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RESUMO 

 

A história da representação confunde-se com a história do próprio Homem, na qual o 

rosto assume um papel de destaque, dando-nos a conhecer mais do que as 

caraterísticas do corpo, propondo-se como um espelho da alma. O surgimento da 

fotografia no século XIX alvitra uma nova forma de retratar e de nos relacionarmos 

com o retrato. É o retrato fotográfico de figura humana em estúdio que serve de mote 

à intervenção pedagógica que o presente relatório visa documentar. Esta, foi 

realizada na Escola Secundária da Amadora, na disciplina de caráter teórico-prático 

de Técnicas Audiovisuais, com uma turma do 11º ano do Curso Profissional de 

Técnico de Audiovisuais, no módulo de Fotografia II. Partindo de uma breve 

contextualização da história e da cultura do retrato, pintado e fotográfico, o projeto 

de intervenção proposto contemplou duas fases. O primeiro momento considerou a 

prática de retrato de figura humana em situação tipo estúdio, os conteúdos teóricos e 

técnicos a adotar para este tipo de registo fotográfico, o uso dos acessório da 

fotografia, assim como as normas e procedimentos a ter em conta com os materiais 

em uso. A aprendizagem realizou-se de forma colaborativa e cada aluno fotografou 

todos os colegas do seu turno. Sendo a adolescência a fase da vida do indivíduo em 

que se dá a construção da identidade, como produto pessoal e cultural, e sendo esta 

uma fase de particular conflito e crise no que respeita ao conhecimento de si e àquilo 

que os outros esperam de si, considerou-se a identidade como tema central para o 

desenvolvimento de um projeto de trabalho criativo. No trabalho prático 

desenvolvido neste segundo momento, cada aluno apropriou-se dos retratos que os 

colegas fizeram de si e, partindo das referências analisadas ou pesquisadas, 

desenvolveu um trabalho individual de exploração da sua identidade.  

 

Palavras-chave: fotografia, retrato, adolescência, identidade, prática fotográfica.  
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ABSTRACT 

 

The history of representation is intertwined with the history of Man, in which the 

face takes a prominent role, giving us to know more than the characteristics of the 

body, proposing itself as a mirror of the soul. The emergence of photography in the 

nineteenth century imposes a new way to portray and to relate with the portrait. The 

photographic portrait of the human figure in studio is the purpose to the pedagogical 

intervention that this report aims to document. This took place in Escola Secundária 

da Amadora, in the subject of Audiovisual Techniques, with a class of 11th grade of 

the Professional Course of Audiovisual Technician, in the module of Photography II. 

The intervention had two phases and started with a brief contextualization of the 

history and culture of the painted and photographic portrait. The first phase 

considered the practice of portrait of the human figure in a studio situation, the 

theoretical and technic contents to adopt for this kind of work, the use of the 

accessories of photography, as well as the procedures to take into account with the 

materials in use. The learning procedure occurred in a colaborative way and each 

student photographed all colleagues of his part of the class. Being the adolescence a 

phase of life in which occurs the construction of identity, as personal and cultural 

product, and being a phase of particular conflict and crisis in relation to knowledge 

of self and what others expect of you, the concept of identity was considered as 

central to the development of a creative work project. In the work of the second 

phase, each student used his portraits, made by the colleagues, and considering the 

references analyzed or researched, developed an individual work of exploration of 

their identity.	  

	  

 

Key words: photography, portrait, adolescence, identity, photographic practice.  
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You don’t take a photograph, you make it. 

Ansel Adams 

 

...perhaps a photographer should have some interest in art, and shouldn’t consider 
photography to be solely what that little machine does. 

Robert Frank 
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INTRODUÇÃO 

Nos nossos dias, o tempo e o espaço estão densamente tomados de assalto 

pelas imagens; elas estão em todo o lado, ocupam o nosso meio envolvente, o nosso 

imaginário, o nosso corpo, e afetam a forma como nos relacionamos com os outros e 

connosco mesmos. Consumimos imagens ao mesmo tempo que somos consumidos 

pela força evocativa e projetiva que elas acarretam.  

A proliferação de dispositivos e equipamentos com lentes acopladas que 

permitem fazer registos fotográficos a par da generalização de modelos de câmaras 

fotográficas de ‘fácil uso’ em muito contribuem para a massiva disseminação das 

imagens com que nos cruzamos, de forma mais ou menos involuntária, no dia-a-dia. 

A fotografia, devedora dos requisitos do olhar do século XIX, dá-nos, não a 

realidade, mas uma imagem dessa realidade, numa aceção muito própria: a de quem 

escolhe, decide e captura a imagem. Ela aponta o dedo (Dubois, 1992), abre um 

caminho, e concede-nos uma nova forma de olhar o mundo e de nele sermos vistos. 

É hoje um meio largamente utilizado e está profundamente enraizado no nosso 

quotidiano; encontramo-lo a figurar em diversas publicações, a decorar o espaço 

urbano, a atestar a presença e a existência no mundo virtual, a alimentar diversas 

redes sociais, a dar-nos a ver o que já passou e o que está longe, ao mesmo tempo 

que nos apresenta realidades sobejamente construídas ou até mesmo manipuladas. 

Independentemente das formas que toma ou do uso que lhe damos o sucesso da 

imagem fotográfica está ligado à relação de proximidade que ela estabelece com o 

referente que retém num dado suporte fotossensível.  

O retrato é um dos géneros da fotografia com uma longa tradição. Desde 

sempre o ser humano manifestou um grande fascínio pela representação de si e do 

outro. A necessidade de representação é um sintoma de uma presença no mundo 

associada à consciência de finitude do sujeito. Ainda que ocorra sempre em diferido 

do indivíduo (e do momento) que o originou, o retrato está imbuído de um 

mimetismo próprio – há como que um vínculo mágico, entre o retrato e a pessoa 

retratada. A longa tradição do retrato na pintura contagiou as incursões da fotografia 

neste campo, e a rápida imposição do género do retrato fotográfico não ocorreu tanto 

pelo seu cunho mimético, mas antes pelo seu caráter imediato, mecânico e acessível 

a (quase) todos, um meio que serviu perfeitamente as ambições de uma classe social 
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emergente e endinheirada.  

É o retrato fotográfico que motiva o projeto de intervenção pedagógica a que 

o presente relatório reporta. Este projeto foi concretizado no ano letivo 2013/2014, 

no 3º período (de 29 de abril a 30 de maio/ 3 de junho), na Escola Secundária da 

Amadora (Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa), com a turma 

16 do 11º ano do curso profissional de Técnico de Audiovisuais, na disciplina de 

Técnicas Audiovisuais, no âmbito do módulo Fotografia II, em articulação com a 

professora cooperante Inês George. Nesta disciplina, a turma está divida em dois 

turnos, com nove alunos cada, tendo o projeto sido desenvolvido, de igual modo, nos 

dois turnos da turma. Este curso profissional habilita os alunos com uma formação de 

ensino secundário técnico-profissional possibilitando, após a sua conclusão, a 

inserção no mercado de trabalho no ramo do audiovisual ou o prosseguimento de 

estudos. A principal disciplina de componente de formação técnica do curso, 

Técnicas Audiovisuais, tem um caráter teórico-prático e organiza-se segundo uma 

estrutura modular, distribuída por um conjunto de horas de referência. Esta disciplina 

visa dotar o aluno com conhecimentos técnicos e práticos, articulando as várias 

especialidades do ramo dos audiovisuais, numa pedagogia transversal que os integra 

a nível artístico. Um dos pontos do programa da disciplina do módulo supra referido 

concerne à prática de retrato de figura humana em estúdio. 

O projeto de intervenção contempla dois momentos principais. Um primeiro 

momento respeita à prática do retrato de figura humana em estúdio. É feita uma 

abordagem teórico-prática a esta temática, devidamente contextualizada na história e 

na cultura da arte, e ao que implica um trabalho deste tipo em termos concetuais, 

técnicos, logísticos e operacionais, visando o  desenvolvimento de um bom nível na 

prática fotográfica e no uso dos acessórios da fotografia, assim como o 

desenvolvimento de competências para a realização de trabalho colaborativo. Num 

segundo momento, uma vez que a adolescência é a fase de vida do indivíduo onde se 

dá a construção da identidade, tanto como um produto pessoal, como cultural, 

procede-se à análise do conceito de identidade e do retrato fotográfico como espaço 

de exploração da identidade. 

Atendendo ao conhecimento que se detém da turma, ao trabalho que foi 

sendo feito desde o início do ano letivo, e ao programa curricular da disciplina, 
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consideraram-se as seguintes questões principais para orientar esta investigação: 

como desenvolver competências para a realização de retrato de figura humana em 

situação tipo estúdio integrando-as a nível artístico?; como promover o 

desenvolvimento de um bom nível na prática fotográfica e no uso correto dos 

acessórios da fotografia, num ambiente de aprendizagem cooperativa?; como 

fomentar a motivação dos alunos para estas aprendizagens e como promover o 

desenvolvimento da criatividade?; e, como desenvolver competências para a 

realização de um projeto de trabalho que parte do retrato fotográfico como espaço de 

exploração da identidade? 

Relativamente à organização do relatório, este está divido em quatro partes 

principais às quais acresce um capítulo introdutório, um capítulo das referências 

bibliográficas e duas secções extra, correspondendo aos apêndices e anexos.  

Na primeira parte é feito o enquadramento teórico do projeto pedagógico, 

com revisão da literatura de referência respeitante a cada um dos pontos que 

subdividem este capítulo. Num primeiro ponto procede-se à análise em torno do 

aluno, particularmente, do aluno adolescente, atendendo à faixa etária dos sujeitos 

alvo da intervenção letiva. Seguidamente, discorre-se em torno do desenvolvimento e 

da aprendizagem no adolescente, sendo consideradas três teorias do desenvolvimento 

e duas da aprendizagem que se julgam como essenciais para apoiar esta investigação. 

Destaca-se, neste ponto, a análise que é feita em torno da construção da identidade na 

adolescência (e da crise de identidade). O terceiro ponto deste capítulo contempla a 

análise da temática do retrato e da auto-representação. Neste ponto, um entendimento 

mais geral do retrato e da representação e do retrato como índice de identidade 

antecipam uma breve incursão na história e na cultura do retrato, organizada em 

quatro momentos chave. A esta resenha sucede-se uma análise centrada no retrato 

fotográfico e consideram-se dois autores – Hippolyte Bayard e Yousuf Karsh – que 

se apresentam como dois contributos basilares para o estudo do retrato fotográfico e 

deste como espaço de exploração da identidade. 

A segunda parte deste relatório respeita à caraterização do contexto escolar. 

Num primeiro ponto é feita uma caraterização do meio em que a Escola Secundária 

da Amadora está inserida e, num segundo ponto, procede-se à caraterização da 

escola. 
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Na terceira parte é feito o enquadramento curricular da intervenção 

pedagógica, contemplando, a caraterização do curso profissional de Técnico de 

Audiovisuais, da disciplina homónima, da unidade didática e da turma alvo da 

intervenção. Descreve-se, ainda, a concretização do projeto pedagógico, atendendo 

aos objetivos que o orientam, aos meios e equipamentos disponíveis, à metodologia e 

às diversas estratégias de ensino utilizadas. A avaliação e um conjunto de descrições 

sumárias das aulas lecionadas fazem, igualmente, parte deste ponto do relatório. Por 

fim, são apresentados os principais trabalhos realizados pelos alunos nas duas fases 

do projeto e dá-se conta da disseminação de que estes foram sendo alvo.  

A quarta parte deste relatório concerne à análise e reflexão, estando dividida 

em dois pontos principais. Num primeiro ponto são apresentados e analisados os 

dados recolhidos e num segundo ponto é feito um balanço reflexivo do trabalho 

realizado.  
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PARTE 1 | ENQUADRAMENTO TEÓRICO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

1.  O Aluno.  O Adolescente 

O alicerce de qualquer Estado é a educação dos seus jovens.  
Diógenes Laertius 

 
Os alunos têm uma determinada estrutura de personalidade, composta por 

diferentes elementos (de ordem psicomotora, cognitiva, afetiva, axiológica, 

linguística, de relacionamento social, etc.), que os torna únicos no todo da sala de 

aula, “não só porque esses alunos têm personalidades diferentes, mas também 

porque, com frequência, se encontram em estádios de desenvolvimento distintos.” 

(Tavares & Alarcão, 2002: 31) Nos primeiros tempos da vida do sujeito, há um 

predomínio dos aspetos psicomotores e afetivos, seguindo-se, posteriormente, os 

cognitivos e, por fim, os axiológicos e de relacionamento social (Tavares & Alarcão, 

2002). Em cada estádio1 de desenvolvimento, a personalidade é afetada por esses 

componentes, em maior ou menor grau, ditando os ritmos e particularidades próprias 

da personalidade de cada aluno, resultando em linguagens e comportamentos 

também eles específicos (Tavares & Alarcão, 2002). O entendimento do estádio de 

desenvolvimento dos alunos (adiantado ou atrasado em relação à idade) é de grande 

importância no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que interfere com o 

sucesso significativo do mesmo.  

Com origem no verbo latino adolescere (que significa crescer, amadurecer), 

a adolescência é, genericamente, entendida como uma fase de transição, difícil e 

conturbada, caraterizada por uma multiplicidade de transformações que despertam 

com a chegada da puberdade (Sprinthall & Collins, 2003). O adolescente situa-se 

entre a infância e a idade adulta, crescendo e amadurecendo do ponto de vista 

orgânico, cognitivo, psicológico, social e humano (Tavares & Alarcão, 2002). As 

transformações físicas ocorrem a par de modificações cognitivas, no que concerne à 

capacidade de pensar, raciocinar e resolver problemas. Ao contrário das crianças 

                                                
1 Tavares e Alarcão (2002) descrevem, genericamente, o estádio como uma parte do desenvolvimento, 
por meio do qual se procura aferir onde é que uma criança ou adolescente se posiciona num dado 
momento da sua evolução. Embora correspondendo a uma certa fase do desenvolvimento humano, o 
estádio não coincide, propriamente, com o conceito de idade; antes, “pressupõe, por parte do sujeito, 
uma determinada estrutura que lhe permita realizar um determinado número de tarefas ou atividades 
que, sem a sua aquisição, não seriam possíveis.” (Tavares & Alarcão, 2002: 33) 
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mais novas, a capacidade dos adolescentes para refletirem sobre diferentes 

possibilidades permite-lhes testar várias hipóteses aquando da resolução de um 

determinado problema, planificando a sua ação em função desse problema e da sua 

resolução. Isto significa que "de um modo geral, os adolescentes pensam e 

raciocinam de uma forma mais abstracta, especulativa e flexível do que a maioria 

das crianças. Não estão limitados ao que percepcionam ou ao que já viram no 

passado" (Sprinthall & Collins, 2003: 93), sabendo gerir os conhecimentos que vão 

adquirindo, entendendo-os como uma possibilidade num conjunto mais vasto de 

possibilidades. 

Tavares e Alarcão (2002) dividem a adolescência em três fases: fase inicial 

(puberdade ou pré-adolescência, entre os 11 e os 14 anos); fase intermédia 

(adolescência propriamente dita, entre os 13 e os 16 anos); e fase final (juventude, 

entre os 15 e os 21 anos). Embora não seja possível definir com precisão as idades 

que balizam cada uma destas fases, a partir de uma certa altura o adolescente 

evidencia particularidades que se traduzem em comportamentos e atitudes diferentes 

das que caraterizam a fase anterior. A transição é, assim, um fator marcante da 

adolescência. Os autores defendem que a natureza e a intensidade com que se 

processa a transição entre cada uma destas fases determina a personalidade do 

adolescente. Detemos a nossa análise nas fases intermédia e final2.  

A adolescência intermédia carateriza-se pela transição de um raciocínio 

descritivo que opera ao nível do concreto para um raciocínio hipotético-dedutivo e, 

neste quadro, “o adolescente pode efectivamente operar com diferentes enunciados e 

proposições, fazer todas as combinações possíveis e inferir, através da aplicação de 

processos lógico-matemáticos, as mais variadas conclusões verdadeiras ou falsas.” 

(Tavares & Alarcão, 2002: 45) Os aspetos cognitivos tornam-se capitais na estrutura 

da personalidade do adolescente, interferindo com o seu comportamento. Ele sente-

se cada vez mais afastado da idade infantil e mais perto da ideia de adulto a que 

aspira. Não obstante, Tavares e Alarcão (2002: 50) advertem que o seu ideal de 

adulto não tem correspondência na sociedade em que está inserido, “Por isso a sua 

atitude frente ao mundo dos adultos será a da agressão ao nível das ideias, da 

oposição, da rejeição.” Esta contenda fomenta no adolescente o desenvolvimento dos 

                                                
2 Esta opção deve-se à faixa etária dos alunos envolvidos no projeto de intervenção pedagógica. 
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mecanismos do raciocínio e do pensamento, e o confronto torna-se uma acentuada 

particularidade da personalidade na procura da afirmação da sua identidade, em 

construção. 

Uma vez ocorrida a passagem da criança a adulto do ponto de vista físico e 

intelectual, dá-se uma outra transição que procura integrar o adolescente na 

sociedade dos adultos. A adolescência final pressupõe, precisamente, a aquisição 

deste novo estatuto: o do adulto3 (Tavares & Alarcão, 2002). No entanto, esta 

passagem não é tranquila; inicialmente, “a afirmação da sua personalidade será um 

tanto ou quanto conflituosa visto que a sua atitude não é a de se adaptar, de um modo 

passivo e conformista, ao grupo social em que está inserido” (Tavares & Alarcão, 

2002: 52), antes de procurar que esse grupo se adapte a ele mesmo. A integração 

tende a ocorrer com o passar do tempo, de forma gradual. Nesta fase, os aspetos 

fundamentais da estrutura da personalidade do adolescente são de ordem social e “o 

seu comportamento, quer no domínio corporal ou físico, quer nos domínios do 

conhecimento, da afectividade, dos valores, da linguagem passam pelo 

relacionamento social do adolescente.” (Tavares & Alarcão, 2002: 52-53) Este 

relacionamento é, assim, fulcral para a sua integração e para a aquisição do estatuto 

de adulto.  

Sprinthall e Collins (2003) destacam três caraterísticas do pensamento dos 

adolescentes sobre as pessoas, as relações e as situações sociais que são 

determinantes para o seu desenvolvimento durante esta fase. A primeira caraterística 

diz respeito ao facto do adolescente ter consciência de que existem discrepâncias 

entre o mundo real e o mundo possível (ou como o mundo deveria ser); a segunda 

prende-se com a capacidade que o adolescente tem para desenvolver conceitos, 

intrincados e abstratos, sobre o seu próprio caráter e sobre o dos outros; a terceira, 

respeita ao aparecimento da capacidade para assumir diferentes papéis no decorrer 

das interações sociais, tendo em conta os pensamentos e as perspetivas das outras 

pessoas. 

Os outros significativos, nomeadamente os pares, têm uma enorme 

                                                
3 Ao invés do que acontece nas sociedades primitivas, atualmente vemos, com frequência, um adiar 
sucessivo do reconhecimento do adolescente como adulto, devido a fatores tão distintos como o 
aumento da escolaridade, a falta de emprego, ou a instabilidade sócio-económica, para referir apenas 
alguns (Tavares & Alarcão, 2002). 
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importância durante a adolescência. O processo de relacionamento implica a 

experienciação de diferentes papéis, o enfrentar de novos desafios e a aprendizagem 

de novos comportamentos (Soares & Campos, 1985). Soares e Campos (1985) 

destacam três aspetos que evidenciam a importância do relacionamento entre pares: 

i) a adolescência é caraterizada pelo impacto que as mudanças biológicas têm no 

jovem. No entanto, estas mudanças por si só não se constituem como determinantes; 

antes, é o modo como as mudanças são vivenciadas e o significado que o próprio e os 

outros lhes atribuem que é mais significativo em todo este processo; ii) as mudanças 

que ocorrem nas relações familiares também entram no processo de restruturação e 

mudança, e interferem na forma como o jovem se vê a si mesmo. Os pares têm, 

também aqui, um papel determinante, pois chegam a ser “uma espécie de 

sustentáculo do Eu, ou mesmo um outro Eu que reenvia ao jovem uma imagem que 

lhe dá segurança.” (Soares & Campos, 1985: 152) Os pares podem funcionar como 

um espelho, no qual o jovem se revê e o qual fomenta o aumento da sua confiança; e 

iii) o processo de experimentação e transição é uma caraterística do desenvolvimento 

do adolescente, pois qualquer processo de mudança acarreta novas escolhas, e 

escolher implica arriscar e explorar diferentes possibilidades. Uma vez mais, os pares 

têm uma ação basilar: “Nesta moratória, com experiências ora dolorosas ora 

gratificantes, o envolvimento com os pares é importante, pois muita dessa 

experimentação é feita com os pares e entre os pares.” (Soares & Campos, 1985: 

152) 

 

2.  Desenvolvimento e Aprendizagem no Adolescente 

Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

Paulo Freire 

 
Estabelecido este quadro de procura de um entendimento do aluno 

adolescente, atentamos, seguidamente, ao seu desenvolvimento e aprendizagem.  

O desenvolvimento humano diz respeito à expansão gradual da personalidade 

que se vai construindo ao longo do ciclo de vida, de um modo progressivo, 

diferencial e global. São vários os modelos que procuram explicar este 
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desenvolvimento; neles, encontramos teorias que defendem posicionamentos 

antagónicos do indivíduo relativamente ao seu desenvolvimento: uns consideram-no 

mais passivo, outros mais ativo, atribuindo diferentes pesos a fatores como a 

maturação do sujeito, o meio e a interação entre ambos. Tavares e Alarcão (2002) 

definem a aprendizagem como uma construção pessoal ao longo de um certo tempo, 

decorrente de um processo experiencial, interior à pessoa, e que conduz a uma 

transformação de comportamento relativamente estável. Sustentam os autores, dentro 

do processo educativo, a aprendizagem serve-se das estruturas sensório-motoras, 

cognitivas, afetivas e linguísticas para ajudar a desenvolver no aluno diversas 

capacidades que lhe permitam relacionar-se com os outros e com o meio envolvente. 

À exceção do desenvolvimento fisiológico, o desenvolvimento psico-motor, 

cognitivo, axiológico, social e linguístico está interligado com a aprendizagem – os 

dois processos exercem influências mútuas um sobre o outro (Tavares & Alarcão, 

2002). Ao mesmo tempo que o desenvolvimento favorece a aprendizagem, esta 

interfere na forma como o desenvolvimento ocorre.  

Destacamos, seguidamente, três teorias do desenvolvimento e duas da 

aprendizagem que consideramos pertinentes para apoiar a intervenção letiva 

realizada. Centramos esta análise, essencialmente, no adolescente (e nos conteúdos 

que dizem respeito à adolescência), atendendo à faixa etária dos alunos envolvidos 

(entre os 16 e os 20 anos, em 2013). 

 

2.1  Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) iniciou-se na investigação, ainda muito jovem, na 

área da biologia, e na base das suas teorias estão, precisamente, os estudos que fez 

com moluscos, observando as mudanças no seu desenvolvimento quando deslocados 

de águas mais tranquilas para águas mais agitadas de grandes lagos.  

Piaget (1972) sustenta que o indivíduo, desde que nasce, vai construindo 

estruturas mentais que se vão adaptando e interagindo para se tornarem cada vez 

mais estáveis, integradas e compensadas, fruto da relação que vai ocorrendo entre o 

seu sistema cognitivo e o meio. A aprendizagem é, assim, um processo que carece de 

tempo e está dependente das leis gerais do desenvolvimento cognitivo da criança, das 
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quais o autor destaca dois aspetos: por um lado, o aspeto psicossocial, que diz 

respeito a “tudo o que a criança recebe do exterior e aprende por transmissão 

familiar, escolar, educativa” e, por outro, o aspeto psicológico, que corresponde “ao 

que a criança aprende por si própria, o que se lhe não ensinou e ela tem de descobrir 

sozinha” (Piaget, 1972: 12), e que ocorre espontaneamente4.  

O desenvolvimento psicogenético dá-se de forma hierarquizada, 

unidimensional e unidireccional, variando de indivíduo para indivíduo (Morgado, 

2002). Um conceito fundamental para Piaget (1972) é o de estádio, que diz respeito a 

cada uma das diferentes partes de uma determinada evolução. Os estádios obedecem 

a uma ordem de sucessão fixa e têm um caráter integrador das estruturas dos estádios 

anteriores. Uma das caraterística dos estádios concerne ao facto de não ser possível 

definir-se uma data cronológica constante; a idade opera de forma indicativa e não 

criterial, podendo observar-se discrepâncias nos níveis cognitivos de indivíduos da 

mesma idade, por razões sociais, culturais, fisiológicas, etc. (Morgado, 2002; Piaget, 

1972). 

Piaget (1972) distingue quatro períodos principais de desenvolvimento 

cognitivo5. A passagem de um estádio para outro não pode ser dissociada de quatro 

fatores: a hereditariedade ou a maturação interna; a experiência física com o meio; a 

transmissão social; e a equilibração (que promove o equilíbrio entre os outros três 

fatores) (Karplus, 2003). 

O adolescente situa-se, geralmente, no estádio operatório formal, que se 

desenvolve a partir dos 12 anos, tendo como nível de equilíbrio os 14-15 anos6. Neste 

estádio, o aluno consegue operar um distanciamento em relação ao concreto, é capaz 

de utilizar e relacionar conceitos abstratos, fazer raciocínios dedutivos sobre 

hipóteses e sobre proposições, e de resolver, de forma lógica, problemas que 

requerem conceitos e relações abstratas (Piaget, 1972). É também expectável que o 

                                                
4 Piaget (1972: 13) sustenta que este aspeto do desenvolvimento espontâneo da inteligência “constitui 
a condição prévia, evidente e necessária para o desenvolvimento escolar.” 
5 Os quatro estádios enunciados por Piaget (1972) são: o sensório-motor (0-2 anos), o pré-operatório 
(2-7 anos), o operatório concreto (7-12 anos), e o operatório formal (a partir dos 12 anos). 
6 Numa primeira fase da adolescência, dá-se a origem das operações formais e a capacidade do 
adolescente para pensar e raciocinar é ambígua: umas vezes, pensa como se estivesse no período das 
operações concretas, noutras, manifesta capacidades de raciocínio abstrato. Também é comum o 
adolescente mostrar maior maturidade em algumas áreas em detrimento de outras. A transição faz-se 
de forma gradual e não abrupta, daí ser muito comum este cenário (Sprinthall & Collins, 2003). 
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adolescente consiga executar operações de segunda ordem e manipular 

sistematicamente cada uma das variáveis mantendo todas as outras constantes. O 

raciocínio formal permite, igualmente, que os adolescentes pensem sobre os seus 

próprios pensamentos e sobre os pensamentos das outras pessoas. Paralelamente a 

este pensamento perspetivista associa-se o egocentrismo adolescente, que se 

carateriza pela identificação das diferenças do seu pensamento em relação ao dos 

outros, mas também por uma tendência para considerar que o seu é que está correto 

(Sprinthall & Collins, 2003).  

A lógica do adolescente deixa de assentar em objetos manipuláveis e passa a 

ser “essencialmente uma lógica de discurso.” (Piaget, 1972: 30) Esta lógica e a 

capacidade de pensar sobre o mundo à sua volta, sobre os outros e sobre si mesmo 

(aumentando a sua atenção em relação a si próprio e à sua identidade, e em relação a 

aspetos sociais ou éticos), é um estímulo para o adolescente, verificando-se um certo 

idealismo que é caraterístico dos jovens que estão neste estádio. 

 

2.2  Teoria do desenvolvimento interpessoal de Selman 

No quotidiano de qualquer indivíduo, o relacionamento interpessoal, 

particularmente entre pares, é uma variável constante e de grande importância. 

Igualmente, ao longo da adolescência, a criação de relações com outros significativos 

é fulcral. Atentam Soares e Campos (1985: 151-152), “O processo de construção da 

identidade e da autonomia, tarefa central na adolescência, realiza-se em sociedade, 

nomeadamente nas relações que o jovem estabelece com os outros.” Os outros nunca 

são neutros para nós, são sempre portadores de um significado (Leyens & Yzerbyt, 

1999) e o posicionamento que adotamos face aos outros é uma questão fundamental 

para nós mesmos. Daí a relevância do desenvolvimento interpessoal. 

Robert Selman debruça-se sobre os aspetos da cognição social, 

particularmente pela tomada de perspetiva, e procura explicar as bases estruturais do 

aparecimento de uma capacidade mais desenvolvida para compreender as relações 

sociais, a partir do trabalho desenvolvido por Mead, Piaget e Dewey (Garcia, 1999).  

O trabalho de Selman atenta sobre as razões que estão na base do juízo e do 

processo de tomada de decisão em termos sociais e destaca duas estruturas: a tomada 
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de perspetiva social e as estratégias de negociação interpessoal. A primeira dá-nos 

conta da forma como a realidade é compreendida e a segunda permite-nos ver que 

estruturas psicológicas interferem na organização cognitiva que subjaz a uma 

determinada ação interpessoal (Garcia, 1999). A tomada de perspetiva social pode 

ser considerada uma capacidade básica na forma como se pensam e se compreendem 

as relações interpessoais; ela diz respeito à capacidade de se compreender o eu e os 

outros como sujeitos, de reagir aos outros do ponto de vista do eu, e de reagir ao 

comportamento do eu a partir da perspetiva dos outros (Selman & Byrne, 1974). O 

desenvolvimento do pensamento formal é determinante para o surgimento deste tipo 

de raciocínio mais complexo (Sprinthall & Collins, 2003). 

Selman desenvolveu um conjunto de categorias, divididas por níveis, com 

base nas razões apresentadas pelas crianças e adolescentes quando confrontados com 

determinados problemas de ordem interpessoal. O sistema de Selman compreende 

cinco níveis de tomada de perspetiva social7, estando cada um dividido em relação 

aos conceitos sobre as pessoas e em relação aos conceitos sobre as relações entre as 

pessoas (Sprinthall & Collins, 2003). É nos primeiros anos da adolescência que o 

conhecimento em relação à perspetiva dos outros começa a estar presente no 

raciocínio social e esta perceção vai, progressivamente, tornando-se mais complexa. 

A transição no desenvolvimento interpessoal processa-se de forma hierárquica, com 

uma sequencialidade invariável, cumulativa de complexidade, e universal. “Evolui-se 

de um egocentrismo da indiferenciação sociocognitiva para a descentração social.” 

(Garcia, 1999: 39) Em cada estádio, a estrutura cognitiva (a tomada de perspetiva) é 

caraterizada pelo aparecimento de um novo princípio, que concerne à diferenciação e 

coordenação de pontos de vista interpessoais e sociais (Garcia, 1999). A conservação 

e a consolidação conduzem à construção da estrutura seguinte.  

Destacamos o nível 4: tomada de perspetiva social simbólica societal, 

caraterístico dos indivíduos a partir dos 12 anos até à idade adulta. Neste nível, 

relativamente aos conceitos sobre as pessoas, há o reconhecimento que estas são 

únicas, fruto de complexas combinações e resultado das dimensões histórica, social e 

                                                
7 Os níveis de compreensão interpessoal propostos por Selman são: Nível 0 – Tomada de perspetiva 
indiferenciada e egocêntrica (até aos 6 anos); Nível 1 – Tomada de perspetiva social diferenciada e 
subjetiva (5 – 9 anos); Nível 2 – Tomada de perspetiva social auto-reflexiva e recíproca (7 – 12 anos); 
Nível 3 – Tomada de perspetiva social mútua ou outro generalizado (10 – 15 anos); e Nível 4 – 
Tomada de perspetiva social simbólica societal (a partir dos 12 anos) (Garcia, 1999). 
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cultural (do eu e do outro), e há o entendimento de que existem processos 

psicológicos inconscientes e as pessoas podem nem sempre compreender as suas 

próprias motivações. Quanto à conceção sobre as relações, esta baseia-se no 

entendimento de que o eu e outro fazem parte de um contexto social, com o seu 

sistema de valores e de princípios; é considerado, ainda, que cada um tem a sua 

própria perspetiva, relativamente à partilha de informações, interesses ou ideias de 

natureza moral, legal ou social. A própria comunicação espelha essa 

multidimensionalidade (Sprinthall & Collins, 2003). 

Este desenvolvimento interpessoal não é inato e encontra na idade uma 

referência e não uma condição. Diversos fatores podem interferir no sentido de 

impedir que o adolescente chegue, por exemplo, ao nível 4. O desenvolvimento 

interpessoal resulta de um processo de construção, no qual uma adequada interação 

com outras pessoas é fulcral. É pela interação com os outros que o indivíduo 

desenvolve estruturas cada vez mais diferenciadas e integradas que lhe permitem 

tomar em conta a perspetiva e os sentimentos dos outros. Atentam Sprinthall e 

Collins (2003: 162), “Sem esta experiência apropriada, e sem uma reflexão sobre as 

interacções sociais, a criança não conseguirá passar, automaticamente, de um estádio 

para o seguinte.”  

 

2.2.1  Autonomia. Interdependência. Cooperação 

No que concerne ao desenvolvimento interpessoal, Soares e Campos (1985) 

assinalam que este pode ser pensado segundo duas dimensões que se complementam: 

por um lado, a autonomia e interdependência; por outro, a cooperação.  

Quanto ao primeiro aspeto destacado, verifica-se que ocorre uma progressiva 

libertação dos jovens em relação aos adultos (família, conhecidos, amigos) e aos 

próprios companheiros, num movimento que vai de um estado de dependência à 

autonomia interdependente. Neste processo, que se dá pela negação dos outros e 

afirmação do próprio, o adolescente procura o seu lugar no mundo e o papel que nele 

poderá desempenhar. A autonomia não isola propriamente o adolescente. O sujeito 

realiza-se em sociedade. “Ser um indivíduo autónomo é ser capaz de conduzir-se (...) 

sabendo ou estando consciente que não se é o único a determinar e a influenciar o 
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rumo da sua existência.” (Soares & Campos, 1985: 153) Nós estamos ligados aos 

outros, sem perdermos a nossa identidade, e isso é saudável. “Os outros participam, 

intervêm no nosso processo de crescimento. Mas nós somos os seus principais 

agentes e motores.” (Soares & Campos, 1985: 153)  

A interdependência dá-se em estreita relação com a cooperação. O saber estar 

com os outros, o saber trabalhar com os outros em função dos mesmos objetivos não 

significa uma anulação do sujeito, “Cooperar é ser capaz de participar com outros 

num projecto, que não é apenas o nosso, nem tem sentido apenas para nós – é um 

projecto colectivo, é também de outros.” (Soares & Campos, 1985: 153) O trabalho 

colaborativo e em cooperação é um trabalho para e com os outros, mas a 

contribuição que se dá é pessoal.  

A autonomia interdependente e a cooperação resultam da relação que o 

adolescente estabelece com o meio, num processo que não é inato nem unilateral; é, 

antes, uma “construção na interacção do indivíduo com os outros; a sua qualidade 

parece pois depender da qualidade das interacções entre indivíduos nos diversos 

meios de vida.” (Soares & Campos, 1985: 153) 

 

2.3  Teoria psicossocial do desenvolvimento de Erikson 

Erik Erikson (1902-1994), influenciado pelas correntes psicodinâmicas, 

elaborou uma teoria sobre o desenvolvimento psicossocial (pessoal e social), dividida 

em oito etapas ou estádios8 – a que o autor chamou as oito idades do homem – que 

abrangem todo o ciclo de vida (Silva, 2001). Um dos aspetos de maior relevo do 

trabalho de Erikson consiste no entendimento da relação tripla que existe entre o 

sujeito, o meio imediato e as influências históricas: “cada ser humano é, 

parcialmente, modelado pelos acontecimentos ambientais e históricos, porém, por 

seu turno, ele também modela o ambiente e consegue alterar o curso da história.” 

(Sprinthall & Collins, 2003: 194) As motivações inconscientes do sujeito não são 
                                                
8 Os oito estádios do desenvolvimento psicossocial enunciados por Erikson são: Confiança versus 
Desconfiança (desde que nasce até aos 18 meses); Autonomia versus Dúvida e Vergonha (entre os 18 
meses e os 3 anos); Iniciativa versus Culpa (entre os 3 e os 6 anos); Indústria versus Inferioridade 
(entre os 6 e os 12 anos); Identidade versus Difusão/Confusão/Crise de identidade (entre os 12 e os 
18-20 anos); Intimidade versus Isolamento (jovem adulto); Generatividade versus Estagnação 
(adulto); e Integridade versus Desespero (após os 65 anos) (Tavares, Pereira, Gomes, Monteiro, & 
Gomes, 2007; Erikson, 1976a). 
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descuradas; no entanto, a ênfase é colocada na interação decorrente dos processos 

inerentes à socialização do indivíduo. 

Segundo Erikson (1976a), o crescimento humano é apresentado do ponto de 

vista de conflitos, internos e externos, num processo contínuo e cumulativo de 

sucessão de etapas, que se inicia com o nascimento e termina com a morte. As etapas 

são caraterizadas por dimensões bipolares específicas, que contemplam aspetos 

positivos e negativos do desenvolvimento psicológico. Em cada etapa de 

desenvolvimento há a tentativa de conciliação de aspetos referentes à maturação 

cognitiva, às mudanças físicas e às demandas sociais (Silva, 2001). A forma como o 

indivíduo consegue “resolver, com êxito, estas crises bipolares em cada estádio, 

determina o processo de crescimento saudável, ou o contrário.” (Sprinthall & 

Collins, 2003: 195) 

Os estádios propostos por Erikson surgem numa sequencialidade fixa e estão 

inter-relacionados. Em cada um, o sujeito enfrenta um dilema importante/ uma crise 

que colocará à prova a sua maturidade para enfrentar e superar os problemas próprios 

dessa etapa (Martínez, 2008). O processo de crescimento saudável implica o 

estabelecimento de um equilíbrio ajustado em relação aos pólos de cada estádio. As 

crises não têm uma resolução definitiva; no entanto, se forem resolvidas de forma 

satisfatória conduzem ao estabelecimento de um plano de fundo saudável que 

acompanhará o indivíduo nos estádios seguintes, uma vez que cada estádio 

influencia, parcialmente, os seguintes (Sprinthall & Collins, 2003).  

No estádio Identidade versus Difusão de papéis, que ocorre a partir dos 12 

anos de idade, o adolescente encontra-se numa fase de transição entre a idade infantil 

e a idade adulta. “A mente do adolescente é essencialmente uma mente do 

moratorium, que é uma etapa psicossocial entre a infância e a idade adulta, entre a 

moral aprendida pela criança e a ética a ser desenvolvida no adulto.” (Erikson, 

1976b: 241) É uma fase de grandes mudanças e, a par da “revolução fisiológica 

interior”, os jovens confrontam-se com o que lhes espera o futuro, preocupam-se 

como são vistos pelos outros em comparação com o que eles sentem que são, e “com 

a questão de como associar os papéis e as habilidades anteriormente cultivadas com 

os protótipos ocupacionais do momento.” (Erikson, 1976b: 240) 

Nesta fase, onde o dilema com o qual o indivíduo se confronta diz respeito à 
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procura da identidade versus a difusão de papéis (ou a confusão da identidade), a 

pergunta mais significativa para o jovem é: “Quem sou eu?” (Sprinthall & Collins, 

2003: 201) O que ocorreu nos estádios anteriores assim como as grandes mudanças 

por que está a passar condicionam o posicionamento da resposta a dar a esta questão. 

A formação da identidade é encarada como um processo que procura integrar as 

diversas transformações pelas quais o adolescente passa com as exigências sociais e 

as expetativas em relação à vida adulta e ao futuro. Tudo isto implica uma enorme 

tensão entre aquilo que o adolescente sente ser e o que dele é esperado (Sprinthall & 

Collins, 2003). 

O grande perigo desta fase é a confusão de papéis. “The inability to come to 

an understanding of self – a lack of identity – leads to confusion.” (Gage & Berliner, 

1984: 166) Erikson (1976b) afirma que a maioria dos jovens não consegue fixar-se 

numa identidade e tende a superidentificar-se de forma temporária, o que leva a uma 

aparente perda da identidade. Trata-se do que o autor identifica como a etapa da 

paixão (que não é um problema sexual); “O amor no adolescente é uma tentativa de 

chegar a uma definição de sua identidade projectando a própria imagem difusa do 

ego em outra pessoa para, assim, vê-la reflectida e gradualmente definida.” (Erikson, 

1976b: 241) Daí a importância que os ‘ídolos’ adquirem nestas idades. Já antes 

salientámos a importância do grupo para o adolescente. Erikson (1976b) fala de um 

exacerbar do espírito de grupo a par da exclusão de todos aqueles que são diferentes. 

Esta intolerância prende-se, precisamente, com um mecanismo de defesa quanto à 

confusão que o adolescente sente em relação a si mesmo.  

 A complexidade deste estádio requer o estádio das operações formais, uma 

vez que o adolescente deve tomar decisões que impliquem escolher entre distintas 

relações, possíveis e imaginárias (Sprinthall & Collins, 2003). 

Em cada estádio, Erikson destaca a existência dos outros significativos, ou 

seja, as pessoas mais importantes para o indivíduo aquando dessa etapa. Na fase 

descrita, os pais, os professores e o grupo de colegas têm um papel determinante na 

superação do conflito interior com que o jovem se confronta. A existência de 

modelos  positivos e encorajadores em seu redor são fundamentais. Particularizando 

a escola, esta deve ter em atenção as caraterísticas de cada uma das etapas do 

desenvolvimento do indivíduo e ajudar na promoção do autoconhecimento e da 
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procura de identidade, constituindo-se como um ambiente profícuo ao 

desenvolvimento das crianças e dos jovens (Vaz, 1990). 

 

2.3.1  Identidade e crise de identidade na adolescência 

Um conceito central na teorização de Erikson é o de identidade9. Esta, como 

vimos, resulta de uma organização que permite dar sentido e unidade ao sujeito, 

integrando-o num todo que o situa em relação ao passado, ao presente e ao futuro. A 

identidade é apresentada por Erikson no âmbito da sua teoria psicossocial do 

desenvolvimento, contemplando, por isso mesmo, a vertente psicológica (surge de 

uma necessidade do indivíduo) e a vertente social (em relação com o meio e com os 

outros significativos). 

Embora esta se desenvolva desde o nascimento (e seja um processo contínuo 

ao longo do ciclo de vida), a adolescência tem um papel central na construção 

progressiva da identidade, pois só aí “o desenvolvimento físico, psicológico e social 

se conjugam para permitir ao jovem a formação de uma identidade.” (Vaz, 1990) 

Durante esta fase, “o eu é chamado a operar uma recapitulação do conjunto das 

identificações da infância, com vista a absorvê-las numa nova configuração de 

identidade, que permitirá enfrentar as tarefas da vida adulta.” (Silva, 2001: 122) 

Todas estas transformações fazem com que entrar na adolescência seja “quase a 

mesma coisa que entrar num país estrangeiro, sem conhecer a língua, os hábitos ou a 

cultura.” (Sprinthall & Collins, 2003: 201) Por isso, o desenvolvimento da identidade 

e a resolução da crise de identidade é considerado o desafio central da adolescência. 

A tarefa de descoberta e solidificação da identidade do eu é feita pela 

distinção entre o eu e os outros (dependendo do tipo de sociedade e das suas 

mutações). Os jovens procuram vários eus na tentativa de descobrir o seu verdadeiro 

eu. Erikson (1976a: 129) atenta à importância dos outros na formação do conceito 

que os jovens têm de si mesmos:  

“Eles [os adolescentes] se mostram morbidamente, por vezes curiosamente, quase 
sempre, preocupados com o que eles próprios julgam ser, e com a questão de como 
associar os papéis e aptidões cultivados anteriormente aos protótipos ideais do dia.” 

                                                
9 A identidade é descrita por Vaz (1990: 108) como “a identidade do ego pois é o ego que é 
considerado responsável pelo trabalho de selecção e integração que vai sendo feito e que origina o 
sentimento de identidade.”  
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Afirmam Sprinthall & Collins (2003: 199), “O conceito que possuímos do eu 

– a forma como nos vemos a nós mesmos e o modo como somos vistos pelos outros 

– constitui a base da nossa personalidade adulta.” Se essa base for firme e sólida, 

também a identidade pessoal o será; caso não seja, resultará uma identidade difusa.  

Por forma a melhor se compreender o processo da adolescência, Erikson  

(1976a) fala de uma moratória psicossocial. Trata-se de um tempo de espera que 

permite a redefinição dos elementos de identidade que já foram adquiridos. É um 

período que permite ao jovem explorar-se e explorar o mundo em seu redor. A crise 

de identidade dá-se no período de moratória. Se o adolescente não conseguir lidar 

com a crise pode ser conduzido a uma crise de identidade. Se a crise for resolvida 

positivamente, resultam duas virtudes básicas: a fidelidade e a devoção, 

fundamentais para as etapas seguintes (Tavares, Pereira, Gomes, Monteiro, & 

Gomes, 2007). 

Dada a importância do meio no desenvolvimento do jovem e passando este 

tanto tempo na escola, é indispensável que esta tenha estes fatores em consideração e 

se constitua como um espaço que, de alguma forma, favoreça o desenvolvimento e a 

construção da identidade. Um espaço assim será aquele que, por exemplo, possibilita 

a auto-exploração, a escolha, o diálogo, a interação social e “a exploração de várias 

alternativas e o contacto com adultos psicologicamente amadurecidos.” (Vaz, 1990: 

120) 

 

2.4  A aprendizagem na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget 

Piaget entende a aprendizagem como “um processo normal, harmónico e 

progressivo, de exploração, descoberta e reorganização mental, em busca da 

equilibração da personalidade.” (Tavares & Alarcão, 2002: 102) A escola deve 

contribuir para o enriquecimento do desenvolvimento normal da criança e, como tal, 

o currículo deve estar ajustado e acompanhar o ritmo normal do seu 

desenvolvimento, apresentando ensinamentos e atividades de acordo com o estádio 

em que os alunos se encontram. Igualmente, o ensino deve estar em conformidade 

com os interesses e as curiosidades dos alunos, ou seja, deve ser significativo para 

eles (Tavares & Alarcão, 2002). 



 19 

Para Piaget, a construção do conhecimento dá-se através de dois processos – 

assimilação e acomodação – que se mantêm constantes ao longo do 

desenvolvimento. Quando há o confronto com um determinado problema intelectual, 

há um ajuste da situação aos padrões de ação já existentes (processo da assimilação). 

Ao mesmo tempo, há a adaptação dos padrões existentes ao que de novo esse 

problema traz (este processo diz respeito à acomodação, que consiste no surgimento 

de estruturas cognitivas que permitem integrar a nova informação) (Sprinthall & 

Collins, 2003). 

Assim, para que a aprendizagem ocorra, é fundamental que haja uma atenção 

ao nível de desenvolvimento psicogenético dos alunos, pois só percebendo como 

estes raciocinam o professor pode adequar a sua ação10. Esta adequação pressupõe 

que o ensino seja equilibrado, isto é, “Nem demasiado difícil para não ser frustrante, 

nem demasiado fácil para não ser maçador.” (Tavares & Alarcão, 2002: 102) O 

mesmo em relação às tarefas e aos materiais usados, que devem ser escolhidos e 

organizados por forma a criarem uma certa “tensão (benéfica)” na criança que a 

“leva em busca da equilibração e que se traduz num desejo de aprender.” (Tavares & 

Alarcão, 2002: 102) 

Woolfolk e Nicholich (1986: 75) afirmam que muitas das tarefas que são 

propostas aos alunos no ensino secundário requerem um pensamento formal 

considerável, particularmente no caso de disciplinas associadas às áreas da ciência e 

da matemática, e os alunos “que no han aprendido a ir más allá de la información que 

se les ofrece, para formar y comprobar hipótesis quedarán marginados en estos 

cursos.” Para terem êxito, estes alunos acabam por recorrer a estratagemas, como a 

memorização das etapas para a resolução do problema, mas “la comprensión real 

sólo tendrá lugar si los alumnos se sienten capaces de progresar superando este 

empleo superficial de la memorización” (Woolfolk & Nicholich, 1986: 75-76), pois 

essa aprendizagem requer um pensamento operatório formal.  

Considera-se que uma determinada aprendizagem ocorreu verificando-se três 
                                                
10 Dentro da mesma turma os alunos podem estar na mesma faixa etária mas em estádios diferentes. 
Do mesmo modo, o facto de um aluno estar dentro da faixa etária referenciada para o pensamento 
formal não é garantia de que já tenha atingido esse estádio. Woolfolk & Nicholich (1986) referem, 
ainda, que há alunos que permanecem no estádio das operações concretas durante toda a escolaridade 
e adultos que permanecem nele a vida toda. O próprio Piaget refere que a maioria dos adultos, embora 
seja capaz de utilizar o pensamento formal, nem sempre o faz, ou só o faz em atividades nas quais se 
sente mais à vontade ou mais motivado (Woolfolk & Nicholich, 1986). 
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critérios: a estabilidade, ou seja, a permanência dessa aprendizagem passado algum 

tempo; a generalização, isto é, a possibilidade dessa aprendizagem ser alargada a 

outros conteúdos e domínios em relação com ela; e, por fim, a possibilidade do aluno 

refletir e explicar, depois de realizar uma determinada tarefa, as opções que tomou 

para a executar (Morgado, 2002). Assim, realiza-se que "a aprendizagem operatória 

não consiste em acumular conhecimentos mas antes em reorganizar e reconstruir os 

próprios esquemas, sendo tal facto provocado pela introdução de dados novos que 

passam a ser integrados no sistema cognitivo do sujeito." (Morgado, 2002: 48) Neste 

sentido, é determinante que o aprendente possua um nível de estruturação mínima 

para que o processo de aprendizagem se possa efetivar, "não sendo possível levá-lo a 

construir uma noção se aquele não possuir já, ainda que em fase embrionária, os 

esquemas que lhe estão subjacentes." (Morgado, 2002: 49) 

 

2.5  A aprendizagem significativa em Ausubel 

A teoria da aprendizagem de David Ausubel (1918-2008), que se situa nas 

teorias cognitivistas, considera que o processo de ensino-aprendizagem deve ser 

orientado com base em princípios, sendo um dos principais: “O mais importante 

factor isolado que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine 

isso e ensine-o de acordo.” (Praia, 2000: 122) 

Contrariando a opinião generalizada de que uma abordagem do tipo 

expositivo está ligada a uma aprendizagem memorizada ou mecânica, e, por seu 

turno, um ensino por descoberta conduz automaticamente a uma aprendizagem 

significativa ou compreendida, Ausubel traçou um quadro de pensamento em que 

considerou quatro tipos de aprendizagem: i) aprendizagem por receção significativa 

ou compreendida (o professor organiza os conteúdos a ensinar de uma forma lógica e 

relaciona-os com outros conhecimentos que os alunos já têm de modo a que possam 

integrar os novos conteúdos na estrutura cognitiva já existente); ii) aprendizagem por 

receção mecânica ou memorizada (a forma como o professor opera conduz apenas à 

memorização dos conteúdos por parte dos alunos); iii) aprendizagem pela descoberta 

significativa ou compreendida (o conhecimento é adquirido através da descoberta por 

parte do aluno que relaciona o conhecimento recém-adquirido com o conhecimento 

que já tinha); e, iv) aprendizagem pela descoberta mecânica ou memorizada (o aluno 
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embora chegue por si só ao conhecimento, apenas o memoriza de modo mecânico, 

sem o integrar com os conhecimentos que já detém) (Tavares & Alarcão, 2002). 

Quer a aprendizagem por receção quer a aprendizagem por descoberta podem ser 

significativas, desde que os novos conteúdos não sejam incorporados de modo 

arbitrário nas estruturas cognitivas dos alunos. 

Ausubel compreendeu, precisamente, que a aprendizagem era mais bem 

sucedida quando se assegurava que os conhecimentos anteriores significativos a essa 

aprendizagem estavam presentes, recorrendo a estratégias que facilitam a 

organização e a retenção eficaz dos novos conhecimentos (Tavares & Alarcão, 

2002). A aprendizagem significativa carece que os novos conhecimentos interajam, 

de modo substantivo, com os conteúdos relevantes existentes na estrutura cognitiva 

do aluno (o complexo organizado onde se processa e é integrada a nova informação a 

aprender); os conhecimentos prévios devem funcionar como ideias-âncora à 

assimilação da nova informação, sendo esses conhecimentos prévios modificados 

como resultado dessa interação (ancoragem) (Praia, 2000). 

A aprendizagem significativa é realizada de duas maneiras: substantivamente 

(através da seleção, coordenação e integração dos conteúdos básicos em diferentes 

níveis, proporcionando ao aluno a aquisição de uma estrutura cognitiva ajustada) e 

programaticamente (fazendo uma organização e planeamento prévio da matéria a 

ensinar, tendo em conta o estabelecimento de uma relação adequada com a estrutura 

cognitiva dos alunos). Ao incorporarem novos conteúdos, as estruturas cognitivas 

evoluem (Praia, 2000). 

Praia (2000) estabelece alguns princípios de aplicação da teoria de Ausubel 

na sala de aula. Diz-nos que as ideias-âncora têm um papel determinante nesta teoria 

da aprendizagem. Caso não existam ou estejam esquecidas, Ausubel propõe o 

recurso a organizadores prévios (material introdutório que visa fazer a “ponte 

cognitiva” entre o que o aluno já sabe e o que lhe vai ser ensinado). Também para 

facilitar a aprendizagem significativa, Praia (2000) enuncia quatro princípios 

programáticos: a) diferenciação progressiva: a instrução parte das ideias e conceitos 

mais gerais para os mais específicos; b) reconciliação integrativa: exploração das 

relações entre os conceitos, visando destacar as semelhanças e diferenças; c) 

organização sequencial: apresentação das matérias de estudo de forma coerente e 
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organizada; d) consolidação: partindo do que o aluno já sabe, este princípio visa 

assegurar o domínio do que está a ser estudado. 

O aluno é parte integrante de todo o processo. Ele deve ter disposição para 

aprender; de outro modo, ocorre uma aprendizagem mecânica, sem efeitos a longo 

prazo. Assim, é determinante que os conteúdos sejam potencialmente significativos 

para os alunos e que se tenha em conta a integração da nova informação partindo das 

ideias-âncora já existentes, tornando os novos conceitos passíveis de continuarem a 

ser utilizados a longo prazo. 

 

3.  Retrato e Auto-retrato 

O retrato em pintura concretiza o milagre da semelhança  
ao passo que em fotografia ele suscita a surpresa da dissemelhança. 

Luc Lang 

 
Desde sempre o ser humano manifestou um grande fascínio pela imagem, 

particularmente, pela sua imagem, e a representação de si e do outro tem uma 

prevalência significativa na forma como sempre se exprimiu. A História da Arte dá-

nos disso distintos exemplos, desde as representações nas grutas de Altamira, aos 

desenhos em entalhe sumérios, ou às esculturas e gravuras gregas, para referir apenas 

alguns, o indivíduo recorreu à representação para comunicar e deixar a sua marca. 

 

3.1  Retrato e representação 

No texto História Natural, Plínio o Velho relata a história da filha do 

ceramista Butades de Sicyone que, na eminência de ficar sem o seu amado prestes a 

partir, regista numa parede a imagem deste, traçando uma linha em redor da sombra 

do seu perfil (Bismark, 2001; Calado, 2012). Azara (2002) também descreve, de 

forma semelhante, o nascimento do retrato. O autor relata a história de uma princesa, 

filha do rei Boutades, que, mediante a partida do seu pretendido para a guerra, regista 

o seu perfil numa parede através da sombra projetada pela ação da luz de uma vela. 

A partir deste traçado, a princesa ordenou que um artesão criasse um molde e tirasse 
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distintas imagens desse molde, podendo, assim, estar próxima do seu amado em 

qualquer local. Estes relatos evidenciam como a necessidade de representação está 

associada à perda. A filha do oleiro (ou a princesa) “desenha para o prender [o seu 

amado], ou ao menos a sua sombra, porque representar é [...] tornar presente.” 

(Bismark, 2001: 6) Ao procurar constituir-se como substituto, um duplo do sujeito 

representado, o retrato coloca o retratado num determinado tempo e espaço e, 

simultaneamente, procura ultrapassar “as barreiras do tempo e do lugar” e “prolongar 

a sua presença se possível para sempre.” (Ramos, 2010: 13) A função primordial dos 

retratos surge, assim, de uma motivação que oscila entre a recordação e a veneração. 

Os retratos mantêm viva a presença do sujeito da representação, ainda que ele esteja 

ausente, e “cuya presencia, real y verdadera, debe ser sentida en la imagen, como si 

la persona viva hubiera aparecido y se hubiera encarado en vivo con el espectador.” 

(Azara, 2002: 14) Daí que, para alguns povos antigos, a representação por meio de 

estatuária era uma forma de os sujeitos representados vencerem a morte física, sendo 

a sua memória perpetuada através da representação.  

Todo o retrato é uma representação. Como vimos, o retrato tem um sentido 

mimético próprio capaz de, pela imagem, trazer à nossa presença quem está ausente 

ou até mesmo morto. Em algumas casas da Roma antiga era comum a existência de 

árvores genealógicas criadas por retratos na forma de máscaras em cera pintada, 

“onde algumas eram directamente tiradas ao rosto já morto” (Ramos, 2010: 13), 

como forma de prolongar a memória dos antepassados. Estas máscaras, ou retratos 

funerários, não são exclusivos deste tempo, sendo possível encontrar retratos 

semelhantes em distintos povos da Antiguidade (Ramos, 2010). Graças aos retratos 

temos a oportunidade de ver os indivíduos do passado, imortalizados pela 

representação. A leitura que deles fazemos é sempre contextualizada, é sempre a 

leitura do nosso tempo, quer tenhamos mais ou menos dados sobre os indivíduos da 

imagem. No entanto, esta, dá-nos a conhecer mais do que a referência do aspeto 

físico de quem é retratado – dá-nos a ver a sua alma (Medeiros, 2000).  

Há como que a crença de que existe um vínculo mágico entre a representação 

e o sujeito que lhe deu origem (Azara, 2002). Seja pela forma de desenhos, 

fotografias, gravuras, estatuária, pintura ou fotografia, o poder da representação é tal 

que vemos estátuas serem derrubadas, fotografias serem rasgadas, pessoas serem 

apagadas dos registos fotográficos, quadros serem lacerados, como se o dano 
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infringido às representações fosse efetivado nos sujeitos representados11. Estas 

inflamadas condutas são explicadas pelo facto do retrato, entendido no sentido da 

representação figurativa do próprio ou do outro, seja ele mais ou menos realista ou 

abstrato, estar imbuído de um índice de reconstituição, capaz de, pela imagem, 

subsistir no tempo e vencer (até) a própria morte do indivíduo.  

 

3.2  O Retrato como índice de identidade 

Corria o ano de 1871 quando, depois de meses de procura, o explorador e 

jornalista Henry Morton Stanley encontrou o perdido Dr. Livingstone no coração da 

selva africana. Perante o recém encontrado, Stanley profere as cautelosas palavras: 

“Dr. Livingstone, I presume?” (Debbaut, 1997), que ficaram famosas dado o grau de 

incerteza subentendido na questão. Mas quem, naquele contexto, poderia ser aquele 

homem, senão o famigerado explorador desaparecido? Mas depois de tanto tempo 

afastado das pessoas e dos costumes, com a aparência modificada pelas 

contingências, seria o explorador o mesmo? Seria possível que, após tanto tempo 

perdido num contexto que não era o seu de origem, “Livingstone’s ideas, feelings 

and attitudes changed completely, so that he would have undergone a radical change 

of identity.” (Debbaut 1997: 8) A prudência da enunciação de Standley, no auge do 

positivismo, residia, certamente, neste entendimento.  

Umberto Eco (1989: 53), a propósito da fisiognomonia, a partir do tratado 

Analitici Primi, de Aristóteles, dá-nos conta dos estudos que fazem uma avaliação 

sobre a natureza de um indivíduo através da “sua estrutura corpórea, dado que todas 

as afecções naturais transformam simultaneamente o corpo e o espírito: e assim os 

traços do rosto, ou as dimensões dos outros órgãos, são signos que remetem para um 

carácter interno.” Com grande desenvolvimento a partir do século XVI, este tipo de 

estudos visavam chegar à alma dos indivíduos através do corpo e, particularmente, 

através do rosto. Este, surge como um espelho da alma (Eco, 1989) e, ao longo do 

tempo, torna-se um lugar de constante análise sobre o próprio sujeito e a sua 

identidade. 

                                                
11 As práticas ligadas ao culto do voodoo partem, precisamente, deste princípio; crê-se que os danos 
que são perpetrados num boneco têm um efeito similar no indivíduo alvo dessa ação. 
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Jacques Lacan  (2002) define a fase do espelho (ou estádio do espelho) como 

o processo de desenvolvimento do indivíduo com a sua própria imagem. A criança, 

ao arrogar a sua imagem, pode ficcionar-se a si mesma, o que possibilita a formação 

cultural da sua identidade. O retrato prefigura o desdobramento do sujeito. Nele, o 

sujeito está, ao mesmo tempo, próximo e afastado. A realização de uma imagem não 

é isenta de contágios e “el estilo y la personalidad del artista intervienen más o 

menos conscientemente, y pueden llegar a alterar profunda e inevitablemente los 

rasgos de la figura pintada.” (Azara, 2002: 54) Assim, um retrato tem sempre algo do 

próprio e pode revelar-nos tanto sobre o modelo como sobre o artista que o 

concebeu. De certa forma, um retrato é também um auto-retrato. 

Sustenta Margarida Medeiros (2000: 35), que a necessidade de representação 

é um sintoma de uma presença no mundo, determinada “pela noção de brecha ou de 

falha sentida pelo ser humano, a partir do momento em que se perceciona a si próprio 

como um ser finito.” A morte esteve, desde sempre, presente na história do retrato, 

sem que isto tenha um enquadramento necessariamente sinistro12, pois “de alguma 

forma, a morte habita o discurso consciente e participa do quotidiano.” (Medeiros, 

2008: 30) Os primeiros registos fotográficos careciam de muito tempo. Os retratados 

eram auxiliados por estruturas e suportes que lhes permitiam aguentar as longas 

horas de exposição. Daqui resultavam imagens onde os retratados surtiam com um ar 

rígido, lúgubre, frio e pouco natural. O tema da morte resulta transversal a uma das 

principais obras de Roland Barthes (2005), A Câmara Clara. O autor fica 

profundamente afetado com a morte da sua mãe e procura tê-la de volta através de 

fotografias antigas. Barthes acaba por ‘encontrá-la’ numa imagem que nunca chega a 

mostrar, e perante essa imagem dá-se conta do poder evocativo das imagens. 

Escreve, “O que eu vejo na fotografia que me tiram (a «intenção» segundo a qual eu 

a olho) é a Morte; a Morte é o eidos dessa Fotografia.” (Barthes, 2005: 32) Azara 

(2002) sustenta que só se fossemos imortais prescindiríamos dos retratos. A 

duplicação das imagens lembra-nos constantemente da passagem do tempo, celebra a 

vida e ao mesmo tempo evoca a morte.  

 

                                                
12 Era uma prática recorrente dos fotógrafos profissionais do séc. XIX a realização de retratos de 
pessoas falecidas, no seu leito de morte (Medeiros, 2008). 
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3.3  Breve resenha sobre a história e a cultura do retrato 

Sabemos hoje, por via das obras que chegaram até aos nossos dias, que o 

retrato teve uma larga reprodução no mundo ocidental durante várias centenas de 

anos. Sustenta Ramos (2010) que a antiguidade da presença do retrato torna-o um 

símbolo da própria humanidade. 

Azara (2002) diz que um bom retrato é inconfundível e “manifiesta los rasgos 

personales de un determinado individuo, lo cual no quiere decir, curiosamente, que la 

imagen deba necesariamente parecerse físicamente al modelo”; acima de tudo, deve 

evocá-lo espiritualmente, “permitiéndole manifestarse a través de la obra ante los 

sentidos del espectador.” (Azara, 2002: 14)  

Durante séculos, a estatuária e o retrato pintado foram as formas, por 

excelência, para a manifestação dessa relação mimética dos indivíduos consigo 

mesmos e com os outros. Há uma certa ideia de idealização associada ao retrato. Em 

Do Tirar pelo Natural, Francisco de Holanda discorre sobre o retrato e a arte de 

retratar. Nos conselhos finais que deixa a Bras Pereira, atenta:  

“[...] em tudo o que tiver descoberto a pessoa ínclita, que ao Natural Pintardes o 
Retrato, [...] se não pareça em nenhum modo com outra pessoa alguma, e antes se 
não pareça com ninguém, que parecer a pessoa que não é; e se for pessoa alegre, não 
se pareça com triste, [...] e se for pessoa de pouca idade, pareça ainda de menos 
idade.” (Holanda, 2013: 113-114) 

No entanto, quando o seu interlocutor lhe pergunta “E se for feia?”, Francisco 

de Holanda contesta: “Pareça que não é tão feia.” (Holanda, 2013: 114). 

Esta idealização associada ao retrato pode originar algum sentido de 

frustração, de parte a parte, perante o resultado final: “ao encomendar um quadro, e 

ao requerer verosimilhança, o retratado pressupõe ser de alguma forma favorecido, 

sugerindo uma relação de sujeição entre o pintor e ele próprio.” (Medeiros, 2000: 38)  

Independentemente do medium usado para o fazer, um retrato é uma 

representação e, como tal, está imbuído de subjetividade e (re)criação. 

 

3.3.1  O retrato na Antiguidade 

Para a maioria dos povos da Antiguidade, a alma do homem (a psique) era 
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uma entidade incorpórea, que só manifestava a sua presença depois da morte do 

indivíduo. Enquanto este estivesse vivo, a alma estava unida ao corpo, pois 

“necesitaba del soporte físico y moral de un cuerpo material” (Azara, 2002: 30) e não 

era sequer imaginada ou figurada. A questão só se colocava perante a morte – a alma 

libertava-se e para que os que ficavam pudessem continuar a viver sem medo ou 

problemas “era necesario devolver a las almas un cuerpo material que les permitiera 

desplazarse y alcanzar su nuevo hogar, el reino de las sombras, donde permanecerían 

eternamente.” (Azara, 2002: 31) O povo egípcio, por exemplo, considerava a morte 

como uma passagem para outro local no qual a vida continuava sem grandes 

alterações. A boa preservação do corpo do morto visava, precisamente, que este 

chegasse ao destino nas melhores condições. Era inclusive frequente o corpo ser 

enterrado conjuntamente com objetos pessoais e pequenas réplicas do falecido. 

Assim, o ka, o espírito do morto, não ficaria indefeso durante essa viagem (Azara, 

2002). A estatuária da antiguidade tinha, precisamente, essa função: a de dar um 

corpo imperecível à psique. Os Etruscos, influenciados pelos Gregos, desenvolveram 

uma preocupação pelo grau de fidelidade com o real das suas obras escultóricas, 

sobretudo as de cariz fúnebre. Era frequente guardarem em casa bustos dos 

antepassados como uma forma de manterem viva uma memória genealógica: "as 

chamadas imagines maiorum eram obtidas através das máscaras mortuárias moldadas 

em cera" (Maciel & Cabral, 2008: 19) e visavam, precisamente, a rememoração e a 

perpetuação das gerações. Estas representações tinham associada uma índole de cariz 

mágica, ligada à sobrevivência da alma (e à pacificação dos vivos), mas, ao contrário 

das representações dos deuses, não eram divinas.  

Nas origens da Roma Imperial iniciou-se um processo que visava a 

divinização também de imagens cujos modelos ainda estavam vivos, nomeadamente 

os imperadores (Azara, 2002). Embora a escultura romana tenha recebido influência 

dos Etruscos e dos Gregos, ela é, claramente, marcada pelos ideais de arte 

helenísticos. Constantino, o imperador que converteu o império ao Cristianismo, via 

a sua imagem proliferar em distintas formas e por  diferentes objetos (moedas, 

mosaicos, esculturas), imagens estas que eram tão sagradas como as de Cristo (Azara 

2002). Estas imagens mostravam um imperador algo idealizado, o que as aproximava 

de uma ideia de ser etéreo e serviam, muitas vezes, para levar o poder (evocado pela 

figuração imagética) aos locais onde o Imperador não chegava fisicamente. 
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Embora as pinturas não pudessem oferecer à alma um corpo tão verosímil, 

precisamente por carecerem de corpo, também se constituíam como substitutos, 

como uma silenciosa presença vigilante. Escreve Azara (2002: 44), as pinturas  

“Tienen que ser capaces de evocarlo, de reanimarlo, de despertar en nosotros su 
recuerdo, la imagen que ha dejado impresa en nuestra memoria, y de manera tan 
viva, tan cegadora, que podamos tener la sensación, ilusoria o no, y al menos por un 
momento de que se ha encarnado ante nuestros ojos.”  

Na Antiguidade, os retratos pintados eram, também, um meio eficaz para os 

indivíduos tentarem superar a passagem do tempo e vencer o esquecimento e a 

morte. Vemos, nas obras que chegaram até nós, que essas peças, tal como a 

estatuária, estavam essencialmente ligadas ao culto funerário. Ainda que apenas se 

possa supor, Azara (2002) crê que essas obras seriam apreciadas mais como imagens 

sagradas do que como documentos ou obras de arte. No final da Antiguidade, o olhar 

começou a ter uma importância maior nas representações. As imagens apresentavam 

personagens de olhos grandes, bem abertos, em rostos que “parecían mirar limpia e 

serenamente a la muerte.” (Azara, 2002: 60) Os retratos de Al Fayum, que 

acompanhavam o corpo do morto debaixo de terra (e permaneciam inacessíveis da 

mirada dos que continuavam vivos), visavam que o morto não perdesse vivacidade 

“e por isso a força do olhar torna-se o principal elemento do retrato.” (Ramos, 2010: 

14) 

Maciel e Cabral (2008) sustentam que o retrato (num entendimento mais 

próximo daquele que hoje conhecemos) nasce quando a Arte começa a afastar-se do 

idealismo helénico e centra-se em personagens e cenas do quotidiano, aproximando-

se da realidade concreta. Precisamente, a partir do helenismo, começam a pintar-se 

retratos profanos sem finalidade funerária. 

 

3.3.2  A influência do Cristianismo no retrato 

Enquanto a arte da Antiguidade se centrou na representação do corpo (como 

recetáculo da alma), o retrato cristão vincou a importância do rosto e, 

particularmente, do olhar. As mais antigas imagens cristãs que chegaram até nós 

(desde os frescos nas criptas romanas aos mosaicos bizantinos de Constantinopla) 

retratam santos, profetas e Cristo (Azara, 2002). Embora assente em princípios 
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monoteístas, o Cristianismo pauta-se por uma tripla manifestação da divindade: pai, 

filho e espírito. As representações de Deus, pai, são sempre alusivas. Já Cristo, filho, 

ao reunir numa mesma figura a união de duas essências, é representado com grande 

naturalismo. Sendo Cristo uma das manifestações de Deus, a sua imagem é passível 

de ser adorada, o que levou a uma proliferação destas imagens pelas igrejas, 

incomodando profundamente os iconoclastas bizantinos do século VIII (assim como, 

mais tarde, entre os séculos XVI e XVIII, os seguidores de Lutero e Calvino). 

A representação surge na génese que se atribui aos princípios do 

Cristianismo: Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. Os ícones bizantinos, 

que surgem numa posição frontal, representados com traços esquematizados e 

aplanados, com os olhos bem abertos, pintados com cores uniformes e com o rosto 

iluminado todo por igual, são influenciados pela imagem, ou melhor, por uma 

imagem particular: o vera icon, o retrato de Cristo impresso no Véu de Verónica13 

(Azara, 2002). O olhar tem grande destaque nesta altura, uma vez que Deus olhava, 

lá de cima, pelos homens e era deste modo que se estabelecia uma relação entre Ele e 

os fiéis. 

As primeiras imagens deste tempo, datadas dos séculos III a XIII d.C., 

representam, essencialmente, personagens ligadas às escrituras (os seres humanos 

apareciam se já tivessem sido beatificados); estas figuras surgiam ainda muito 

contaminadas pelos símbolos que as distinguiam, não havendo uma grande vontade 

de as caraterizar pelo aspeto físico. A partir do século XIV começou a verificar-se 

uma mudança de mentalidade no que concerne à representação do indivíduo, 

entendendo-se que este merecia as mesmas honras que as figuras das escrituras. 

 

3.3.3  O retrato no Renascimento e no Barroco 

No Renascimento assistimos a uma mudança no artista que deixa de ser um 

simples artesão para se tornar um pensador atento ao seu envolvente e com uma 

visão particular do mundo. Vemos, também, o retomar do recurso à teoria clássica 

das proporções e “escultores e pintores mediam as estátuas antigas como os 
                                                
13 Crê-se que à subida para o calvário Cristo tenha limpo a cara num pano que lhe foi dado por uma 
mulher de nome Verónica e nele deixou marcado o seu rosto com o sangue que lhe cobria a cara 
(Azara, 2002). 
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arquitectos mediam os monumentos.” (Calado, 2012: 114) O conhecimento em 

relação ao que se representa e a sua adequação ao real mundano passam a ser 

considerados. 

Respeitante ao retrato, Azara (2002) destaca o Renascimento nórdico, entre 

os primeiros anos do século XV e finais do século XVII, como decisivo para a 

revolução da representação do ser humano. Ainda que este Renascimento tivesse 

manifestações específicas consoante a zona onde se desenvolveu, destacamos os seus 

princípios transversais. A pintura que o carateriza centra-se no olhar, ocultando o 

corpo (com roupas elaboradas ou deixando-o mesmo fora de cena), do qual pouco se 

sabe. Vemos retratos pálidos com expressões comedidas; trata-se de uma pintura “de 

interiores físicos y mentales.” (Azara, 2002: 91) Através da imagem valorizava-se o 

trabalho e condenava-se o ócio; a sedução era controlada e a beleza prescrita. O que 

nos é apresentado nestes retratos espelha a realidade, “libre de afeites 

embellecedores” (Azara, 2002: 93), despida de sentimentos, revelando a verdade do 

rosto marcado pelo passar do tempo14. 

A partir de meados do século XV, também o Renascimento italiano nos 

brinda com uma abordagem significativa sobre a representação do ser humano. 

Contrariamente à pintura do norte da Europa, estes retratos não mostram o mundo 

interior, mas o mundo exterior, que decorre diante dos nossos olhos (Azara, 2002). 

Escreve Azara (2002), as estátuas mostravam os heróis da Antiguidade e os homens 

do início do Renascimento italiano procuravam parecer-se com eles, recuperando, 

assim, o espírito e a unidade do passado. A parecença era importante, mas o retrato 

não tinha que corresponder ao aspeto do modelo, especialmente se este não estivesse 

no seu melhor na altura em que o retrato era feito.  

No início do século XVII a arte europeia conheceu um novo rumo com o 

surgir de um período de esplendor, o Barroco. Azara (2002) fala-nos do caso 

espanhol, onde o retrato teve um papel determinante para o desenvolvimento de toda 

a representação deste período. Particularmente na corte de Filipe II, aos poucos, este 

novo género que sintetizava as correntes italianas e nórdicas, começou a ganhar 

força. Escreve Azara (2002: 103-104) que este monarca tinha um grande apreço pela 

                                                
14 Os diversos retratos de Rembrandt documentam, precisamente, essa cadência do tempo, e do 
homem (Azara, 2002). 
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pintura veneziana, preferindo “la carnosa morosidad de Tiziano a la espiritualidad 

angelical de los artistas flamencos y germánicos, demasiado góticos para su gusto.” 

Neste entendimento, procurava-se que as imperfeições dos modelos ficassem 

registadas no retrato, provando que não tinha havido idealização nem uma tentativa 

de o moldar a um qualquer cânone. Não obstante, estes retratos de corte também 

respondiam a um ideal; não de beleza, mas visavam a exteriorização de um corpo 

impossível que aterrava os espetadores com a inumanidade que emanava: “Eran el 

arquetipo del supremo soberano, casi divino, de belleza terrible, hercúlea, que podía 

incluso con el sol y con los ideales humanos de belleza corporal.” (Azara, 2002: 105) 

O foco da atenção estava, agora, nas aberrações e no que fugia ao convencional. As 

divindades eram deixadas de lado e as telas enchiam-se de figuras que suscitavam a 

curiosidade pela diferença. É no século XVII que encontramos, também, o retrato 

coletivo, que reflete as relações e o espírito comunitário, assim como o ambiente 

vivido nos meios retratados. Frans Hals foi um dos principais retratistas deste género 

que satisfazia a classe burguesa endinheirada do norte da Europa e que apostava no 

culto da sua própria individualidade e dos grupos corporativos a que pertencia 

(Gonçalves, 2012).  

 Entre o século XVI e o século XIX acentua-se a função sócio-afetiva do 

retrato pintado. Era comum, por exemplo, o retrato servir para fins de apresentação 

nas negociações matrimoniais originadas pelas alianças políticas entre países da 

Europa. Retratos eram permutados e  

“Noivos que nunca se viram encetavam, através desse objeto, a primeira 
apresentação, que então se convertia em relação afetiva ou, na pior das hipóteses, em 
sentimento de repulsa, sobretudo após contemplar um retrato de características mais 
realistas e não desejáveis.” (Dias, 2011: 19)  

Relativamente ao retrato com funções afetivas, surgem, também, as 

representações dentro da representação. Os retratados faziam-se retratar com 

medalhões e outros objetos contendo estes retratos de outras pessoas, evidenciando 

as relações de proximidade e afeto entre os representados (Dias, 2011). 

 

3.3.4 O retrato na contemporaneidade e o advento da fotografia 

Afirma Azara (2002) que, até ao século XIX, o retrato não motivava muito os 
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grandes mestres. A monarquia e a Igreja eram os principais clientes deste tipo de 

obras, por forma a perpetuarem a sua presença junto dos súbditos e dos crentes, 

deixando muito pouca liberdade criativa aos artistas (ou pelo menos a liberdade que 

os mestres desejariam, preferindo as encomendas de arte fantástica, ao retrato).  

Durante o século XIX, numerosos artistas e filósofos modernos exaltam o 

desaparecimento ou ocultação da conceção cristã do homem construído à imagem de 

Deus, o que leva à perda do modelo de referência que o sujeito tinha até então: 

“Muerto el guía celestial, se apaga la buena estrella del hombre que pierde el rumbo 

y se precipita en el vacío.” (Azara, 2002: 122) Até meados do século XVIII, os 

artistas tinham um conjunto de modelos e esquemas clássicos que serviam de guias 

na composição das imagens. Estas regras, demasiado rígidas, não se coadunavam 

com o ritmo do mundo moderno, em constante mudança e transformação, pois não 

eram capazes de refletir o aqui e agora, a fugacidade do tempo e o movimento que 

animava as ruas, o indivíduo e a vida. É, precisamente, à rua e à sociedade do seu 

tempo que muitos artistas vão buscar os modelos para retratar. O anónimo ocupa, 

agora, um espaço de destaque na imagética deste tempo. O retrato passa a apresentar 

um conjunto de circunstâncias, contágios e contextos. 

A partir desta altura, os retratos aparecem decompostos, irreais e, até mesmo, 

de difícil leitura. Eles são o reflexo deste tempo moderno, que exige que o indivíduo 

se multiplique numa série de papéis impostos pelo ritmo alucinante da sociedade. A 

unidade cede e a figura decompõem o sujeito numa multiplicidade de detalhes e de 

facetas sem ligação, e este é um dos temas recorrentes do retrato moderno (Azara, 

2002). Alguns artistas fazem-se representar de tantas maneiras que já não sabemos 

qual o seu verdadeiro rosto. O artista contemporâneo contenta-se com a máscara, 

porque o modelo já não existe15 (Azara, 2002). Na Antiguidade, as imagens 

procuraram resgatar a alma da morte e do esquecimento, dando-lhes um corpo 

perene; agora, elas são a expressão da condição fugaz e terminal do homem deste 

tempo. 

O advento da fotografia, em meados do século XIX, vem oferecer um novo 

                                                
15 Ainda que a máscara não se configure como uma total novidade. Em alguns dos auto-retratos de 
Rembrandt vamos encontrar o artista a envergar “roupas que não possuía mas que agradavam a um 
certo grupo social” (Ramos, 2010: 14), constituindo-se estas representações como um indício do seu 
virtuosismo enquanto pintor e, como tal, deveriam impressionar pela capacidade de representação. 
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modo de olhar a realidade, ao qual as artes plásticas16, particularmente a pintura, não 

ficou indiferente. Sustenta Ramos (2004: 36) que, “A produção de imagens não foi, 

nem é, espontânea. Em todas as épocas se construíram imagens destinadas a 

determinados usos individuais e colectivos.” Diz-nos o autor que, entre outros 

fatores, o aparecimento da fotografia deveu-se à necessidade das indústrias 

emergentes em usar imagens impressas, assim como ao crescente recurso ao retrato 

pelas classes sociais em ascensão, que viam neste um símbolo dessa mesma elevação 

social. Esta necessidade aliada à míngua de equipamentos e processos mecânicos de 

registo contribuíram para a aceleração da pesquisa e o desenvolvimento de 

dispositivos que colmatassem essas necessidades. Afirma Ramos (2004: 37), “Tais 

inovações serão os protomecanismos da Fotografia.” 

Aaron Scharf (1994: 15) sustenta que o tumulto em torno do aparecimento da 

fotografia está relacionado com o momento específico em que os artistas se 

encontravam; “La representación tonal de objetos y condiciones naturales 

transmitidos por la lente era esencialmente semejante a un estilo de pintura que 

estaba entonces en boga.” Vivia-se e exultava-se o realismo artístico; o confronto 

com as imagens produzidas mecanicamente pelos aparelhos fotográficos levou à 

perda de força deste género e potenciou a procura de novas formas de trabalhar que 

deram um novo ímpeto à pintura. A pintura aventurava-se, agora, num novo 

caminho, deixando para trás os laços que a uniam de forma tão restrita à natureza e à 

realidade.  

 

3.4  O retrato fotográfico  

Acredito que este processo manual [arte de fazer retratos de perfil, ou silhuetas]               
não tem comparação com a precisão e fidelidade com que o retrato é obtido por 

meio da acção dos raios solares.17  
William Henry Fox Talbot 

 
As grandes transformações sociais impulsionadas pela Revolução Industrial 

                                                
16 Desde sempre os artistas se socorreram de dispositivos auxiliares, como as ‘máquinas de desenhar’ 
ou as câmaras lúcidas (Ramos, 2004). 
17 In Talbot, W. H. F. (2008). Sobre a arte do desenho fotogénico: ou o processo segundo o qual os 
objetos da natureza por si mesmo se desenham sem socorro de lápis. In Revista de Comunicação e 
Linguagens: Fotografia(s). (pp. 229-241).Lisboa: Relógio d’Água.  
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determinaram fortes mudanças nas nossas sociedades, como foi o aparecimento das 

grandes cidades, das vias de comunicação e de todo um conjunto de dispositivos que 

se propunham como capazes de auxiliar o homem e produzir (quase) tudo o que este 

desejasse (Ramos, 2004). A fotografia surge neste contexto, fruto das necessidades 

de uma classe social endinheirada e em ascensão.  

Gisèle Freund (2010) apresenta o retrato fotográfico como um meio por 

excelência para atentar às necessidades de afirmação social, política e cultural da 

burguesia. A ascensão desta classe ditou que fosse necessário produzir tudo em 

grande quantidade. O mesmo se passou com o retrato. Em França, particularmente o 

retrato pintado, era o privilégio de uma elite. Atenta Freund (2010: 25), “À medida 

que a necessidade de representação de si mesmo se afirmava, esta moda criava novas 

formas e novas técnicas para a satisfazer.” Com o deslocamento social referido, o 

retrato democratiza-se e a fotografia contribuiu em muito para que isto fosse 

possível. 

Em França, nos reinados de Luís XV e Luís XVI, era muito comum a 

representação por meio do retrato miniatura. Este, adotava diferentes suportes 

(tampas de guarda-jóias, pendentes, medalhões, entre outras peças deste tipo) e tinha 

como caraterística a portabilidade da representação. Em voga nos meios 

aristocráticos, este tipo de retratos serviu também as necessidades da burguesia 

ascendente, que “encontrou aí um meio de dar expressão ao seu culto do indivíduo.” 

(Freund, 2010: 26) Estes retratos, fortemente idealizados, eram feitos à imagem da 

figura de referência dominante – o príncipe. Do séc. XVII até cerca de 1830 os dois 

principais processos usados eram a silhouette e o fisionotraço O primeiro processo 

consiste numa rápida execução do contorno projetado e, no segundo processo, um 

dispositivo reproduzia o modelo através de um vidro para uma superfície metálica, 

segundo um sistema articulado de dois estiletes; este último processo prescindia do 

virtuosismo do seu executor e permitia a realização de uma série de imagens a partir 

de uma mesma matriz (Michelon & Salvatori, 2011).  

Desde o aparecimento da fotografia até à primeira metade do século XIX, a 

morosidade, o elevado custo do processo e o reduzido número de equipamentos 

existentes, ditavam que o retrato fosse feito por um número reduzido de entusiastas 

do novo medium, provindos das classes média e alta da burguesia, como é o caso de 
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Nadar, Carjat ou LeGray. Mais tarde, Disderi contribuiu para a industrialização e 

simplificação do processo, o que permitiu que os custos associados ao mesmo fossem 

reduzidos, conduzindo à crescente adesão popular por este tipo de retrato (Ramos, 

2004).  

A difusão e crescente generalização da fotografia na segunda metade do 

século XIX vem tirar qualquer hipótese de sobrevivência a processos como o retrato 

miniatura, a silhouette ou o fisionotraço: “Por um custo dez vezes menor, o fotógrafo 

podia fornecer retratos, correspondentes, quer económica quer esteticamente, aos 

gostos e meios da burguesia.” (Medeiros, 2000: 52) Embora, inicialmente, tenha sido 

adotada pela classe social dominante, em pouco tempo a fotografia chegou a outras 

camadas da população (ganhando particular peso junto da classe burguesa). A 

pintura só retratava os ilustres; a fotografia viabilizou o acesso dos anónimos ao 

retrato (Michelon & Salvatori, 2011). O favorecimento da visibilidade social desta 

classe deveu-se ao “carácter projectivo do retrato, e à forma como a fotografia se 

veio adequar a estratégias de afirmação da intimidade – ou do seu teatro – na cultura 

ocidental.” (Medeiros, 2000: 54-55) 

A partir do século XX a fotografia começa a ser usada como instrumento 

privilegiado para pensar a relação com o real e para pensar sobre o sujeito e o que o 

circunda; o seu aparecimento teve um impacto significativo na forma como o sujeito 

se representa e representa os outros. São diversos os autores que na 

contemporaneidade usam este medium nas suas propostas artísticas.  

 

3.4.1  Retrato fotográfico e contágios 

Após François Arago ter feito, em 1839, o anúncio público da invenção da 

fotografia à Academia das Ciências, o novo medium atraiu inúmeros adeptos, 

amadores e profissionais. As cidades foram invadidas por esta nova febre, um pouco 

por todo o lado foram surgindo diversos estúdios e a profissão de fotógrafo começou 

a implementar-se (Sougez, 2001). Muitos dos primeiros fotógrafos eram pintores que 

não tinham vingado na arte o que potenciou o inevitável contágio entre estes dois 

meios. Vários artistas eram entusiastas da fotografia (como Degas, Delacroix, Ingres 

ou Manet), chegando mesmo a usá-la para realizar estudos para as suas pinturas. A 



 36 

fotografia permite congelar uma dada porção de tempo/ espaço, o que remete para o 

seu caráter instantâneo e para a introdução desta valência nas obras destes artistas 

(Medeiros, 2000).  

Este contágio levou a fotografia a adotar muitos dos códigos que vinham a ser 

testados e postos em prática pela pintura. No que respeita ao retrato, manteve-se a 

procura da identificação que este género acarretava. As poses dos retratos 

fotográficos eram as mesmas dos retratos pintados marcadas, inicialmente, pela 

severidade e frieza decorrentes dos longos tempos de exposição que eram necessários 

para a sensibilização do material fotossensível. Escreve Medeiros (2000: 45), que o 

trabalho de um dos primeiros grandes fotógrafos de retrato, Nadar,  

“revela a forma como o retrato fotográfico se procura assemelhar em tudo – até na 
lentidão com que ainda é feito – a uma obra de pintura, mas principalmente no plano 
do aprofundamento da relação com o modelo: tem muito pouco da ideia de 
instantâneo, implicando uma relação personalizada entre o fotógrafo e o seu 
modelo.” 

A indumentária dos retratados, tal como acontecia com o retrato pintado, 

ajuda-nos a situá-los num determinado tempo e espaço, fornecendo, muitas vezes, 

algumas informações sócio-culturais sobre os mesmos.  

A luz é outro dos fatores de contágio entre a pintura e a fotografia, 

particularmente se considerarmos os primeiros retratos ou os retratos mais clássicos. 

A colocação da luz que foi inicialmente trabalhada na fotografia foi beber ao que 

vinha, há muito tempo, a ser estudado e aplicado pelos retratistas pintores.  

Estes contágios acabam por ser uma consequência natural de todo este 

processo.  

 

3.4.2  Duplicação, mimesis e memória 

O retrato duplica o sujeito que o originou. A ideia que a representação 

permite, como vimos, superar as fragilidades mundanas do indivíduo não é, 

necessariamente, uma conquista da proliferação de duplicados potenciada pelo 
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desenvolvimento da fotografia18. Esta, como referimos, contempla essa duplicação, 

assim como a possibilidade de multiplicação por meio da cópia19. O duplo que resulta 

da cisão do sujeito, visa, precisamente, a tentativa de transposição da sua condição de 

ser finito e a superação da própria morte (Medeiros, 2000).  

Um dos porta estandartes da implementação da fotografia adveio do almejado 

potencial mimético20 e testemunhal destas imagens. Dubois (1992) questiona, 

precisamente, o entendimento da fotografia que se apoia na pretensa naturalidade 

mimética. Este autor diz-nos que a ontologia da imagem fotográfica não reside no 

seu caráter mimético, “mas na relação de contiguidade momentânea entre a imagem 

e o seu referente.” (Dubois, 1992: 29) Entre o referente e o suporte fotossensível 

opõe-se um dispositivo mecânico, que fornece uma ilusão de dispensa de mediação. 

Mas o ato fotográfico não é isento de mediação, depende, antes, da ação do 

indivíduo, que lhe confere sempre subjetividade. Há sempre escolhas que são feitas 

aquando da realização da imagem (elegemos o ponto de vista, o ângulo, definimos a 

distância focal, o que fica em cena e fora dela, entre outros aspetos). Atenta Dubois 

(1992) que, particularmente a partir do século XX, surge de forma mais consistente a 

ideia de que a fotografia não é um produto mimético inócuo, mas um instrumento de 

transformação do real. A fotografia passa a ser entendida como um ato que 

contempla a sua circunstância, da realização da imagem até à receção da mesma 

pelos diferentes públicos. 

Tal como o olhar da Medusa, a fotografia congela uma dada porção de espaço 

e tempo, continuando o retratado a exercer a sua influência, através da imagem, para 

além do momento originário da mesma (Dubois, 1992). A fotografia concede-nos 

sempre um simulacro desse momento, que ocorre em diferido – em relação ao 

momento presente a fotografia é imediatamente passado. Esta ideia de retenção liga a 

fotografia à memória. Fotografamos para não esquecermos. Escreve Batchen (2004) 

que no século XIX era frequente as pessoas fazerem-se retratar conjuntamente com 

                                                
18 A literatura é rica em exemplos que tratam a temática da duplicação do indivíduo; a título de 
exemplo, destacamos: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), de Robert Stevenson; O 
retrato de Dorian Gray (1890), de Oscar Wilde; Don Juan et son double (1914), de Otto Rank. 
19 Para alguns povos, a captura da imagem não era tolerada, pois acreditavam que a duplicação teria a 
capacidade de lhes roubar a alma e de a entregar ao diabo (Frade, 1992). 

20 A mimesis é apresentada por Platão como sendo da ordem do engano (opondo-se, assim, à razão, a 
noesis) – dela não advém qualquer verdade, pois apenas nos transmite aparências que nos dão uma 
ilusão da realidade (Azara, 2002). 
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álbuns de fotografia ou retratos de entes já falecidos; uma vez que não tinham tido 

possibilidade de o fazer em vida dos mesmos, era uma forma de mostrarem os 

sentimentos que tinham por essas pessoas. A ausência é colmatada pela 

(re)memoração que as imagens fotográficas nos dão. O recordar permite, de alguma 

forma, voltar a dar vida, pela presença da imagem, a quem está ausente. 

 

3.5  Retrato fotográfico: dois contributos 

Destacam-se, seguidamente, dois nomes cujo trabalho se considera 

importante para o estudo do retrato fotográfico aqui descrito. Primeiramente, um 

conjunto de auto-retratos de Hippolyte Bayard, datados de 1840, que ficaram 

conhecidos por Le Noyé, que nos mostra que na génese do aparecimento da 

fotografia já existia um princípio fundamental – o da transformação do real – e que 

foi largamente trabalhado pelos artistas a partir do século XX. Num segundo 

momento, considera-se o trabalho realizado por um dos maiores retratistas de 

sempre, Yousuf Karsh, autor de retratos emblemáticos com um trabalho único ao 

nível da composição e do recurso da luz.  

 

3.5.1  A antecipação da encenação fotográfica por Hippolyte Bayard 

Comummente, são considerados quatro nomes como os principais 

responsáveis pela ‘invenção’ da fotografia21, a saber: Joseph-Nicéphore Niépce 

(1765-1833), Louis Daguerre (1787-1851), William Henry Fox Talbot (1800-1877) e 

Hippolyte Bayard (1801-1887)22. 

 O francês Bayard foi, talvez, o mais auspicioso dos quatro nomes 

referenciados. A sua produção fotográfica bastante diversificada, foi considerável, 

para a época23. Os registos mais antigos atribuídos a este autor datam de janeiro de 

1839 e consistem em testes de sensibilidade e testes de imagens. Um mês depois 
                                                
21 Os elementos necessários para a formação da imagem em câmara escura e a química que permitia 
efetuar o processo de revelação já eram conhecidos desde, pelo menos, 1720. Faltava, no entanto, o 
desenvolvimento de um processo eficaz de fixação das imagens (Sougez, 2001). 
22 Daguerre foi o primeiro a beneficiar do anúncio público das suas descobertas, sendo que estas só 
foram possíveis devido aos estudos feitos por Niépce e pelo seu irmão, Claude (Sougez, 2001). 
23 Bayard detinha um álbum de ensaios que era um significativo mostruário de experiências e um 
verdadeiro instrumento de promoção do seu trabalho (Poivert, 2001). 
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Bayard já tinha realizado ensaios sobre papel sensibilizado e datam de março as 

primeiras impressões positivas diretas (Poivert, 2001). Um dos géneros que mais 

animou o francês foi o auto-retrato. Bayard acreditava que as suas descobertas e o 

tipo de imagens que tinha obtido o colocavam à frente dos demais proto-inventores. 

Recorre a François Arago a fim de ver reconhecido o seu trabalho, mas os seus 

esforços resultam frustrados, uma vez que Arago estava determinado em apadrinhar 

Daguerre (Poivert, 2001).  

Na sequência desta ocorrência, em 18 de outubro de 1840, Bayard realiza 

uma série de três invulgares auto-retratos, que ficaram conhecidos por Le Noyé  

(figuras 1 a 3).  

 
Figura 1 | Le Noyé, 18 de outubro de 1840. Fonte: 

Poivert, 2001: [s.n.] 
 

 
Figura 2 | Le Noyé, 18 de outubro de 1840. Fonte: 

Poivert, 2001: [s.n.] 
 

 

 
Figura 3 | Le Noyé, 18 de outubro de 1840. Fonte: Poivert, 2001: [s.n.] 
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Nestas imagens, de frente para a câmara, numa pose de influência clássica, 

vemos um indivíduo do sexo masculino, aparentemente adormecido, de tronco 

despido, sentado diante de uma parede, envolto num lençol que lhe cobre a parte de 

baixo do corpo. O tronco alvo contrasta com a cor mais escura das suas mãos e da 

sua cara. Alguns adereços compõem a imagem: um vaso, um chapéu de palha 

pendurado e uma pequena estátua.  

Numa das três imagens (figura 3), na parte de trás da fotografia, encontramos 

um peculiar texto manuscrito assinado por HB (figura 4). Este texto guia-nos pela 

imagem, dando-nos conta da obra que vimos ou que estamos prestes a ver 

(dependendo se começámos a leitura pela imagem ou pelo texto). 

 
Figura 4 | Texto no verso de um dos auto retratos de Bayard (figura 3). Fonte: Batchen, 1999: 170 

 
 
Ficamos a saber que diante de nós temos o falecido Sr. Bayard, o engenhoso 

inventor da fotografia que “literally succumbed to photography, destined to return 

forever with the news that he died at his own hand for having invented the very 

medium that allows his return.” (Batchen, 1999: 171) Perante a desconsideração, o 

inventor sucumbiu de desgosto e resta-nos o seu legado: as imagens e este texto para 

as atestar. Batchen (1999) diz-nos que Bayard é assunto e objeto da fotografia, numa 

imagem que o coloca presente, mesmo estando ausente, que o coloca morto, estando 

ele ainda vivo. A presença do fotógrafo está marcada pela ausência, ou seja, pela 

morte do indivíduo retratado na imagem. Assalta-nos a dúvida e vacilam os alicerces 

que sustentam a campanha de implementação do medium fotográfico no século XIX: 

o (suposto) catáter mimético da imagem fotográfica e a relação privilegiada que esta 

estabelece com o real.   
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O uso da fotografia por parte de Bayard visa uma intenção clara. Bayard não 

tem como objetivo descrever uma situação real – trata-se, antes, de uma encenação 

premeditada. O não reconhecimento das suas descobertas potencia um trabalho que 

antecipa a encenação no contexto do fotográfico, um tema e uma prática recorrentes 

de uma parte considerável da produção fotográfica a partir do século XX. 

 

3.5.2  A mestria da luz e sombra por Yousuf Karsh 

Yousuf Karsh (1908-2002) é considerado um dos mestres da fotografia do 

século XX e é, sem dúvida, um dos fotógrafos de retratos clássicos mais aclamado 

(Sougez, 2001). O seu corpo de trabalho inclui retratos de figuras de estado, artistas, 

músicos, autores, cientistas, entre outros. Pelas lentes de Karsh, ficamos a saber um 

pouco mais sobre o retratado, em imagens de grande força, dado o uso singular que 

faz da luz, do enquadramento e da composição. 

Karsh nasceu em Mardin, numa Arménia dominada pela Turquia. Em 1924, 

com 17 anos, a falar muito pouco francês e ainda menos inglês, chegou ao Canadá, 

vindo da Síria, para onde a família havia fugido. No Canadá tinha um tio à sua 

espera, George Nakash, irmão da mãe, que o reconheceu através de uma fotografia 

(Karsh, s.d.). Nakash era um conceituado fotógrafo e Karsh começou a trabalhar com 

ele durante o verão, um ano depois de ter chegado ao Canadá. A paixão pela 

fotografia começou aí. Os conhecimentos do tio levaram Karsh a aprender com um 

distinto retratista de Boston, de seu nome John H. Garo, também ele arménio (Karsh, 

1989). Garo incentivou Karsh a estudar arte e mostrou-lhe a importância de grandes 

mestres como Rembrandt e Velázquez, o que lhe permitiu aprender muito sobre 

composição, iluminação e enquadramento. Mais importante ainda, Garo ensinou 

Karsh a ver e a recordar o que havia visto. Escreve Karsh (s.d.), “In Garo’s studio, I 

learned many of the technical processes used by photographic artists at that time [...]. 

The complicated procedures demanded great skill, intuitive judgment, discipline and 

patience.”  

Esta aprendizagem incutiu nele o gosto pelo detalhe e a perfeição, demorasse 

o tempo que demorasse. Garo dava-se com distintas figuras do mundo da cultura e, 

frequentemente, organizava reuniões informais com essas personalidades; mesmo 
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não sendo convidado a participar ativamente, estes convívios foram de grande 

importância para Karsh, conforme escreve: “Even as a young man, I was aware that 

these glorious afternoons and evenings in Garo’s salon were my university. There I 

set my heart on photographing those men and women who leave their mark on the 

world.” (Karsh, s.d.) Em 1932, Karsh deixou Boston e voltou ao Canadá, onde 

montou um pequeno estúdio. Pouco tempo depois de se estabelecer em Ottawa, 

juntou-se a um pequeno grupo de atores amadores, tendo aí a oportunidade de os 

fotografar em ação, o que lhe permitiu desenvolver um intenso trabalho de 

iluminação, uma das caraterísticas que marcam a sua obra como fotógrafo (Karsh, 

s.d.). Aos poucos teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho e começou a ser 

conhecido pelos seus retratos.  

Uma das suas primeiras imagens a ficar conhecida foi um retrato de Winston 

Churchill (figura 5), então Primeiro Ministro da Grã-Bertanha, que se tornou uma 

das imagens mais reproduzidas da história da fotografia (Karsh, 1989).  

 
Figura 5 | Winston Churchill, 1941. Fonte: Karsh, s.d. 

Esta fotografia foi tirada em 1941, em Ottawa, aquando de uma visita de 

Churchill ao país. A convite do Primeiro Ministro, Mackenzie King, Karsh esteve 

presente e instalou o seu material numa sala anexa à sala onde Churchill discursou. 

Depois do discurso, Churchill foi conduzido a essa sala e viu-se confrontado com um 

aparato do qual não tinha conhecimento. Acendeu um charuto e consentiu, apenas, 

uma fotografia. Karsh foi para trás da câmara e esperou pelo momento certo, mas o 

charuto de Churchill estava sempre à frente da imagem; o fotógrafo teve a ousadia de 
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ir ao seu encontro, pedir licença, tirar-lhe o cigarro da boca e voltar para trás da 

câmara – o olhar que Churchill lhe retribuiu, foi o olhar que ficou registado na 

fotografia (Karsh, s.d.).  

Sempre que possível, Karsh preferia fotografar no ambiente dos retratados; 

levava consigo um equipamento de luzes portátil o que lhe permitia transformar 

qualquer espaço num pequeno estúdio (Karsh, 1989). O fotógrafo procurava saber o 

máximo possível sobre os modelos antes de realizar a imagem. Este ‘trabalho de 

casa’ permitia-lhe onerar (ainda mais) os retratos de significado. Ainda assim, os 

retratados conseguiam, muitas vezes, surpreendê-lo. Aconteceu isso com a bailarina 

e coreógrafa Martha Graham (figura 6), em 1948, no seu pequeno apartamento em 

Nova Iorque, onde a encontrou rodeada de uma austera simplicidade. Karsh 

pretendia fotografá-la a fazer o que melhor ela sabia: a dançar. Mas naquele espaço 

isso seria impossível. Sentou-a, então, num pequeno banco e pediu-lhe que 

imaginasse que estava a dançar num enorme palco: “Amazingly enough, this 

restricted posture presented no problem, such perfect control had she over her body.” 

(Karsh, s.d.) 

Outra personalidade que surpreendeu Karsh foi o pintor Joan Miró (figura 7). 

Apesar do universo colorido que careterizava o seu trabalho, quando este foi ao 

encontro de Karsh, apresentava-se discreto e algo taciturno.  

 
Figura 6 | Martha Graham, 1948. Fonte: Karsh, s.d. 

 
Figura 7 | Joan Miró, 1965. Fonte: Karsh, s.d. 

 

O fotógrafo sugeriu que Miró colocasse as suas roupas de trabalho o que, 
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imediatamente, o transportou mentalmente para o seu universo pictórico, 

surpreendendo o fotógrafo com o olhar curioso e bem humorado que ficou registado 

pela sua câmara. 

Karsh (s.d.) diz sentir um enorme fascínio pelas personalidades que retrata e 

que este decorre do poder interior que elas têm:  

“It is part of the elusive secret that hides in everyone, and it has been my life’s work 
to try to capture it on film. The mask we present to others and, too often, to ourselves 
may lift for only a second—to reveal that power in an unconscious gesture, a raised 
brow, a surprised response, a moment of repose. This is the moment to record.”  

A obra de Karsh constitui-se como um registo preciso para a história 

contemporânea no seu modo muito particular de ver e de nos dar a ver. Diz o 

fotógrafo que "para fazer fotografias duradouras, é necessário aprender a ver com o 

olhar da própria mente, porque o coração e a mente, são as verdadeiras lentes da 

câmara." (Karsh, 1989: 7) Já referimos antes que qualquer retrato é sempre um auto-

retrato. A humildade e a eloquência com que desenha e pinta com a luz e a sombra 

permitem-nos aceder a uma faceta muito particular dos retratados, a uma história 

narrada em cada imagem. Comum a todas elas, a mestria de quem nos fala de si e dos 

outros por meio de intensas e vibrantes representações. 

 

 

PARTE 2 | CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

A criação de um milhar de florestas está numa bolota. 
Ralph Waldo Emerson 

  

O presente capítulo reporta à caraterização do contexto escolar onde foi 

realizado o projeto de intervenção pedagógica que motiva este relatório. 

A Escola Secundária da Amadora integra o Agrupamento de Escolas 

Pioneiros da Aviação Portuguesa e situa-se na freguesia Águas Livres, cidade da 

Amadora. Dada a influência e as particularidades do meio em que a escola está 

inserida, começamos por fazer uma caraterização do mesmo, à qual se segue, 

posteriormente, a caraterização da escola. 
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1.  Caraterização do Meio24 

1.1  O município da Amadora 

A ocupação humana da zona geográfica que hoje conhecemos como sendo o 

município da Amadora remonta ao período Paleolítico, sendo este um concelho 

muito rico em património arqueológico25.  

Inicialmente, esta zona era conhecida como Porcalhota, estando esta 

denominação associada ao apelido de Vasco Porcalho (séc. XIV), comendador-mor 

da Ordem de Avis, detentor de vários terrenos na localidade. Durante muito tempo, a 

área do atual município da Amadora era composta, essencialmente, por grandes 

campos de trigo e a população foi-se fixando a par do crescimento e das necessidades 

de provimento da cidade de Lisboa26.  

O século XIX é marcado por um grande crescimento industrial, conduzindo à 

alteração da composição sócio-económica da população e ao aparecimento do 

operariado27. Na viragem do século, instalam-se na zona diversas personalidades de 

renome, que procuram lutar pelo crescimento da Amadora. Destacamos, o Mestre 

Roque Gameiro, o escritor  Delfim Guimarães ou o Professor Azevedo Neves. Estes, 

foram alguns dos habitantes que, em 1907, requereram ao Rei D. Carlos a mudança 

dos nomes dos lugares da Porcalhota, Amadora e Venteira, para a designação comum 

de Amadora, pedido este que foi concedido. No início do período republicano, 

assiste-se à edificação de diversos equipamentos educativos e culturais, indo ao 

encontro das necessidades da população local. A localidade da Amadora foi elevada 

à categoria de Vila em 1937 e o crescimento demográfico do concelho nos anos 30 e 

                                                
24 Esta caraterização é feita com base nos dados existentes nos seguintes documentos: Amadora, [s.d.]; 
Amadora Educa, [s.d.]; ARCA [s.d.]; Portal do AEPAP, 2014; Portal da ESA, 2012; Reboleira, [s.d.].; 
CESIS, 2004; Tavares, 2011; Projecto Educativo, 2008. 
25 Do período Neolítico, destacamos a Necrópole de Carenque, descoberta e escavada em 1932, pelo 
arqueólogo Manuel Heleno. Foram igualmente encontrados vestígios de povoamentos dispersos 
pertencentes às Idades do Bronze e do Ferro. A ocupação romana (séculos II e III) serviu-se dos solos 
férteis e dos diversos cursos de água, deixando variados resquícios ligados à exploração agrícola, 
como a Villa Romana da Quinta da Bolacha, descoberta em 1979, ou o Aqueduto Romano. 
26 Dessa altura, no entanto, restam poucos vestígios. Do séc. XVII, chegou até aos nossos dias a ponte 
filipina que, até há bem pouco tempo, ainda servia a população local. Na primeira metade do século 
XVIII, é iniciada a edificação do Aqueduto Geral das Águas Livres, por ordem do rei D. João V, 
segundo um projeto de Manuel da Maia e Custódio Vieira, um monumento que percorre uma parte 
considerável do município. Datado da segunda metade do século XVIII, encontramos o mais antigo 
templo da Amadora, a Ermida da Falagueira. 
27 A 2 de abril de 1887, é inaugurada a linha ferroviária Lisboa – Sintra e abre o apeadeiro da 
Porcalhota, originando o núcleo urbano que hoje corresponde ao centro da cidade da Amadora. 
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40 dá-se, essencialmente, devido ao estabelecimento da indústria metalomecânica, na 

zona da Venda Nova, e ao desenvolvimento da Empresa de Camionagem Eduardo 

Jorge. A grande explosão demográfica ocorre entre 1950 e 1970, devido ao 

melhoramento da rede de transportes, à eletrificação da linha de caminho de ferro e à 

necessidade de trabalhadores para as indústrias e serviços que se instalaram nesta 

área. O crescimento e a especulação imobiliária que se verificavam em Lisboa, 

desencadeiam o aparecimento de diversos bairros clandestinos nas periferias da 

capital, e a Amadora foi uma das zonas mais afetadas por este tipo de “construções”.  

O município da Amadora foi criado a 11 de setembro de 1979 e a cidade da 

Amadora a 18 desse mesmo mês, sendo este o primeiro concelho criado no pós 25 de 

Abril. Inicialmente, contava com oito freguesias, em 1997, uma restruturação leva à 

criação de mais três freguesias e, atualmente, desde o início de 2013, o município é 

composto por seis freguesias. A Amadora comporta distintos equipamentos culturais, 

desportivos e serviços públicos, que visam responder às necessidades da população28.  

A freguesia Águas Livres (que resultou da reforma administrativa nacional de 

2013 que juntou os territórios da antiga freguesia da Damaia, a parte sul da antiga 

freguesia da Reboleira e a parte norte da antiga freguesia da Buraca), onde se situa a 

Escola Secundária da Amadora, é uma das atuais seis freguesias da Amadora. Tal 

como a restante área da Amadora, esta zona foi, durante muitos anos, ocupada por 

terrenos de cultivo e alguns casais.  

 

1.2  Estrutura demográfica 

O Município da Amadora está inscrito na Área Metropolitana de Lisboa 

Norte. Tal como em todo o país, também no município se verificou a tendência 

generalizada de perda populacional. Segundo dados dos Censos 2011 (Tavares, 

2011), nos 23,79 Km2 do concelho, habitam 175 135 habitantes, continuando este a 

ser o município mais densamente povoado do país. Ainda segundo estes dados,  nos 

2,21 km2 de área da freguesia Águas Livres habitam 37 426 habitantes. 

                                                
28 Entre outros tantos monumentos e espaços de interesse cultural público, destacamos o Museu 
Municipal de Arqueologia, a Casa Roque Gameiro, os Recreios Desportivos da Amadora, o Centro 
Nacional de Banda Desenhada e Imagem, a Galeria Municipal Artur Bual, a Escola Superior de 
Teatro e Cinema e o Cineteatro D. João V. 
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Segundo o relatório Diagnóstico Social 2011 (Tavares, 2011), a população 

residente na Amadora é, maioritariamente, feminina (52%) em idade ativa, com 

idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (16%). Outra faixa etária com um 

número expressivo é a dos indivíduos com idades iguais ou superiores a 60 anos 

(25%), seguindo a tendência de envelhecimento acentuado da população portuguesa. 

Contrariamente ao aumento que se verifica na população sénior, a população mais 

jovem tem vindo a diminuir. A saída de uma população jovem em idade fértil e, mais 

recentemente, o retorno de alguns imigrantes residentes no concelho aos seus países 

de origem, caraterizam também a realidade de todo o concelho, refletindo-se, 

diretamente, na diminuição do número de alunos nas escolas do município. 

 

1.3  Contextualização sócio-económica  

A área metropolitana de Lisboa é a zona do país onde se verifica um maior 

movimento populacional. Embora, inicialmente, esse movimento tivesse uma origem 

interna, nos anos 60, ocorreram os primeiros fluxos migratórios expressivos com 

origem nas ex-colónias portuguesas, em África29. Nos anos 70, razões económicas, 

situações sociais precárias e a eminência de guerras civis relacionadas com a 

descolonização ditam a intensificação das correntes migratórias e a diversificação 

relativamente aos países de origem. Embora este ritmo migratório tenha diminuído 

durante a década de 80, a entrada de estrangeiros no país continua a ocorrer, 

essencialmente, por razões laborais. 

Estes fluxos migratórios tiveram e têm uma importância fulcral na 

demografia do município da Amadora. Embora, como vimos, o número total de 

habitantes tenha diminuído, o número de estrangeiros aumentou. Independentemente 

da nacionalidade, a grande maioria destes estrangeiros está em idade ativa. 

Prevalecem no concelho os imigrantes oriundos de África (55%), nomeadamente dos 

PALOP, e do Brasil. Em número menor, encontramos a comunidade asiática (7%) e, 

mais recentemente, comunidades oriundas de países de Leste, nomeadamente da 

Roménia. Salvaguarda-se, ainda, o facto de existirem muitos imigrantes ilegais no 

concelho da Amadora, que não estão incluídos nestes dados (Tavares, 2011). 

                                                
29 A falta de mão de obra, especialmente nos setores ligados à construção, levaram o governo 
português a promover programas de incentivo à imigração de trabalhadores de origem cabo-verdiana. 



 48 

Ao nível das atividades económicas, no decurso da segunda metade da década 

de 90 do século XX, as profissões ligadas ao setor terciário cresceram, em detrimento 

das do setor secundário. A conjetura económica, transversal a todo o país, tem 

favorecido a precariedade laboral e o aumento do desemprego no concelho30. A 

maioria destes desempregados tem habilitações literárias ao nível do 1º Ciclo. 

A ocupação desordenada do espaço geográfico e a habitação clandestina que 

caraterizam algumas zonas do município, tendem a agudizar a já “pesada” imagem 

do concelho da Amadora, acentuam o isolamento das comunidades que habitam estes 

espaços e levantam questões de compleição social, relacionadas com a segurança e as 

condições de vida das populações residentes31.  

 

1.4  A educação e a formação na Amadora 

A oferta educativa pública no município, do 1º Ciclo ao Ensino Secundário, é 

composta por 66 pólos escolares, uma escola profissional (Escola Profissional 

Gustave Eiffel) e uma escola que visa ser uma alternativa ao sistema de ensino 

formal (Escola Intercultural das Profissões e do Desporto). As habilitações literárias 

dos habitantes do município situam-se, maioritariamente, ao nível do 1.º Ciclo. 

Dados os contextos demográfico e sócio-económico que caraterizam a 

Amadora, as escolas do concelho enfrentam grandes desafios ao nível da integração 

dos jovens, da criação de ambientes de igualdade de oportunidades, da promoção de 

uma formação adequada e também ao nível da gestão da diversidade sócio-cultural, 

porque a multiculturalidade é uma das caraterísticas principais do município. As 

famílias de imigrantes entendem a escola e a educação como potenciadores de uma 

melhor integração no país de acolhimento e “as expectativas em relação à escola são, 

com frequência, colocadas nas novas gerações.” (CESIS, 2004: 29) Não obstante, o 

                                                
30 De acordo com os dados do Centro de Emprego os indivíduos mais atingidos são do sexo masculino 
(52%), com idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos (48%), seguindo-se os indivíduos entre os 
25 e os 34 anos (Tavares, 2011). 
31 A fim de erradicar os núcleos degradados e ajudar as famílias mais carenciadas a terem condições 
de vida mais humanas, foram construídos diversos bairros sociais e extintos alguns espaços de 
construção clandestina. Mais recentemente, a construção de bairros sociais tem sido substituída pelo 
realojamento disperso inserido na malha urbana, através da aquisição de fogos no mercado privado, 
“facilitando desta forma a inserção social da população residente, evitando a guetização tendencial 
dos bairros de realojamento.” (Tavares, 2011: 51). 
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insucesso e abandono escolar são fatores que afetam, particularmente, este conjunto 

de alunos32.  

 

2.  Caraterização da Escola 

2.1  Escola Secundária da Amadora 

O rápido crescimento do Município da Amadora exigiu, desde cedo, uma 

rede diversificada de equipamentos ligados à educação, que permitisse evitar a 

deslocação da população escolar para outras localidades. O primeiro Liceu surgiu em 

1969, sob a tutela do Liceu de Oeiras, numas instalações provisórias, na Rua Elias 

Garcia (figura 8).  

 
Figura 8 | Antigas vivendas na Rua Elias Garcia. Fonte: Arquivos ESA 

 

As precárias condições em que funcionava, aliadas à falta de meios, 

rapidamente ditaram o esgotamento do espaço e a abertura da Secção Liceal da 

Amadora, a 17 de fevereiro de 1972, que, no ano seguinte, se passaria a designar de 

Liceu Nacional da Amadora (figura 9). O tipo de construção da escola segue o 

modelo estabelecido nos anos 70, com a distribuição dos edifícios por vários pátios, 

ao longo do espaço da escola. 

 

                                                
32 Ao integrar os “filhos destas comunidades”, a escola deve apresentar soluções de ensino-
aprendizagem que se coadunem com a realidade dos alunos que está a formar. Para tal, em diversas 
escolas do concelho, foram introduzidos programas pioneiros que têm por base princípios de uma 
educação inter-multicultural, fundamental à formação e à integração destes jovens. 
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Figura 9 | Construção do Liceu da Amadora. Fonte: Arquivos ESA 

 

Desde o primeiro ano de funcionamento, o Liceu acolheu turmas femininas, 

masculinas e mistas. Em pouco tempo, o número de alunos aumentou para o triplo do 

que havia sido inicialmente previsto, o que resultou na construção de um espaço 

anexo e na realização de obras de requalificação dos espaços já existentes.  

Em 1979, a escola adquiriu a denominação de Escola Secundária da Amadora 

(figuras 10 e 11) e, nos últimos 40 anos, ancora a missão de “Educar o Futuro”, 

fomentando o sucesso e a exigência da qualidade do ensino.  

 
Figura 10  | Entrada da ESA. Fonte: Próprio 

 
Figura 11 | Fachada do edifício central da ESA. Fonte: 

Próprio 
 

O logótipo da escola (figura 12) que esteve vigente até 2013/2014 recupera o 

pé de romãzeira com três ramos da heráldica do Município da Amadora, referência 

que remonta ao tempo em que a zona era ocupada com este tipo de árvore de fruto. 

Desde 2013 a escola integra o Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa, conjuntamente com as escolas: EB 2,3 Roque Gameiro; EB1 Gago 

Coutinho; EB 1/JI Terra dos Arcos; e, EB 1/JI Vasco Martins Rebolo. A Escola 

Secundária da Amadora é sede do agrupamento. No final do presente ano letivo 

houve um concurso para a criação do logótipo do Agrupamento e a imagem 

vencedora (figura 13) mantém como referência a romã à qual é acrescida um 

conjunto de hélices como símbolo do papel ímpar do município na época de ouro da 
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aviação portuguesa, estabelecendo também uma ligação com o próprio nome do 

agrupamento. 

 
Figura 12 | Logótipo antigo da ESA. Fonte: ESA 

 
Figura 13 | Logótipo do Agrupamento. Fonte: Próprio 

 

Entendendo a educação e o ensino como fundamentais ao desenvolvimento 

do ser humano, a Escola Secundária da Amadora procura fomentar o 

desenvolvimento de competências positivas nos alunos, implementando métodos e 

técnicas que se adeqúem à diversidade que compõe a sua população escolar, 

“desencadeando uma lógica de aprendizagem ao longo da vida conducente a uma 

sociedade inclusiva baseada no conhecimento” (Projeto Educativo, 2008: 8). Num 

espírito de comunidade permanente, a participação de todos – Escola, professores, 

família, pais e encarregados de educação – é fundamental ao desenvolvimento 

integral dos alunos e à consecução da sua aprendizagem. 

A missão desta escola visa potenciar a obtenção de conhecimentos, dotar os 

alunos de capacidades e atitudes fundamentais, teóricas e operantes, que lhes 

permitam prosseguir os seus percursos académicos, profissionais e pessoais, 

assumindo-se como cidadãos ativos numa sociedade dinâmica e democrática. A 

constante melhoria do processo de ensino-aprendizagem é, assim, um dos objetivos 

estratégicos traçados. Do mesmo modo, é fundamental o estreitamento de relações 

entre a escola, a comunidade e o mercado de trabalho, assim como a melhoria das 

condições de funcionamento e organização da escola e o investimento nas 

potencialidades inerentes às Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A Escola Secundária da Amadora funciona, atualmente, em três turnos, dois 

diurnos (turno da manhã: das 08h15 às 13h15; turno da tarde: das 13h30 às 18h30) e 

um noturno (das 19h15 às 23h55).  

A Escola (figura 14) é composta por um pavilhão central (que concentra os 
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serviços, os órgãos administrativos, os gabinetes da associação de estudantes e da 

associação de pais, a sala dos professores, a biblioteca/ centro de recursos, papelaria, 

auditório, núcleo de rádio, bar, cantina e zona polivalente, onde se realizam as 

reuniões gerais de professores e a maioria das exposições e eventos da escola), 

quatro pavilhões de aulas (com alguns gabinetes dos departamentos, salas específicas 

de algumas disciplinas, laboratórios, gabinetes de apoio aos alunos, e um auditório), 

instalações desportivas (compostas por um pavilhão desportivo, dois ginásios e 

campos de jogos ao ar livre), e um conjunto de pavilhões anexos à escola (com sala 

de professores, uma sala de trabalhos, um polivalente e oito salas de aulas genéricas). 

 
Figura 14 | Planta das instalações da escola. Fonte: Regulamento Interno, 2010: 11 

 

 2.2  Projecto Educativo (2008-2012)33 

O Projecto Educativo é um dos documentos normativos da Escola Secundária 

da Amadora. Este documento, de natureza geral e estratégica, é um referencial 

estruturante dos princípios comuns da identidade da escola, tendo por finalidade ser  

“englobante, concebendo a escola como uma unidade organizacional participativa e 
distinta pela sua natureza e qualidade; uma preferência enquanto processo 
participativo único e original; uma referência enquanto produto transformador e 
modelador.” (Projecto Educativo, 2008: 4) 

 Os objetivos que se pretendem atingir com o projecto educativo da escola, 

                                                
33 Atualmente, os documentos normativos da escola, dos quais faz parte o Projecto Educativo, estão a 
ser revistos. Até a revisão estar concluída, mantém-se em vigor o Projecto Educativo 2008-2012, 
considerado neste relatório. 
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agrupados em três dimensões (Curricular e Pedagógica, Psicossocial e Comunitária, 

Organizacional e Logística), são: 

- a socialização e humanização do indivíduo; 

- a necessidade de uma educação que promova o desenvolvimento pleno dos 

indivíduos e a promoção da educação para a cidadania; 

- e a disponibilização de um quadro curricular que permita a escolha, indo ao 

encontro dos interesses e das necessidades dos alunos. 

Estes objetivos têm como referência as normas que regem o Sistema 

Educativo e um conjunto de valores e princípios, tais como: 

- competência e profissionalismo – no entendimento da educação e do ensino 

como potenciadores de desenvolvimento; 

- justiça, legalidade e transparência – fomentando a igualdade de 

oportunidades e direitos, promovendo o envolvimento de todos os elementos 

da comunidade educativa; 

- qualidade, eficácia, rigor e inovação – tendentes à promoção da excelência 

do ensino e das aprendizagens; 

- integridade, responsabilidade e autonomia – no entendimento do que 

representa a aprendizagem como uma condição humana ao longo da vida; 

- humanismo, tolerância e solidariedade – potenciando a socialização do 

indivíduo numa sociedade cada vez mais multicultural; 

- cidadania, liberdade e democracia – potenciando o sentimento de pertença e 

a participação ativa dos indivíduos na comunidade e no meio. 

 

Para além do Projecto Educativo são, igualmente, documentos orientadores e 

normativos da escola, o Projeto Curricular, o Plano Anual de Atividades e o 

Regulamento Interno.  
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2.3  Recursos humanos34 

Em período diurno, 1134 alunos frequentam os cursos científico-

humanísticos e 148 alunos frequentam os cursos profissionais. No período noturno, 

funcionam os cursos do Novo Ensino Recorrente, com 248 alunos, e os cursos de 

Educação e Formação de Adultos. A escola tem um corpo docente estável, 

maioritariamente feminino, num total de 176 professores. O pessoal não docente 

perfaz um total de 34 pessoas. 

No presente ano letivo, o departamento de Artes é composto por 7 

professores, dos quais, 4 são quadro de escola, 1 é quadro de zona e 2 são técnicos 

especializados35 (contratados). 

 

2.4  Oferta Curricular36  

 Em articulação com as escolas básicas do concelho e as orientações do tutela, 

a oferta curricular da Escola Secundária da Amadora tem como objetivos: 

- oferecer, através dos cursos Científico-Humanísticos, uma formação 

direcionada para o prosseguimento de estudos de nível superior; 

- proporcionar um ensino técnico promovendo a qualificação para o exercício 

de uma profissão, através dos cursos profissionais, atendendo ao tipo de 

empresas existentes a nível local e regional; 

- promover uma oferta ao nível da formação de adultos, através dos cursos de 

Ensino Recorrente e de Educação e Formação de Adultos. 

 A oferta curricular da escola contempla: no ensino diurno, quatro cursos 

científico humanísticos (Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas 

e Humanidades; e, Artes Visuais) e quatro cursos profissionais (curso profissional de 

técnico de gestão e programação de sistemas informáticos; curso profissional de 

técnico de análises laboratoriais; curso profissional de técnico de contabilidade; 

curso profissional de técnico de audiovisuais); e no ensino noturno, cursos NER 

(Novo Ensino Recorrente) e EFA (Educação e Formação de Adultos). 
                                                
34 A caraterização dos recursos humanos da Escola Secundária da Amadora é feita com base nos dados 
discriminados no Projecto Educativo de Escola (2008). 
35 Categoria na qual se inclui a autora deste relatório. 
36 Com base nos dados do Projeto Curricular de Escola (2012). 
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PARTE 3 | ENQUADRAMENTO CURRICULAR                                                                                    

E CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO  PEDAGÓGICO 

La pédagogie est un art et l’Art est le plus actif des éducateurs. 
E. Jaques-Dalcroze 

 
Este capítulo concerne ao enquadramento curricular do projeto de intervenção 

pedagógica e à concretização propriamente dita do referido projeto.  

Os encarregados de educação foram informados da intervenção através do 

diretor de turma e foi feito um pedido de autorização (apêndice A) de utilização dos 

trabalhos realizados pelos alunos no âmbito deste projeto. Somente um aluno da 

turma não aceitou participar, não sendo os seus trabalhos considerados para análise 

nos capítulos seguintes37. Procurou-se, ainda, sempre que os trabalhos dos alunos 

eram alvo de exposição, que estes fossem definidos com eles. Considera-se que uma 

vez que se tratavam de retratos dos próprios alunos, a escolha partilhada dos 

trabalhos era de grande importância, fortalecendo a confiança alunos-professor e 

contribuindo para a confiança dos próprios alunos, em relação a si mesmos e ao 

trabalho que realizaram.  

 

1.  Enquadramento Curricular da Intervenção Pedagógica 

A intervenção pedagógica foi realizada no ano letivo de 2013/2014, com a 

turma 16 do 11º ano do curso profissional de Técnico de Audiovisuais, na disciplina 

de Técnicas Audiovisuais. A autora deste relatório foi a professora da disciplina 

durante este ano letivo e para a referida intervenção contou com a colaboração da 

professora cooperante Inês George38 (professora do Quadro de Escola, detentora de 

qualificação profissional, com experiência anterior na lecionação de disciplinas deste 

curso profissional) e a colaboração pontual e informal, sempre que necessário, do 

Professor Jorge Ribeiro, diretor do curso profissional de Técnico de Audiovisuais. 

                                                
37 Não obstante, o aluno participou em algumas das atividades realizadas (ainda que, infelizmente, a 
sua falta de assiduidade ao longo do ano tenha sido acentuada), sendo o seu desempenho e trabalho 
considerados para a avaliação do módulo de Fotografia II. Por essa razão, em alguns momentos, como 
a descrição sumária das aulas ou a análise das grelhas de observação e avaliação, optou-se por 
considerar esses dados, pois a sua presença e trabalho em aula teve influência no conjunto do turno.  
38 A professora Inês George foi a professora cooperante desde o ano letivo passado, acompanhando e 
colaborando com o trabalho realizado no âmbito das unidades curriculares de IPP. 
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1.1  Curso profissional de Técnico de Audiovisuais 

Os cursos profissionais, distribuídos por 39 áreas de formação, são uma das 

possibilidades de ensino secundário de educação, que se caraterizam por uma estreita 

ligação com o mundo profissional e pela forte vertente prática. A aprendizagem 

nestes cursos visa o desenvolvimento de competências para o exercício de uma 

determinada profissão, em articulação com empresas locais do setor. A frequência 

destes cursos não exclui a hipótese de prosseguimento de estudos superiores. Para 

ingressar nestes cursos, o aluno carece de ter o 9º ano de escolaridade concluído (ou 

formação equiparada). O culminar de um curso profissional dá-se com a 

apresentação de um projeto desenvolvido pelos alunos, a Prova de Aptidão 

Profissional, no qual são demonstradas as competências e saberes desenvolvidos ao 

longo da formação. A conclusão com aproveitamento nos cursos profissionais 

confere a conclusão do ensino secundário e certificação profissional (de nível 4, do 

Quadro Nacional de Qualificações). 

O Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais, inserido na área de estudo 

(21) Artes e na área de educação e formação (213) Audiovisuais e Produção dos 

Media, de acordo com a classificação aprovada pela Portaria n.º 256/2005 de 16 de 

Março, no âmbito das ofertas formativas do ensino secundário, assenta numa dupla 

perspetiva: a da inserção no mercado de trabalho pela saída profissional de técnico de 

audiovisuais; e a do prosseguimento de estudos. 

O curso tem uma estrutura curricular organizada por módulos, em todas as 

disciplinas, o que permite uma maior flexibilidade ao nível dos ritmos de 

aprendizagem dos alunos. A carga horária total do curso no conjunto dos três anos é 

de 3100 horas. Os planos de estudos incluem três componentes de formação: 

sociocultural (Português, 320h; Língua Estrangeira, 220h; Área de Integração, 220h; 

Tecnologias da Informação e Comunicação, 100h; e, Educação Física, 140h); 

científica (duas a três disciplinas científicas de base, definidas em regulamentação 

própria, em função das qualificações profissionais a adquirir em cada curso, com 

uma duração total de 500h); e técnica (Formação em Contexto de Trabalho39 e três a 

                                                
39 A Formação em Contexto de Trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências 
técnicas, relacionais e organizacionais que são relevantes para a qualificação profissional do curso de 
formação. É, neste âmbito, que os alunos realizam estágio em empresas locais. No caso do curso 
profissional de Técnico de Audiovisuais o estágio é feito no 12º ano.  
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quatro disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da 

qualificação profissional em questão, num total de 1600h; no caso do curso de 

Técnico de Audiovisuais estas disciplinas são Técnicas Audiovisuais, Sistemas de 

Informação e Multimédia, Comunicação Visual, Prática Simulada e Projeto e 

Produção Audiovisual). 

 

1.2  Disciplina de Técnicas Audiovisuais 

A disciplina de Técnicas Audiovisuais é lecionada nos três anos do curso e 

carateriza-se pela intervenção de várias especialidades, como a fotografia, o áudio e 

o vídeo. É a disciplina de componente de formação técnica do curso com maior 

atribuição horária (700 horas distribuídas pelo ciclo de estudos, das quais, 249 horas 

compõem o segundo ano da disciplina, integrado no 11º ano).  

Esta disciplina, de caráter teórico-prático, tem uma estrutura modular e, de 

acordo com o Programa Curricular da mesma (Rodrigues, Ventura, Lorga, Pereira, & 

Santos, 2008: 2) (anexo A),  

“pretende habilitar o aluno com conhecimentos acerca de técnicas e equipamentos 
audiovisual, de modo a compreender o seu funcionamento e operar com o mesmo. 
[...] Com um sentido fortemente prático, a disciplina articula várias especialidades 
para o desenvolvimento e concretização de projetos de produção audiovisual.” 

Neste sentido, a abordagem à disciplina deverá ser objetiva, tendendo à 

preparação e integração dos alunos no mundo laboral. O desenvolvimento e a 

capacitação técnica são acompanhados por uma pedagogia transversal que os integra 

a nível artístico.  

Pretende-se, ainda, que os alunos atinjam um bom nível de desempenho 

necessário às  funções de um técnico de audiovisuais, qualificado e responsável, e 

que consigam colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos na 

concretização de produtos audiovisuais na sua versão final. Para tal, refere o 

Programa (Rodrigues, et al., 2008: 2) que “Os conhecimentos devem ser adquiridos 

de forma gradual promovendo a interação entre a teoria e a prática.” 

A forte componente prática desta disciplina permite a divisão da turma em 

dois turnos, com nove alunos cada. O horário da turma contemplou 4 blocos de 90 
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minutos por semana para cada turno (8 aulas de 45 minutos por semana para cada 

turno). O quadro 1 mostra o horário da turma. Destacado com duas cores, encontra-

se a mancha horária da disciplina de Técnicas Audiovisuais (uma cor para cada turno 

da turma).   

Quadro 1 | Horário do 11º 16 no presente ano letivo 
 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

08:15 - 09:00 ING TA  T1 ING   

09:00 - 09:45 ING TA  T1 ING   

10:00 - 10:45 HCA EF ING  TA  T2 / SIM T1 

10:45 - 11:30 HCA EF HCA  TA  T2 / SIM T1 

11:45 - 12:30  AI HCA  TA  T2 / SIM T1 

12:30 - 13:15  AI AI  TA  T2 / SIM T1 

13:30 - 14:15 TA  T1 / SIM T2   TA  T1 / SIM T2  

14:15 - 15:00 TA  T1 / SIM T2 MAT  TA  T1 / SIM T2 PORT 

15:15 - 16:00 TA T1 / CV T2 MAT PORT TA  T2 / CV T1 PORT 

16:00 - 16:45 TA T1 / CV T2 MAT PORT TA  T2 / CV T1 MAT 

17:00 - 17:45  TA  T2 PORT  MAT 

17:45 - 18:30  TA  T2   MAT 

Legenda: T1 - Turno 1; T2 - Turno 2; TA - Técnicas Audiovisuais; ING - Inglês; HCA - História e Cultura das Artes; SIM - 
Sistemas de Informação e Multimédia; CV - Comunicação Visual; EF - Educação Física; AI - Área de Integração; MAT - 
Matemática; PORT - Português. 

 

Relativamente às competências a desenvolver pelos alunos no âmbito desta 

disciplina, o Programa (Rodrigues, et al., 2008: 3) destaca as seguintes: 

- Desenvolver a capacidade de manipular corretamente os equipamentos 

audiovisuais para processamento combinado de imagem, som, vídeo, texto e 

outros suportes – analógicos ou digitais; 

- Aumentar a proficiência na utilização correta das diversas ferramentas e 

técnicas audiovisuais para produzir conteúdos; 

- Alargar o conhecimento das normas de segurança e regulamentos em vigor 

nesta área para os cumprir; 

- Desenvolver um espírito de abertura e curiosidade face à evolução das 

tecnologias, numa atitude de constante inovação e aprendizagem; 

- Desenvolver competências no domínio da planificação e prossecução dos 
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projetos; 

- Desenvolver atitudes de responsabilidade, solidariedade e cooperação para 

realizar projetos de trabalho em grupo. 

Os critérios de avaliação da disciplina (apêndice B) foram definidos no início 

do ano, em reunião de departamento, conjuntamente com a coordenadora do grupo e 

o diretor do curso profissional de técnico de audiovisuais, sendo os mesmos para os 

três anos da disciplina. Os critérios definem, para cada módulo, 30% para as atitudes, 

comportamentos, valores; intervenção nas aulas e trabalho de grupo; trabalho 

individual (trabalho de casa se existir); assiduidade e pontualidade; e 70% para os 

testes/trabalhos (contemplando a investigação, organização, domínio e correta 

aplicação dos conceitos técnicos estudados, rigor e qualidade na aplicação das ideias, 

criatividade, capacidade crítica e reformulação). 

 

1.3  Unidade didática: Módulo 04: Fotografia II  

       Trabalho: Retrato de figura humana em estúdio 

O currículo, elemento chave do processo educativo, é, ele mesmo, um 

conceito polissémico (Pacheco, 2001), sem um sentido unívoco, existindo na 

diversidade que o compõe (Ribeiro, 1992). Genericamente, quanto à conceituação de 

currículo, Pacheco (2001) identifica duas perspetivas que se contrapõem: uma, de 

cariz formal, que o vê como um elenco de conteúdos a ensinar, um plano de estudos 

previamente planificado a partir de determinados fins; outra, informal, como um 

dinâmico conjunto de experiências decorrentes da aplicação do referido plano. 

Independentemente da perspetiva em que a definição de currículo se pretende situar, 

Pacheco (2001: 18) sustenta o caráter intencional do mesmo, variando de sociedade 

para sociedade, presente no “continuum que vai da máxima generalidade à máxima 

concretização, traduzidas por uma relação de comunicação que veicula significados 

social e historicamente válidos”. Em suma, o autor define o currículo como uma 

prática pedagógica decorrente da interação e convergência de diversas estruturas, 

articulando, numa responsabilização partilhada, a construção elaborada a nível 

central ao plano do real e do contexto do processo de ensino-aprendizagem. 

No contexto escolar, podemos falar de currículo formal, informal e oculto. O 
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primeiro distingue-se do segundo por contemplar formalmente o que é planeado para 

fomentar as aprendizagens, orientando-se por intenções explícitas, contrariamente às 

intenções implícitas ou difusas que caraterizam o currículo informal (Ribeiro, 1992). 

Com igual importância, encontramos o currículo latente ou oculto, que cobre um 

conjunto de aprendizagens colaterais, cujos efeitos são parte integrante da 

experiência dos alunos na escola, e que, embora não estejam explicitamente 

consideradas nos objetivos, nos conteúdos e nos processos de ensino, decorrem da 

própria organização pedagógica (Ribeiro, 1992) e são de uma importância vital em 

todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Defende Abrantes (2000: 5-6), “o currículo oficial não deve ser concebido 

nem interpretado como um conjunto de orientações rígidas e prescritivas” devendo 

ser concebido atendendo que a sua operacionalização “é um processo flexível que 

requer, nos diversos níveis, interpretação de cada contexto de trabalho, consideração 

dos recursos disponíveis e tomadas de decisão apropriadas.” Inerente ao currículo 

está, assim, a contemplação das necessidades e especificidades in loco. Sustenta 

Roldão (2011) que, a par da identificação de um conjunto de saberes de referência, 

há que atender à diferenciação curricular, que garanta, ao mesmo tempo, uma 

aprendizagem com balizas comuns a nível nacional, integrada com os projetos 

curriculares específicos de cada escola, pensados em função da sua população40 e da 

consecução do sucesso das aprendizagens de forma significativa, em contexto. 

Atenta Abrantes (2000) que este processo requer uma grande flexibilização, 

incompatível com quadros de atuação rígidos e invariáveis. 

Dos seis módulos que compõem a estrutura curricular do segundo ano da 

disciplina de Técnicas Audiovisuais, faz parte o módulo de Fotografia II, com uma 

duração total de referência de 30 horas, que visa o aperfeiçoamento e o domínio 

sobre a composição fotográfica, iniciada no módulo Fotografia I (lecionado no 10º 

ano) e a capacitação para o desenvolvimento de um bom nível na prática fotográfica 

e no uso dos acessórios da fotografia.  

O programa da disciplina (Rodrigues, et al., 2008) organiza-se segundo um 

conjunto de tópicos que se constituem como linhas orientadoras das aprendizagens. 

                                                
40 O conhecimento que se detém sobre o aluno e sobre a forma como este aprende é fundamental para 
a forma como se projeta e operacionaliza o currículo (Pacheco, 2001). 
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Um dos pontos do programa deste módulo prende-se com a prática de retrato de 

figura humana em situação tipo estúdio e é neste ponto que se foca o projeto 

proposto no âmbito desta intervenção pedagógica. 

O desenvolvimento curricular contempla o modo de organização do ensino 

que, tendo em conta o ponto de partida dos alunos e os objetivos que se pretendem da 

aprendizagem, é operacionalizado pelo professor por meio do desenvolvimento de 

estratégias de ensino, tendo em conta cada situação contextual (Roldão, 2010; Gaspar 

& Roldão, 2007). Com este entendimento, em conformidade com o Programa 

Curricular da disciplina (Rodrigues, et al., 2008), elaborou-se o plano de aulas para 

os dois turnos da turma (apêndice C). Este plano foi sofrendo alterações ao longo do 

tempo, por necessidades inerentes à própria dinâmica das aulas, assim como por 

fatores inesperados e não previsíveis que alteraram o espectável curso das atividades 

planeadas (palestras e atividades do desporto escolar, por exemplo). 

 

2.  Caraterização da Turma41  

A turma do 11º 16 é composta por 18 alunos, 5 raparigas e 13 rapazes, com 

idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos (idade em 2013), sendo a média de 

idades da turma, em 2013, de 18 anos (gráfico 1). 

  
Gráfico 1 | Distribuição das idades dos alunos (em 2013) 

 

 Na disciplina de Técnicas Audiovisuais, conforme já foi referido, a turma está 

dividida em dois turnos42, com 9 alunos cada. O turno 1 tem uma rapariga e oito 

                                                
41 A caraterização da turma é feita com base nos dados recolhidos através da ‘Ficha Biográfica do 
Aluno’ (conf. apêndice D), um documento preenchido pelos alunos da turma no início do ano letivo.  
42 Os turnos são comuns a mais disciplinas e foram formados, no início do ano letivo, pelo diretor de 
turma. 
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rapazes; o turno 2 tem quatro raparigas e cinco rapazes. 

 No início do ano letivo, aquando do primeiro contacto com a turma, foi 

aplicada uma ficha de avaliação diagnóstico, que procurou aferir dos conhecimentos 

dos alunos relativamente a conceitos basilares dos módulos lecionados no ano letivo 

transato, conceitos estes de certo modo transversais à disciplina de Técnicas 

Audiovisuais do curso profissional em questão. Esta ficha permitiu criar um 

entendimento primário e génerico dos alunos da turma e ajustar as estratégias a 

implementar neste ano letivo. A ficha foi realizada por 17 dos 18 alunos da turma43. 

Conforme o relatório de apreciação desta ficha de avaliação diagnóstica (apêndice E) 

o aproveitamento geral da turma foi fraco, tendo sido obtida uma classificação 

aproximada de 5,5 valores (em 20 valores). O relatório sustenta, ainda, que os alunos 

revelaram dificuldades quanto à compreensão das questões colocadas e utilizaram 

pouco a terminologia própria e os conceitos da disciplina nas respostas que foram 

dadas. É ainda verificado que, na generalidade, a turma apresenta deficiências nos 

conhecimentos base testados, nomeadamente em conceitos do módulo de Fotografia 

I44. Também é destacado no referido relatório que alguns alunos revelaram pouco 

interesse, pouco empenho e concentração na realização desta ficha de diagnóstico, e 

que isto se verificou particularmente nos alunos do turno 1. Esta foi, de facto, uma 

tendência geral de alguns alunos da turma, com particular incidência até meio do ano 

(e mais notória no primeiro período letivo), e que foi mais sentida no referido turno 

da turma. Estes alunos mostravam-se relutantes em cumprir as tarefas, em participar 

da aula e em fazer os trabalhos práticos propostos.  

Em termos de comportamento, ao longo do ano letivo, a turma não revelou 

grandes problemas e as situações pontuais que surgiram foram resolvidas no 

momento. O turno 2 da turma era mais falador e barulhento, mas também era o turno 

onde os alunos se davam melhor, havendo bastante cooperação e entreajuda entre 

praticamente todos45. O facto de serem mais faladores não interferiu com o empenho 

e a participação nas tarefas propostas, particularmente, os trabalhos práticos. 

                                                
43 O aluno que não realizou esta ficha ingressou na turma mais tarde. 
44 A fim de se tentar colmatar estas falhas e preencher lacunas em relação aos conhecimentos dos 
módulos do 10º ano, ao longo deste ano letivo, por diversos momentos, foram feitas várias aulas de 
revisão dos principais conceitos e exercícios de aplicação dos mesmos. 
45 Exceção feita ao aluno que ingressou na turma mais tarde e que acabou por nunca criar grandes 
laços com o resto da turma.  



 63 

Quase todos os alunos completaram o ensino básico em escolas do 

município46, a grande maioria no ensino regular; apenas um aluno completou o 9º 

ano num Curso de Educação e Formação de Empregado Comercial (nível II). Antes 

de integrarem o curso profissional de Técnico de Audiovisuais, 8 alunos da turma 

frequentaram no 10º ano cursos científico-humanísticos47 (2 destes alunos 

frequentaram dois cursos científico-humanísticos diferentes), e um aluno frequentou, 

sem concluir, o 10º ano do curso profissional de Técnico de Eletrónica e 

Telecomunicações numa escola profissional do município. O aluno que ingressou 

mais tarde na turma estava a repetir o 11º ano deste curso profissional (tendo já 

alguns módulos do 11º ano concluídos a algumas disciplinas; no caso de Técnicas 

Audiovisuais, o aluno não tinha nenhum módulo do 11º ano concluído com 

aproveitamento). 

 Um número considerável dos alunos da turma apresenta um historial de 

insucesso e retenções académicas (gráfico 2).  

 
Gráfico 2 | Distribuição do número de reprovações dos alunos 

 
Somente 17% dos alunos (3 alunos) nunca ficaram retidos, sendo que os 

restantes 83% dos alunos reprovaram pelo menos uma vez. Destaca-se, ainda, o caso 

de três alunos que já ficaram retidos quatro vezes. 

 Quando questionados relativamente à razão pela qual escolheram o curso 

profissional que estão a frequentar, a maioria dos alunos refere que é uma área da 

qual gosta. A segunda razão com maior incidência de respostas diz respeito a esta ser 
                                                
46 EB 2,3 Miguel Torga (4 alunos); EB 2,3 José Cardoso Pires (4 alunos); EB 2,3 Roque Gameiro (3 
alunos); EB Alfornelos (2 alunos); EB 2,3 D. Francisco Manuel de Melo (1 aluno); EB 2,3 Dr. 
Azevedo Neves (1 aluno); EB 2,3 Cardoso Lopes (1 aluno); Externato Verney (1 aluno); Escola fora 
do município da Amadora (1 aluno, provindo da região do Alentejo). 
47 Cursos científico-humanísticos que estes alunos frequentaram: Línguas e Humanidades, Ciências e 
Tecnologias, Economia, Artes Visuais. 
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uma área na qual gostariam de trabalhar no futuro e devido às saídas profissionais. 

Com igual número de respostas está o facto de terem sido influenciados por uma 

professora que lhes falou no curso, acharem que o curso é fácil (um aluno acrescenta 

a esta razão só querer fazer o 12º ano), e quererem saber mais sobre estes assuntos.  

 Relativamente às expetativas para este ano letivo, alguns alunos referiram que 

têm boas expetativas e outros que, entre outras coisas, esperam: que corra melhor que 

no ano transato; aprender mais, mais coisas novas e coisas mais interessantes; bons 

resultados; fazer trabalhos diferentes e interessantes; saber mexer melhor nos 

programas; e, passar de ano. No início do ano letivo, quatro alunos tinham módulos 

em atraso do 10º ano: um aluno tinha dois módulos (Argumento - Escrita 

Audiovisual e Câmara I) e três alunos tinham um módulo cada (Produção e 

Argumento - Escrita Audiovisual)48.  

 No início do ano, procurou-se saber quais os módulos e trabalhos do 10º ano 

que os alunos tinham gostado mais (gráficos 3 e 4) e quais tinham gostado menos 

(gráficos 5 e 6).  

 
Gráfico 3 | Distribuição dos módulos do 10º ano indicados pelos alunos como sendo os que mais gostaram 

 

 
Gráfico 4 | Distribuição dos trabalhos do ano anterior indicados pelos alunos como os que mais gostaram de fazer 
 

                                                
48 Ao longo do ano letivo, três destes alunos recuperaram os módulos em atraso do 10º ano. 
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Gráfico 5 | Distribuição dos módulos do 10º ano indicados pelos alunos como sendo os que menos gostaram 

 

 
Gráfico 6 | Distribuição dos trabalhos do ano anterior indicados pelos alunos como os que menos gostaram de 

fazer 
 

Quando os alunos preencheram estes dados, verificou-se que estavam 

bastante confusos em relação ao nome dos módulos e não conseguiam estabelecer 

com facilidade relações entre estes e os trabalhos que realizaram.  

Destaca-se: a referência de 2 alunos (11%) ao módulo de Fotografia I como 

sendo o que mais gostaram; e, a referência a trabalhos de fotografia como sendo os 

que mais lhes agradaram fazer no 10º ano, indicados por 3 alunos (15%). 

Relativamente às habilitações literárias dos progenitores dos alunos, verifica-

se que, dos alunos que responderam a esta questão, a maior parte dos pais possui o 4º 

ano ou o 12º ano (gráfico 7), e a maior parte das mães possui o 12º ano (gráfico 8). 

Destaca-se, ainda, que a maioria dos alunos referiu, aquando do preenchimento da 

ficha, não saber quais as habilitações literárias dos progenitores (o que se reflete na 

elevada percentagem da hipótese ‘não sabe/não respondeu’). 
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Gráfico 7 | Distribuição das habilitações literárias dos pais dos alunos 

 

 
Gráfico 8 | Distribuição das habilitações literárias das mães dos alunos 

 

No que respeita às notas obtidas pelos alunos no módulo Fotografia I (10º 

ano), estas variam entre os 10 e os 16 valores (gráfico 9). A média aritmética das 

classificações é de 13.27 valores. 

 
Gráfico 9 | Distribuição das classificações obtidas pelos alunos no Módulo 03: Fotografia I, 10º ano 
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cerca de 88% dos alunos diz ter acesso a um computador em casa (portátil ou de 

mesa, próprio ou de outra pessoa, mas o qual pode usar), e cerca de 72% dos alunos 

diz ter acesso, em casa, a algum tipo de equipamento que permite fazer fotografia.  

Uma aluna da turma tem problemas de visão, tendo sido alvo de um plano de 

acompanhamento e intervenção por parte da docente do ensino especial. Em reunião 

intercalar de conselho de turma, a referida docente informou os presentes que 

deveriam ser fornecidos materiais adaptados à aluna, obedecendo a determinações 

específicas, que os professores deveriam providenciar-lhe um maior 

acompanhamento, que a aluna deveria ser colocada num local que privilegiasse a 

visão para o quadro e outras zonas de interesse na sala e deveria usar uma 

determinada lupa que a ajudaria a ler. Ao longo do ano letivo a aluna deixou de ser 

acompanhada pelo ensino especial por não comparecer às sessões de 

acompanhamento do mesmo. Nas aulas de Técnicas Audiovisuais a aluna nunca usou 

a referida lupa, mas também nunca mostrou dificuldades em acompanhar as 

atividades. Não obstante, procurou-se sempre atentar a que estivesse num local com 

boa visibilidade e os materiais que lhe foram fornecidos estiveram sempre de acordo 

com as indicações que foram dadas, no início do ano, pela professora do ensino 

especial. Mais, aquando da realização do trabalho prático da primeira fase da 

intervenção, garantiu-se que a aluna usava sempre a câmara fotográfica que permite 

fazer live view, uma vez que esta opção da câmara lhe era muito mais cómoda.  

 

3.  Projeto de Intervenção Pedagógica 

O projeto de intervenção pedagógica decorreu de 29 de abril a 3 de junho 

(turno 1) e a 30 de maio (turno 2), contabilizando-se, para cada turno, um total de 19 

blocos de 90 minutos.  

 

3.1  Descrição e objetivos da intervenção 

Pretendeu-se com este projeto trabalhar o retrato fotográfico de figura 

humana em estúdio e o retrato como espaço de exploração da identidade. 

A intervenção desenvolveu-se em dois momentos distintos.  



 68 

O primeiro momento incidiu no retrato de figura humana em estúdio. Foi, 

inicialmente, feita uma contextualização no que concerne ao retrato, partindo da 

análise e exploração dos conceitos expostos no ponto 3 da parte I deste relatório e de 

retratos pintados pertencentes a distintos períodos (do séc. I ao séc. XIX)49. 

Procurou-se, igualmente, contextualizar o retrato pintado no seguimento do 

aparecimento do medium fotográfico50. Esta contextualização contou, ainda, com a 

apresentação e análise de uma seleção de retratos fotográficos51, de vários autores, 

épocas e géneros, que visou constituir-se como um ponto de partida para o trabalho 

prático a realizar. A escolha destes autores visou, por um lado, o estabelecimento de 

um conjunto de referências ordenadas cronologicamente que permitissem criar uma 

ideia geral (e genérica) de alguns dos principais momentos, autores e obras de 

retrato; por outro, procurou-se escolher obras e autores com maior probabilidade de 

os alunos já conhecerem ou terem ouvido falar, potenciando, assim, o seu interesse e 

envolvimento. Procurou-se que esta mostra não fosse demasiado exaustiva e, 

aquando da sua projeção e análise, destacaram-se diferentes aspetos em cada uma, 

estimulando a curiosidade dos alunos, levando-os a interagir e a relacionarem-se com 

o que estava a ser mostrado. 

Durante a primeira fase, foram também considerados aspetos técnicos e 

teóricos a adotar para este tipo de registo fotográfico. Procurou-se integrar os novos 

conteúdos em conteúdos já existentes e já trabalhados. Este estudo passou pela 

análise e reflexão em torno dos equipamentos e dos acessórios de fotografia a 

considerar (câmara, objetivas, filtros, suportes de câmara, refletores, sombrinhas, 

flash, e projetores de luz contínua). Foram ainda considerados distintos aspetos que 

deveriam ser tidos em conta neste tipo de registo: iluminação; exposição; medição de 

                                                
49 Retratos e autores alvo de apresentação e análise: ‘Retrato de Irene’, Al Fayum, anónimo romano-
egípcio; ‘Retrato de mulher’, Roger Van Der Weyden; ‘La Gioconda’, Leonardo Da Vinci; ‘Retrato 
de Baltasar Castiglione’, Rafael; ‘Retrato de jovem Ranuccio Farnese, Ticiano; ‘Retrato de Fray 
Hortênsio Félix Paravicino’, El Greco; ‘Retrato do Papa Inocêncio X’, Velázquez; ‘Auto retrato’, 
Rembrandt; ‘Rapariga com brinco de pérola’, Johannes Vermeer; e, ‘Retrato de D. Francisca Sabasa 
García’, Goya. 
50 Retratos e autores alvo de apresentação e análise: ‘Senhora Cézanne num vestido azul’, Paul 
Cézanne; ‘Auto retrato com a orelha cortada’, Vincent van Gogh; ‘Retrato de Lunia Czechowska’, 
Amadeo Modigliani; ‘Tristezas. Cabeça’, Amadeo de Souza Cardoso; ‘Retrato da pintora Dora Maar’, 
Pablo Picasso; ‘Auto retrato dedicado a Dr. Eloesser’, Frida Kahlo; ‘Auto retrato mole’, Salvador 
Dalí; e, ‘Auto retrato’, Francis Bacon. 
51 Autores alvo de apresentação e análise: Félix Nadar; August Sander; Dorothea Lange; Walker 
Evans; Yousuf Karsh; Henri Cartier-Bresson; Arnold Newman; Irving Penn; Richard Avedon; Mark 
Seliger; Augusto Brázio; Steve McCurry; Joel Santos; Martin Schoeller; Pierre Gonnord; e, Hendrik 
Kerstens. 
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luz; focagem; equilíbrio de brancos; composição; e, enquadramento52. Relativamente 

à iluminação, o estudo foi acompanhado de imagens, dos próprios acessórios e 

equipamento disponível e de dois vídeos (Verosky, 2012a; Verosky, 2012b). As 

normas de segurança e os procedimentos a ter em conta quanto à montagem e 

manuseamento dos materiais em uso foram sendo referidos ao longo da intervenção. 

Os conteúdos foram apresentados com auxílio de um powerpoint (apêndice F). 

O trabalho prático foi desenvolvido de forma colaborativa, em pequenas 

equipas de trabalho, no espaço da sala de aula. Primeiramente, considerou-se uma 

área de trabalho. Percebeu-se que havia equipamento suficiente para criar duas áreas 

e que isto permitia que todos os alunos do turno estivessem envolvidos numa função 

específica, tornando toda a atividade mais dinâmica e fluida. A partir desse momento 

foram sempre utilizadas duas áreas de trabalho de estúdio. Cada aluno fotografou 

todos os colegas do seu turno, explorando as questões referidas anteriormente. 

Posteriormente, cada aluno selecionou três registos de cada colega como imagens 

finais (as melhores imagens). A primeira fase do trabalho prático culminou com a 

apresentação e defesa à turma do trabalho realizado.  

O segundo momento consistiu num projeto de trabalho de exploração da 

identidade através dos retratos previamente realizados. Começou por ser feita uma 

contextualização relativamente ao retrato como espaço de exploração da identidade, 

estabelecendo-se pontos de contacto com os conceitos tratados anteriormente. 

Alguns dos novos conceitos que foram introduzidos nesta fase consideraram o estudo 

do rosto (particularmente como “espelho da alma”) e o auto-retrato. Foi feita uma 

análise e debate em torno de referências e autores cujo trabalho (ou algum trabalho 

particular) se constitui como uma ajuda para pensar estas questões53. Central a esta 

fase da intervenção está o conceito de identidade que foi, igualmente, trabalhado. 

Neste âmbito, foi elaborado um questionário (apêndice G), que visava constituir-se 
                                                
52 Não existe manual adotado para a disciplina. O acompanhamento dos conteúdos é feito com recurso 
a material didático elaborado pelos professores, apoiado em bibliografia específica. No caso 
específico desta intervenção, as principais referências bibliográficas técnicas usadas foram: Canon, 
2000; Frizot, 1989; Langford, 1980; May, 2000; Santos, 2013; e, Silva, 2004. 
53 Autores e/ou obras alvo de apresentação e análise: Hippolyte Bayard, ‘Le Noyé’; Diane Arbus; 
Fernando Lemos; Jorge Molder; Cindy Sherman; Yasumasa Morimura; Shirin Neshat, ‘Women of 
Allah’; Margherita Vitagliano, ‘Frozen Frames’; Rineke Dijkstra; Martin Schoeller, ‘Identical, 
portraits of twins’; Ulric Collette, ‘Portraits Genetiq’; Thomas Struth; David Hockney; Tate Millerton, 
‘Evolution is convenient’; e, Christoffer Relander, ‘We are nature’. Foram ainda considerados dois 
autores, Helena Almeida e Vik Muniz, pelas soluções plásticas e gráficas do seu trabalho e a relação 
que este tem com a fotografia.       
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como um contributo para ajudar os alunos a pensar sobre a [sua] identidade. 

Procurou-se promover um ambiente propício ao debate de ideias e ao 

aprofundamento das referências dadas e/ou à investigação de novas referências. A 

primeira parte do trabalho prático decorreu em torno da geração de ideias. Foi criada 

uma ficha (apêndice H) que visava ajudar os alunos a organizar as ideias e, 

posteriormente, desenvolverem as memórias descritivas dos seus trabalhos. Também 

nesta fase, a apresentação dos conteúdos foi feita com recurso a um powerpoint 

(apêndice I). 

No que respeita ao trabalho prático desenvolvido, cada aluno apropriou-se 

dos retratos que fizeram de si (os três retratos selecionados por cada um dos colegas) 

e, partindo das referências dadas e pesquisadas, desenvolveram um trabalho 

individual de exploração da [sua] identidade. Cada aluno realizou, ainda, uma 

memória descritiva e deu um título ao seu trabalho. No final, os alunos apresentaram 

e defenderam o trabalho realizado. 

Para os dois trabalhos práticos existiram enunciados (apêndice J) que foram 

projetados e analisados no decorrer das aulas e ficaram disponíveis no moodle da 

disciplina.  

Destacamos os objetivos que orientaram este projeto de intervenção:  

- Desenvolver um entendimento mais amplo do género do retrato, 

contextualizado na história e na cultura da arte, em geral, e da fotografia, em 

particular; 

- Conhecer autores e obras de referência como ponto de partida para o 

desenvolvimento da cultura visual e do trabalho prático proposto; 

- Aperfeiçoar e dominar a composição fotográfica; 

- Desenvolver um bom nível na prática fotográfica e no uso correto dos 

acessórios da fotografia; 

- Adquirir os conhecimentos técnicos para a realização de retratos em 

situação tipo estúdio; 

- Praticar o género do retrato em situação tipo estúdio, de forma colaborativa 
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e autónoma; 

- Realizar registos fotográficos e desenvolver um trabalho de exploração da 

identidade a partir dos retratos que foram feitos; 

- Desenvolver a capacidade de análise crítica em relação ao trabalho realizado 

por si e pelos pares; 

- Desenvolver a criatividade; 

- Promover a motivação dos alunos para o desenvolvimento deste tipo de 

trabalho; 

- Otimização e preparação das imagens realizadas para exposição. 

 

3.2  Sala de aula e equipamento 

A sala de aula onde decorreram as aulas de Técnicas Audiovisuais situa-se no 

pavilhão BN2 e é denominada Laboratório de Audiovisuais (figura 15). Esta sala está 

equipada com computadores, projetor de vídeo, telas de projeção, quadro a giz e 

ligação à internet. Possui, ainda, alguns equipamentos específicos do curso 

profissional, como projetores de luz, câmaras de vídeo, câmaras fotográficas reflex, 

tripés, equipamento de som (microfone, dictafone, mesa de som básica), vídeo, leitor 

de dvd, TVs, e pequena tela chroma key. 

 

 
Figura 15 | Imagens da sala Laboratório de Audiovisuais. Fonte: Próprio 

 

Enuncia-se o material e equipamento utilizado para a realização do primeiro 

trabalho prático: câmaras - Canon EOS 350D e duas Canon EOS 600D; objetivas: 

várias objetivas zoom, com distâncias focais que variaram entre os 50mm e os 

200mm; suportes: dois tripés; iluminação: dois projetores de luz fria contínua 



 72 

regulável, dois focos de luz contínua; acessórios: disparadores, filtros, refletores 

(branco, preto, dourado, prateado), difusor, sombrinhas difusoras (brancas não 

opacas) e refletoras (prateadas), cartolinas; e, computadores com software de edição 

de imagem. Foram, também, utilizadas telas de projeção como fundo para os retratos 

e o material de projeção existente na sala para a visualização dos registos feitos e 

para a apresentação e defesa dos trabalhos. 

Para a realização do segundo trabalho prático, os alunos utilizaram os 

computadores da sala com programas de edição de imagem, e o material de projeção 

existente, para a apresentação e defesa dos trabalhos realizados.  

  

3.3  Metodologia  

3.3.1  Orientações metodológicas do programa da disciplina 

No que respeita às orientações metodológicas, atendendo ao caráter teórico-

prático da disciplina, o Programa da mesma (Rodrigues, et al., 2008: 3) enuncia o 

desenvolvimento de “estratégias de ensino-aprendizagem que possibilitem aos alunos 

descobrir o seu ritmo de aprendizagem individualmente ou em grupo e o gosto pela 

auto-formação, pela pesquisa e prática experimental”. Isto permite que o professor 

possa adaptar a sua ação à diversidade e às necessidades dos alunos, recorrendo a 

métodos de trabalho diversificados.  

 

3.3.2  Metodologia investigação-ação 

Este projeto de intervenção pedagógica tem por base a metodologia 

investigação-ação. Arends (2008) teoriza-a como sendo um processo de aquisição de 

informação e conhecimento que parte de um contexto específico e visa ser colocado 

ao serviço de quem dele participa. Este método compreende um conjunto prévio de 

dados teóricos em conjunto com uma ação prática num determinado contexto.  

Em contexto escolar, esta metodologia toma como campo de investigação as 

acções humanas e as situações do meio que são vividas pelos professores (que 

tomam uma posição exploratória), com vista ao aprofundamento da compreensão 
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sobre a situação (De Ketele & Roegiers, 1999). A este propósito, Lourenço, Oliveira 

e Monteiro (2005) sustentam que esta metodologia permite ligar a investigação e a 

sua aplicação prática ao processo educativo. Destacam-se alguns dos princípios 

enunciados por estes autores, que orientam esta metodologia: a promoção de 

mudanças na educação; a participação e a aplicabilidade sobre as próprias práticas 

dos intervenientes; a cooperação e o envolvimento entre todos; a aprendizagem 

sistemática; e, a análise crítica sobre a situação em que se está envolvido.  

Esta metodologia baseia-se, assim, nas representações que os diversos 

intervenientes (professores, alunos) têm da situação; nas intenções e nas finalidades 

que orientam o estudo; na escola e nas tomadas de decisão; e no reconhecimento das 

normas, princípios e valores, que estão na base das representações, das finalidades e 

das decisões tomadas (De Ketele & Roegiers, 1999). 

 

3.4  Estratégias de ensino 

Roldão (2010) enuncia que o ato de ensinar consiste no desenvolvimento de 

uma ação especializada, que se funda em conhecimento específico próprio, levando a 

que alguém aprenda algo que se considera necessário, embora não seja possível 

garantir a aprendizagem em absoluto, já que implica igualmente trabalho por parte do 

aluno, sendo o modo como se ensina fundamental para que a aprendizagem ocorra. É 

nesse lugar que se encontram as estratégias de ensino.  

Estas, são uma “conceção finalizada e organizada da ação de ensinar, 

operacionalizada em subestratégias, tarefas ou atividades, de entre as que as várias 

tipologias proporcionam”, portanto, uma intencionalidade (Roldão, 2010: 30). O 

professor profissional é aquele que: trabalha no sentido de levar os alunos a aprender; 

mobiliza, refletida e ajustadamente, o seu saber científico e metodológico em função 

de situações educativas concretas; operacionaliza o seu grau de autonomia e poder de 

decisão com base no objeto e nos objetivos do seu trabalho; reflete sobre a função 

que desempenha, analisa a sua prática e questiona a eficácia das suas ações (Roldão, 

2010). O papel do professor é central em todo este processo, porque não existem 

estratégias perfeitas, mas estratégias mais perfeitas para cada situação e contexto. 

Destacam-se, seguidamente, as principais estratégias de ensino consideradas. 
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3.4.1  Aprendizagem cooperativa 

Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, 
mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. 

Clarice Lispector 
 

Nas últimas décadas, as sociedades modernas ocidentais enfrentam novos 

paradigmas, reflexo das rápidas e inesperadas mudanças económicas, políticas e 

demográficas, e isto afeta o papel da escola enquanto um dos pilares fundamentais 

destas sociedades. No que reporta às aprendizagens, mais do que nunca, a escola 

deve ter um papel ativo de formação de indivíduos plenamente capazes de integrar as 

complexas sociedades em que vivemos, dando-lhes as ferramentas necessárias para 

poderem operar uma integração plena, interventiva e significativa, na sociedade. 

A complexidade do mundo atual carece que a escola seja capaz de formar os 

jovens, a par do domínio cognitivo e técnico, com “competências que lhes 

possibilitem trabalhar em equipa, intervir de uma forma autónoma e crítica e resolver 

problemas de uma forma colaborativa.” (Lopes & Silva, 2009: ix)   

Lopes e Silva (2009) definem a aprendizagem cooperativa como um método 

de ensino no qual os alunos estão envolvidos no processo de aprendizagem, no seu e 

no dos colegas, colaborando entre si e com o professor, sendo responsáveis pela 

aprendizagem do que está a ser ensinado, mas também pela ajuda à aprendizagem 

dos colegas, atuando em conjunto, de um modo coordenado. Neste âmbito, os 

autores enunciam um conjunto de princípios importantes para que se opere um 

processo cooperativo em sala de aula:  

“responsabilidade individual por informações reunidas pelo esforço do grupo; 
interdependência positiva, de forma que os alunos sintam que ninguém terá sucesso, 
a não ser que todos tenham sucesso; e desenvolvimento da capacidade de analisar a 
dinâmica do grupo e trabalhar a partir dos problemas.” (Lopes & Silva, 2009: 4) 

Assim, para que uma aula seja cooperativa, Lopes e Silva (2009) destacam 

cinco fatores essenciais: a interdependência positiva; a responsabilidade individual e 

de grupo; a interação estimuladora; as competências sociais; e, o processo de 

avaliação do grupo. O grupo é fundamental em todo este processo. Os autores dizem 

que podem ser considerados três tipos de grupo no processo de aprendizagem 

cooperativa: grupos formais; grupos informais; e, grupos cooperativos de base. 
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Destacamos os grupos informais pela natureza dos grupos que se formaram na 

primeira parte do trabalho prático proposto aos alunos. Segundo Lopes e Silva (2009) 

os grupos de natureza informal são estabelecidos para operar durante um curto 

período de tempo, em função de tarefas específicas. O recurso a este tipo de grupo 

pode visar: a concentração da atenção dos alunos; a promoção de um clima propício 

à aprendizagem; a criação de expetativas quanto aos temas a desenvolver em aula; o 

assegurar que a matéria leccionada está a ser processada cognitivamente pelos 

alunos; e, dar por concluída uma aula ou um determinado conteúdo. 

O estabelecimento de um clima propício às atividades de aprendizagem por 

cooperação é outro fator importante a ser tido em conta. Para tal, é fundamental que 

o professor dê alguma margem de autonomia aos alunos aquando da execução das 

tarefas (Lopes & Silva, 2009).  

Os papéis que os alunos assumem neste tipo de trabalhos podem ser definidos 

à partida ou acabarem por surgir naturalmente, ainda que esta última opção, na 

maioria dos casos, acarrete algum perigo. No trabalho proposto aos alunos do 11º 16 

o assumir de papéis acabou por ser natural. Alguns alunos acataram muito bem esta 

situação, gerindo com dinâmica, profissionalismo e empenho cada um dos pepéis que 

assumiam nos grupos de trabalho. No entanto, nem todos os alunos se auto 

propuseram para esta dinâmica. Em relação a estes, houve o cuidado de os ir 

indicando para diferentes papéis e houve um acompanhamento mais próximo do 

trabalho que estavam a desempenhar. Alguns alunos que inicialmente se mostraram 

mais relutantes em assumir determinados papéis, acabaram por, naturalmente, fruto 

da dinâmica que estava a ser criada, se motivarem para as tarefas e rapidamente 

mudaram a postura que tiveram inicialmente.  

 

3.4.2  Promoção da motivação  

Numa definição muito genérica, a motivação é entendida como algo que 

causa, ativa e orienta o comportamento (Woolfolk & Nicholich, 1986). Lemos 

(2005) escreve que o termo motivação está ligado ao movimento, ao entusiasmo, à 

participação ativa e à atenção dirigida, em contraste com a passividade, o 

desinteresse, as contrariedades ou a deambulação errante, estes últimos ligados à 
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falta de motivação. O impacto da motivação na aprendizagem é determinante, assim 

como esta última também afeta a motivação dos alunos. A motivação não influencia 

somente a aprendizagem e o desempenho dos alunos; contribui, igualmente, para o 

aumento da confiança em si próprios e no trabalho que realizam. Assim,  

“alunos motivados demonstram comportamentos e pensamentos que otimizam a 
aprendizagem e o desempenho, tais como tomar iniciativas, enfrentar o desafio ou 
utilizar estratégias de resolução de problemas. Exprimem também afectos positivos 
face à aprendizagem, como entusiasmo, curiosidade e interesse.” (Lemos, 2005: 193)  

Os alunos desmotivados têm uma postura muito mais negativa face às 

situações e aos desafios propostos. Lemos (2005: 193) descreve-os como sendo 

“passivos, não se esforçam, evitam os desafios, desistem facilmente, usam 

repetidamente as mesmas estratégias ineficazes e mostram-se aborrecidos, 

deprimidos, ansiosos ou mesmo irritados”, o que os leva a distanciarem-se das 

oportunidades de aprendizagem ou a adotar uma postura de bloqueio e contrariedade 

em relação aos seus agentes educativos. Sprinthall e Sprinthall (1997) afirmam que 

ninguém nasce com um motivo inato para realizar uma determinada tarefa e que a 

maioria dos motivos humanos são aprendidos ou adquiridos. Daí, a importância da 

promoção de ambientes de aprendizagem motivadores. 

O ciclo da motivação é explicado por Pereira (2013) como compreendendo 

uma necessidade (primária ou secundária) que origina um impulso. As necessidades 

decorrem de um défice fisiológico ou psicológico na pessoa. Os impulsos, embora 

baseados nas necessidades, levam a um comportamento a fim de atingir o objetivo 

que, inicialmente, originou a necessidade. Com a satisfação dessa necessidade, o 

objetivo é alcançado e o impulso inicial reduzido (ou eliminado). 

Podemos falar de motivação intrínseca e extrínseca. Os motivos intrínsecos 

dizem respeito a um comportamento com uma origem no próprio indivíduo e são 

satisfeitos por reforços internos. Os motivos extrínsecos referem-se a 

comportamentos que são influenciados por fatores externos ou ambientais, e têm de 

ser satisfeitos por reforços externos (Arends, 2008). O mesmo comportamento pode 

ter motivações internas e externas dependendo de aluno para aluno. Durante a 

adolescência aumenta a tendência para a motivação intrínseca se tornar um fator 
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determinante na aprendizagem do aluno54 por se encontrarem no estádio das 

operações formais. Os alunos tornam-se capazes de procurar novas ideias, formular 

novas associações e criar novos conceitos por si próprios. A motivação intrínseca 

tem um peso maior em todo este processo, ainda que a extrínseca também deva ser 

considerada. Embora se encontrem no estádio das operações formais, nem todos os 

adolescentes as utilizam. No contexto da sala de aula e do ponto de vista do 

desenvolvimento, o professor deve ajustar as suas estratégias em função da idade do 

aluno, do seu estádio e do seu nível de interesse, atendendo ao conjunto de fatores de 

motivação, intrínsecos e extrínsecos (Sprinthall e Sprinthall, 1997). 

Diferentes teorias discorrem relativamente à motivação, sendo que as 

principais se agrupam nas conceções comportamentalista, cognitiva e humanista. 

A abordagem comportamentalista diz que a motivação é explicada através de 

estímulos, decorrendo em função das consequências obtidas ou esperadas do 

desempenho do sujeito. Assim, são considerados reforços e incentivos que estimulam 

ou desencorajam um determinado comportamento. A aplicação de incentivos em sala 

de aula visa aumentar o interesse e a motivação dos alunos para a aprendizagem, 

assim como fomentar o desenvolvimento de determinados comportamentos e atitudes 

que se consideram adequados, e eliminar ou desencorajar os que se consideram 

desadequados (Pereira, 2013).  

As teorias cognitivistas defendem que os indivíduos não respondem de forma 

automática aos acontecimentos externos ou às necessidades físicas, mas à perceção 

que têm deles. Estas teorias valorizam os processos cognitivos do indivíduo como 

orientadores da sua motivação. Os indivíduos são considerados seres ativos e 

curiosos. Assim, os cognitivistas destacam o papel da motivação intrínseca para a 

realização, uma vez que as pessoas apresentam, em maior ou menor grau, a 

necessidade de obter sucesso ou de evitar o fracasso e isso vai interferir na forma 

como se orientam e atuam face às tarefas (Woolfolk & Nicholich, 1986). 

A abordagem humanista diz-nos que motivar significa encorajar os 

indivíduos a usar os seus próprios recursos e salienta a motivação intrínseca através 

das possibilidades de escolha do sujeito, apoiando-se em conceitos como a liberdade 

                                                
54 Contrariamente às crianças mais novas, nas quais a motivação extrínseca tem um papel mais 
relevante. 
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pessoal, a auto-determinação, a auto-realização, e a ideia de que a satisfação das 

necessidades do indivíduo é fundamental ao seu desenvolvimento (Pereira, 2013). 

As diversas teorias indiciam como a motivação é particularmente relevante no 

processo de instrução e na aprendizagem dos alunos. Para que esta se efetive, os 

alunos carecem de estar cognitiva, emocional e comportamentalmente envolvidos 

nas atividades e, nesse sentido, a motivação, intrínseca e extrínseca, é determinante. 

Só, assim, as atividades em sala de aula e a escola se tornam significativas para os 

alunos. Não obstante, a escola e os professores são um de muitos fatores que 

interferem na motivação dos alunos, nem sempre conseguindo contribuir em maior 

grau para esse mesmo estado, mesmo quando atuam nesse sentido. 

Precisamente por os alunos não se encontrarem todos no mesmo estádio, no 

âmbito da intervenção letiva, procurou-se organizar as atividades (e ajustá-las sempre 

que necessário) de modo a que pudessem potenciar o envolvimento dos alunos. Se, 

por um lado, há que atender àqueles que ainda não atingiram o estádio formal, por 

outro, os alunos que aprendem com mais facilidade também devem ter a 

oportunidade de se sentirem estimulados com a aprendizagem e motivados para a 

mesma. Sprinthall e Collins (2003:115) referem que se os alunos não forem ajudados 

no sentido de atingirem o pensamento formal, “eles permanecerão, antes, quase 

como autómatos reais que, respeitosamente, repetem expressões, de acordo com as 

ordens dadas pelos professores.” Neste âmbito, o professor deve ser um conciliador 

de todos os ‘tipos’ de alunos da turma. 

Vários alunos adquiriram no início do ano letivo material fotográfico e 

desenvolviam algum trabalho em fotografia fora das aulas, publicando as suas 

imagens, frequentemente, em sites, em redes sociais e em blogues, trazendo-as, 

muitas vezes, para a sala de aula, para serem exibidas. Embora todos os alunos 

tivessem cumprido com êxito o módulo de fotografia do ano transato, verificou-se, 

nos primeiros trabalhos, que estes tinham uma grande dificuldade em gerir os vários 

elementos que interferem no processo fotográfico, preferindo ‘clicar’ muitas vezes 

deixando o acaso ter uma grande influência no resultado, em detrimento de ‘pensar’ 

sobre o que estavam a fazer. Nas aulas dos módulos que antecederam esta 

intervenção, procurou-se trabalhar estes aspetos, despertando a  atenção dos alunos 

para os princípios fundamentais da imagem e do meio fotográfico e para a 



 79 

necessidade de operarem de forma mais consciente e determinada sobre o ato 

fotográfico.  

David McClelland e Atkinson são pioneiros no estudo da motivação para a 

realização. Segundo os autores, todos as pessoas, em diferentes níveis, têm presente 

duas necessidades: a de sucesso e a de evitar o fracasso. Num aluno, se a necessidade 

de sucesso for maior do que a de evitar o fracasso, a motivação resultante será a de 

correr riscos e trabalhar no sentido de ser bem sucedido; mesmo experienciando 

algum fracasso, ele não desistirá, pois a necessidade de obter sucesso é 

preponderante. Assim, o empenho destes alunos aumenta com tarefas desafiantes; 

por seu turno, os alunos que estão mais preocupados em evitar o fracasso, respondem 

melhor a uma aprendizagem menos desafiante55 (Woolfolk & Nicholich, 1986). 

Durante a intervenção letiva, procurou-se diversificar os desafios, assegurando que 

todos os alunos, no conjunto da turma, tivessem oportunidade de experienciar 

sucessos, independentemente do tipo de necessidade que apresentavam. 

Bernard Weiner desenvolveu a teoria da atribuição causal que consiste na 

ideia de que as pessoas formulam atribuições a respeito das causas do seu sucesso ou 

do seu fracasso56. Woolfolk e Nicholich (1986) sustentam que os problemas mais 

graves de motivação resultam quando os alunos atribuem o fracasso a fatores 

internos e estáveis, como a sua capacidade para a aprendizagem ou o sucesso nos 

estudos. Estes alunos revelam-se apáticos, resignados com a situação, deprimidos e 

inoperantes. No início do ano, diversos alunos manifestavam estas caraterísticas; em 

particular uma aluna continuou a manifestá-las durante bastante tempo57, 

condicionando, muitas vezes, a sua capacidade de resposta às tarefas propostas e aos 

desafios lançados. Neste sentido, desenvolveu-se um trabalho no sentido de mudar as 

perceções que os alunos têm de si mesmos, ajudando-os a refletir acerca das razões 

dos seus êxitos e dos seus fracassos, e a estabelecer uma relação entre o esforço 

investido e o sucesso alcançado. 

 

                                                
55 Dividida, por exemplo, em pequenas etapas, com possibilidade de irem acumulando pequenos 
êxitos pelos quais são reconhecidos. 
56 Estas causas podem ser: internas/ externas; estáveis/ instáveis; controláveis/ incontroláveis, e cada 
um destes binómios tem importantes implicações na motivação (Woolfolk e Nicholich, 1986). 
57 Independentemente do trabalho que fizesse ou das críticas que recebesse, a sua auto avaliação era 
sempre 10 ou, até mesmo, negativa. 
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3.4.3  Promoção da criatividade 

A criatividade é uma flor tão delicada que o elogio tende a fazê-la florir,  
enquanto a falta de encorajamento frequentemente cortá-la-á à nascença. 

Qualquer um de nós apresentará mais e melhores ideias  
se os nossos esforços forem apreciados. 

Alex. F. Osborn 

 
Uma reflexão em torno do conceito de criatividade mostra-nos como é 

fundamental em qualquer uma das unidades que compõem o currículo escolar, uma 

vez que permite dotar o aluno de um conjunto de competências positivas, 

determinantes ao seu desenvolvimento saudável. Robinson e Aronica (2011) expõem 

que à medida que o indivíduo cresce vai perdendo a confiança nas suas capacidades 

naturais da imaginação e da criatividade. Sustentam, com ironia, que, em parte, isto 

se deve à educação, pois a hierarquia curricular, em muitos sistemas educativos e 

escolas, não privilegia programas que promovem o desenvolvimento criativo dos 

alunos. Muitos, nunca chegam a explorar até onde podem ir as suas capacidades e 

interesses, pois, por norma, há a tendência para se subestimar o alcance da 

imaginação. E a criatividade implica a operacionalização da imaginação. 

Bahia e Nogueira (2005) destacam algumas das ideias genéricas mais 

recorrentes do senso comum sobre o conceito de criatividade: o ato criativo resulta 

de um processo inconsciente; a criatividade resulta de uma inspiração súbita; a 

criatividade está associada a uma figura genial que tem em si todas as caraterísticas 

necessárias para criar um produto criativo. No entanto, estas ideias resultam em 

abordagens muito redutoras do conceito. A criatividade não tem nada de 

transcendental, não provém de um estado incontrolável e inacessível, nem diz 

respeito a uma atribuição detida por um determinado sujeito quase como uma 

caraterística inata. Relativamente ao processamento do ato criativo, Bahia e Nogueira 

(2005) enunciam o seu faseamento, desmistificando de certa forma as ideias 

genéricas já descritas: preparação (consiste num longo período de trabalho 

consciente); incubação (continuação do trabalho sobre o assunto, desta vez 

inconscientemente); iluminação (trata-se do aparecimento repentino da solução para 

o problema e que surge se o trabalho de incubação tiver sido bem sucedido); e 

verificação (que consiste no trabalho sobre a veracidade da solução encontrada). 

A criatividade é um conceito complexo e diversificado. Sprinthall e Collins 
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(2003) definem-a como a capacidade de criar coisas incomuns ou de encontrar e 

recorrer a soluções engenhosas e originais para os problemas. Alberto Sousa (2003) 

refere que a criatividade é uma aptidão humana que conduz à criação, definindo-se 

pela capacidade de ir além do conhecido ou da inteligência associativa, através da 

descoberta e criação de coisas novas e originais. Romo (2008) profere a criatividade 

como uma forma de pensar muito especial, que convoca diversas perspetivas para 

resolver um determinado problema. Sustentam Robinson e Aronica (2011) que o ato 

criativo implica a realização de novas associações por forma a vermos as coisas de 

um modo diferente. Embora este ato decorra, muitas vezes, de um processo não 

linear, não significa que a criatividade e o pensamento lógico sejam binómios 

opostos; a lógica pode ser muito importante ao longo das etapas do processo criativo. 

Bahia e Nogueira (2005) destacam algumas caraterísticas da criatividade, como: o 

recurso a ideias já existentes em novas perspetivas sobre determinados fenómenos; e 

o abarcar de competências caraterísticas da personalidade, decorrentes do contexto 

ou aprendidas, como a flexibilidade, a fluência, a imaginação, a visualização, a 

expressividade e a abertura.  

Como outra qualquer capacidade, a criatividade deve ser treinada. A escola e 

os professores devem constituir-se como agentes ativos na educação, promoção e 

desenvolvimento da criatividade nos alunos. Para tal, devem ser promovidos dois 

princípios essenciais para a formação criativa: liberdade e segurança psicológica. A 

escola e a sala de aula devem ser ambientes de respeito e aceitação, de promoção do 

autoconceito dos alunos, onde estes não se sintam retraídos e possam expressar-se 

livremente. Sem isto, a criatividade em sala de aula, e na escola, não é possível. 

Tendo por base uma teoria psicológica da criatividade, a teoria do investimento, 

Sternberg e Williams (2003: 7) comparam os pensadores criativos a bons 

investidores, pois “compram barato e vendem caro.” Sustentam os autores, o trabalho 

criativo carece de equilíbrio entre três tipos de capacidades: sintética (capacidade de 

produzir ideias novas e estabelecer relações que não são, espontaneamente, feitas 

pelas outras pessoas); analítica (capacidade de pensar criticamente sobre as ideias 

que se vai tendo, calculando as implicações de uma ideia criativa e de como esta 

poderá ser testada); e prática (capacidade de transformar as ideias abstratas em 

concretizações práticas). O trabalho do professor passa por ensinar os alunos a 

encontrar um equilíbrio entre o pensamento sintético, analítico e prático. 
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Destacamos, seguidamente, algumas das estratégias implementadas e desenvolvidas 

no âmbito da promoção desta capacidade, baseadas nas ideias preconizadas por 

Bahia e Nogueira (2005), Woolfolk (2014) e Sternberg e Williams (2003):  

- Promoveu-se um ambiente em que os alunos sentissem vontade de intervir e 

participar, não havendo respostas predeterminadas. Estimulou-se o pensamento 

divergente, imaginativo e inventivo, e procurou-se encorajar os alunos a confiarem 

nos seus julgamentos, estimulando-se riscos sensatos. A tolerância do erro e a 

aprendizagem com o mesmo foram fundamentais para o envolvimento dos alunos58; 

- Atendendo a que uma das maiores limitações à criatividade são as ideias 

pré-concebidas quanto à falta de capacitação, contribuiu-se para a construção da auto 

eficácia dos alunos. Desconstruíram-se algumas das obras que foram analisadas, 

passando a ideia que através do empenho e do trabalho qualquer um dos alunos podia 

ter ideias criativas, pois não se trata de algo inato ao ser humano ou apenas atingível 

por um número reduzido de pessoas com alguma espécie de capacidade genial; 

- Recorreu-se a perfis de pessoas criativas e a vários exemplos de obras, como 

forma de potenciar o desenvolvimento de ideias e promover o envolvimento dos 

alunos. Ao compreenderem como essas pessoas operaram e como superaram 

determinado obstáculo, os alunos estabelecem pontos de contacto com a sua 

realidade e aprender a partir daí; 

- Uma das caraterísticas de alguns alunos da turma, verificada desde o início 

do ano, concerne a algum marasmo e pouca ambição em resposta aos estímulos. Uma 

boa parte dos alunos satisfaz-se com a ‘solução suficiente’, ficando facilmente 

conformado com a primeira ideia que tem. Atendendo à importância do número de 

ideias em prol do desenvolvimento da criatividade, procurou-se encorajar a geração 

de ideias, com a aplicação de técnicas de brainstorming e de exercícios de palavras 

que potenciassem o desenvolvimento de ideias59;  

- A experimentação, e o apoio da mesma, foi também uma estratégia que 

visou contribuir para o desenvolvimento da criatividade. Procurou-se que os alunos 

                                                
58 Isto foi particularmente benéfico para os alunos mais tímidos e geralmente menos participativos. 
59 Estas técnicas já eram conhecidas dos alunos e usadas no âmbito de outros projetos e de outros 
módulos. A adesão por parte de alguns alunos foi proveitosa, outros não quiseram ir além das 
primeiras ideias que tiveram. 
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encontrassem novas formas de fazer as coisas e tivessem vontade de experimentar e 

explorar novas possibilidades60; 

- Procurou-se estimular a colaboração criativa entre todos, através da troca de 

ideias e da análise dos trabalhos que iam sendo feitos; 

- Utilizou-se uma avaliação que valorou fatores relacionados com a 

criatividade; 

- Considerou-se a importância do tempo e do espaço no desenvolvimento dos 

projetos criativos.  

Segundo Sousa (2003), uma educação que promova a criatividade, que 

busque o desenvolvimento da capacidade que o homem tem de imaginar e criar 

coisas novas e originais, deve ser encarada como uma necessidade fundamental de 

qualquer aluno, uma vez que se trata de uma forma de educação projetiva, que, no 

futuro, o dotará de uma disponibilidade criadora face às incertezas da vida adulta. 

Afirmam Robinson e Aronica (2011) que o reflexo da criatividade humana está em 

tudo o que nos rodeia, mas que o seu alcance é mais profundo, pois afeta não só o 

que fazemos, mas também como pensamos e sentimos o mundo. A possibilidade de 

mudança, decorrente da aplicação concreta da nossa criatividade, é um fator 

determinante no mundo de hoje e crucial para o mundo de amanhã.  

 

3.4.4  O tempo e o espaço  

Vivemos, hoje, num tempo sem tempo. A comida rápida, o consumo de 

imagens, a solução de problemas, as respostas na escola ou a própria inteligência; 

tudo isto é requerido que aconteça a grande velocidade. Seja para o desenvolvimento 

da vontade de participar nas atividades letivas, seja para o desenvolvimento de ideias 

novas e originais, o tempo é determinante.  

O conceito de tempo de aprendizagem engloba subdomínios de tempo mais 

aprimorados (Gettinger & Walter, 2012). O conceito de tempo mais lato, de fácil 

                                                
60 Alguns alunos, no segundo trabalho, quiseram utilizar primeiro os programas de edição de imagem 
antes de terem ideias. Este caminho foi sendo acompanhado e verificou-se que estes alunos acabaram 
por ter algumas ideias decorrentes da experimentação e dos resultados que obtiveram. 



 84 

identificação e mensuração, corresponde ao número de horas e ao número de dias no 

calendário de um determinado ano letivo, sendo, geralmente, determinado pelas 

políticas de ensino. Não obstante, diversos fatores influenciam a redução deste 

tempo, até chegarmos ao conceito de tempo de mais árdua contabilização, o tempo 

em que a aprendizagem está, de facto, a ocorrer. Diversas concetualizações teóricas 

discorrem sobre a influência do tempo na aprendizagem61. Uns modelos incidem, 

essencialmente, na variável da quantidade de tempo, ao passo que os modelos mais 

recentes consideram também a variável da qualidade do tempo envolvido. 

A aprendizagem de qualquer disciplina requer um investimento de tempo por 

parte de quem está a aprender, sendo esse investimento proporcional ao desempenho 

e aos sucessos obtidos (Gettinger & Walter, 2012). O desempenho dos alunos está 

estreitamente relacionado com a quantidade de tempo que eles estão, efetivamente, 

empenhados em aprender. Não obstante, em muitos contextos educativos, este 

envolvimento, influído pelo grau em que os alunos estão motivados a investir tempo 

na aprendizagem, é significativamente baixo. Indo ao encontro de um dos princípios 

enunciados por Sternberg e Williams a respeito da criatividade, o tempo é 

fundamental para o desenvolvimento do pensamento criativo; se queremos que este 

ocorra, temos de dar tempo aos alunos. 

A intervenção aqui descrita teve um tempo considerável de duração. Para isso 

contribuíram o espaço, os materiais e os equipamentos de que dispúnhamos. Não 

obstante, pretendeu-se que os alunos tivessem, de facto, tempo suficiente para 

experimentar e para colocar em prática o que tinham aprendido. Sendo este um curso 

com uma forte prevalência técnica, crê-se que este tempo foi necessário. A 

maleabilidade com que o currículo pode ser gerido nos cursos profissionais é 

favorável a uma gestão deste tipo, que se vai adaptando às necessidades dos alunos. 

Relativamente à gestão do espaço, procurou-se ir ajustando o mesmo à 

dinâmica das aulas e às necessidades que foram surgindo. Sempre que possível, o 

espaço da sala de aula foi preparado atempadamente, antes da chegada dos alunos 

(assim como o material necessário à aula), permitindo que estes tivessem mais tempo 

                                                
61 Gettinger e Walter (2012) apresentam cinco modelos: o Modelo da Aprendizagem Escolar de John 
Carroll, o Modelo do Ensino para a Mestria de Benjamin Bloom, o Modelo da Exposição Educacional 
de Wiley e Harnischfeger, o Modelo do Processo de Sala de Aula de Cooley e Leinhardt, e o Modelo 
do Processo de Ensino-Aprendizagem de Huitt. 
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para desenvolver as atividades e os trabalhos propostos. 

 

3.4.5  Outras estratégias 

Procurou-se articular diferentes meios pedagógicos (exposição oral, meios 

multimédia, debate, análise). A exposição foi acompanhada por duas apresentações 

powerpoint (já referenciadas anteriormente) (apêndices F e I, respetivamente), 

devidamente organizadas e com diversos exemplos que visavam ilustrar o que se 

pretendia tratar. Recorreu-se, também, a dois vídeos (também já mencionados).  

Referimos, anteriormente, que um dos princípios orientadores da teoria da 

aprendizagem de D. Ausubel concerne à importância do que o aluno já sabe62. Neste 

sentido, uma dessas estratégias usadas visou ligar os novos conteúdos aos conteúdos 

anteriormente tratados, facilitando assim a organização e a retenção da nova 

informação. O estabelecimento destas ‘pontes’ fomentou uma aprendizagem mais 

significativa (tanto nos momentos em que se tratou de uma aprendizagem por 

receção como nos momentos mais práticos de aprendizagem por descoberta). 

Ausubel faz também referência aos organizadores prévios, ou seja, a material 

introdutório que permite estabelecer ligação entre o que o aluno já sabe e o que lhe 

vai ser ensinado. No início das aulas, estabeleceu-se essas pontes cognitivas, 

relacionando os conteúdos da aula com os conteúdos da aula anterior. Também no 

final das aulas se procurou fazer uma súmula do que foi tratado, relacionando-o com 

a aula seguinte (procurando despertar a curiosidade e a atenção dos alunos para a 

continuação da aprendizagem).  

A escola deve integrar e enriquecer o desenvolvimento dos alunos, 

acompanhando o seu própio ritmo. Vimos, na primeira parte deste relatório, que nem 

sempre os alunos da mesma turma se encontram no mesmo estádio. Embora os 

adolescentes estejam no estádio das operações formais, alguns poderão nunca chegar 

a desenvolver essas capacidades e outros nem sempre as usam em tudo quando se 

envolvem. A adequação das atividades em sala de aula, em função da idade, do 

estádio em que se encontram e do interesse dos alunos, é determinante para 

                                                
62 Daí a importância dos testes de diagnóstico, que permitem perceber onde os alunos se situam em 
relação ao conjunto de matérias testado.   
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influenciar o seu envolvimento. O surgimento das capacidades associadas às 

operações formais tem influência no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

os adolescentes passam a ser capazes de dar resposta a problemas abstratos, 

genéricos ou particulares, sem relação direta com o real e o concreto. Todo um rumo 

ao imaginário e ao que pensam ser ou gostariam de ser passa a ser possível de 

introduzir no campo das atividades letivas, e “Quanto mais ativo for o processo 

simbólico, mais ele promove o desenvolvimento cognitivo.” (Sprinthall & Collins, 

2003: 113) No entanto, este é todo um ‘mundo novo’ para os alunos e carece de 

tempo para que possam entender todas as alterações por que estão a passar e os 

efeitos que este tipo de estímulos poderá surtir (muitas vezes, só com o passar do 

tempo os alunos se consciencializam do efeito em si mesmos das estratégias levadas 

a cabo em sala de aula). Nesta intervenção, procurou-se propor aos alunos um 

trabalho que os fizesse pensar, precisamente, no campo da abstração, da realidade 

não concreta e de conceitos mais complexos, como a identidade, partindo de algo 

mais concreto, como a prática do retrato em estúdio e as distintas obras de referência. 

A experimentação técnica esteve presente numa parte significativa das aulas. 

Mesmo nas aulas de explicitação de conceitos houve oportunidade dos alunos 

testarem alguns materiais e fazerem experiências com eles.  

Foi sendo dado feedback aos alunos em relação ao trabalho que estavam a 

desenvolver, assim como em relação ao seu empenho. Por diversos momentos os 

trabalhos foram projetados e analisados por todos. Os alunos foram levados a refletir 

acerca das imagens, estabelecendo ligação entre o trabalho feito e os resultados 

alcançados. Essencialmente, procurava-se destacar o que de melhor os alunos tinham 

conseguido e aprender com o que não estava tão bem ou havia falhado.  

A disseminação dos trabalhos, que será tratada mais à frente, foi, também, de 

alguma forma, uma estratégia utilizada. Essa, visou, por um lado, dar a conhecer à 

comunidade (escolar e não só) o trabalho que os alunos desenvolveram e, por outro, 

contribuir para a promoção do auto conceito e da confiança dos próprios alunos. Em 

algumas exposições, alguns encarregados de educação e família dos alunos estiveram 

presentes. Os alunos puderam explicar-lhes os trabalhos e mostrar o que faziam na 

escola. Na exposição Semana das Artes, órgãos da direção da escola foram 

conduzidos pelas exposição por diversos alunos de artes e audiovisuais.  
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3.4.6  Blogue Modos de [Re]Presentação 

No âmbito deste projeto de intervenção, foi criado o blogue Modos de 

[Re]Presentação63, sito em http://modosderepresentacao.blogspot.pt/ (figura 16). 

Este blogue surge como uma estratégia no sentido da promoção de uma 

aprendizagem acompanhada de exemplos diversificados. 

 
Figura 16 | Printscreen da página de entrada do blogue 

 

Nesta plataforma foram reunidos alguns dos principais autores que trabalham 

o género do retrato, particularmente o retrato fotográfico, nas suas distintas formas. 

Foram também considerados autores e obras cujo trabalho ajuda a pensar a questão 

do retrato como espaço de exploração da identidade.  

Este recurso foi sendo desenvolvido ao longo do presente ano letivo e 

algumas das entradas foram alvo de análise detalhada antes e durante a intervenção. 

Este foi um dos recursos utilizados pelos alunos na fase de pesquisa e 

aprofundamento das referências dadas. Pretendeu-se que os alunos tivessem contacto 

com estes autores/ obras como referência para o projeto que estavam a desenvolver. 

Para além das obras selecionadas para integrar o blogue, cada entrada é introduzida 

por alguma informação relevante a propósito do autor e/ ou da obra e, sempre que 

possível, são disponibilizados links que permitem aceder a mais informação e obras. 

                                                
63 O nome escolhido para o blogue tem dois significados principais: por um lado, concerne a uma das 
ideias exposta na primeira parte deste relatório relativamente à questão da representação; por outro 
lado, diz respeito à retirada de uma determinada fatia de espaço-tempo que nos é dada de novo a ver 
através da imagem, ou seja, que nos é apresentada de novo. 
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3.4.7  Questionário de ajuda à construção de um perfil identitário 

Como vimos, anteriormente, a adolescência é a fase de vida do indivíduo 

onde se dá a construção da identidade, tanto como um produto pessoal, como 

cultural. Durante esta fase, o adolescente confronta-se com uma série de mudanças 

relativamente ao passado e ao que viveu até então, assim como em relação ao futuro 

e ao que dele é esperado. É uma fase de particular conflito e crise no que respeita ao 

conhecimento de si e àquilo que os outros esperam de si. 

A proximidade entre a adolescência e a construção da identidade não tornam 

esta última um conceito menos complexo. Como vimos, o adolescente depara-se com 

um intrincado conjunto de mudanças que ocorrem durante um determinado período 

de tempo que não é igual para todos os jovens. O próprio passado dos jovens e a 

forma como os outros conflitos foram solucionados interfere no processo de 

construção da identidade (Erikson, 1976a).  

Na segunda parte do trabalho prático foi pedido aos alunos que 

desenvolvessem um trabalho onde explorassem a sua identidade a partir dos retratos 

que os colegas fizeram. No sentido de ajudar os alunos a trabalhar esta questão, foi 

desenvolvido um questionário (apêndice G) que visava ser um contributo para a 

definição de um perfil identitário, uma vez que era constituído por um conjunto de 

questões que permitiam que o aluno refletisse sobre si mesmo e sobre a sua 

identidade64. Atendendo à complexidade desta tarefa, foi proposto que o questionário 

fosse respondido por meio de frases, palavras-chave e/ ou imagens.   

O questionário foi, primeiramente, validado com uma turma do 10º ano de 

Artes Visuais. Esta aplicação prévia visou detetar perguntas ou instruções ambíguas, 

que pudessem condicionar o propósito deste instrumento (Rojas, 2001). Pretendeu-

se, assim, aferir se havia dificuldades por parte dos alunos quanto à compreensão das 

questões e quanto à organização do questionário. Não foram feitas alterações na 

sequência da validação, uma vez que os alunos não tiveram dificuldade em 

compreender ou em responder às questões. 

                                                
64 As questões colocadas foram redigidas a partir do estudo feito nos pontos 1 e 2.3 da Parte 1 destes 
relatório, particularmente, o trabalho desenvolvido por Erikson sobre a identidade. O último ponto 
deste questionário, na questão relacionadas com as cores, a colocação das referências RGB pretendia 
ser uma ajuda para os alunos, caso quisessem, posteriormente, recorrer a essas cores nos trabalhos 
finais.  



 89 

Este questionário era anónimo e pessoal. Foi proposto aos alunos que 

ocupassem os computadores da sala deixando um computador de intervalo, 

favorecendo um clima de maior confiança no seu preenchimento.  

 

3.5  Avaliação 

A avaliação é parte integrante e importante do processo de ensino-

aprendizagem65, atuando em estreita ligação com os objetivos que orientam o ensino 

e as aprendizagens dos alunos. Atualmente, há um entendimento geral que o ato 

avaliativo é um processo complexo, que supõe a coexistência de abordagens 

distintas, sendo capaz de fornecer indicadores relevantes sobre o desempenho escolar 

dos alunos, potenciando a melhoria das suas aprendizagens, o desempenho dos 

próprios professores e do processo de ensino-aprendizagem.  

 O programa da disciplina (Rodrigues, et al., 2008: 3) refere que os exercícios, 

individuais ou em grupo, devem ser corrigidos de forma a contribuírem para uma 

auto e hetero-avaliação e devem “permitir aos alunos acompanhar a sua própria 

formação e fornecer ao professor dados sobre a evolução da turma, possibilitando 

uma qualquer alteração das estratégias de ensino-aprendizagem sempre que 

necessário.” São, ainda, contemplados na avaliação dos alunos parâmetros como a 

assiduidade, o interesse, a participação e a evolução. 

Foram considerados dois tipos principais de avaliação: formativa e sumativa. 

A avaliação formativa, assume um caráter contínuo e sistemático, e procura 

que o processo de ensino e aprendizagem vá sendo adequado às necessidades e às 

caraterísticas e individualidade dos alunos, e, embora não renuncie aos resultados da 

aprendizagem, recai sobretudo sobre os processos desenvolvidos pelos alunos face às 

tarefas que lhes são propostas (Fernandes, 1994b). Este tipo de avaliação é interno ao 

processo de ensino-aprendizagem e, como tal, permite fornecer ao professor, ao 

                                                
65 Pinto e Santos (2006) identificam quatro grandes ideias estruturantes da evolução do processo 
avaliativo: a avaliação como uma medida; a avaliação como uma congruência entre os objetivos e o 
desempenho dos alunos; a avaliação como um julgamento de especialista; e a avaliação como uma 
interação social complexa. Esta evolução, pautou-se por um deslocamento de uma conceção 
instrumental centrada em produtos, para um entendimento centrado nos processos e nos seus 
significados; não obstante, a avaliação como medida ainda tem um peso significativo, ainda que 
entendida como uma medida ao serviço da educação. 
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aluno, ao encarregado de educação e aos demais intervenientes, informações 

relativamente ao desenvolvimento das aprendizagens e das competências, 

possibilitando o reajuste e o melhoramento do processo de trabalho (Despacho 

Normativo n.º 6/2010). A interpretação da informação recolhida permite que a 

avaliação formativa tenha uma função reguladora (Santos, 2008). 

Esta avaliação recorre a instrumentos de recolha de informação e no contexto 

desta intervenção foi utilizada uma grelha de observação das aulas (apêndice K) onde 

se considerou: as atitudes, comportamentos, valores; intervenção e trabalho em aula; 

e, assiduidade e pontualidade. Atendendo ao peso (30%) que estes parâmetros têm na 

avaliação de cada módulo da disciplina (conf. apêndice B), estas grelhas são usadas 

desde o início do ano para os demais módulos, estando os alunos ao corrente dos 

critérios considerados.  

A avaliação sumativa concerne um juízo global sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos e diz respeito à avaliação dos trabalhos realizados 

(Despacho Normativo n.º 6/2010). No que respeita a estes trabalhos, foram 

igualmente disponibilizados aos alunos os critérios de avaliação, que foram definidos 

conjuntamente com a professora cooperante. Considerou-se que os trabalhos da 

primeira fase tinham uma ponderação de 65% e os da segunda fase 35% (apêndice 

L). A avaliação foi feita segundo uma perspetiva criterial; nesta, o desempenho do 

aluno é analisado segundo critérios, sendo consideradas para análise as 

aprendizagens realizadas efetivamente pelo aluno em relação aos objetivos e às 

finalidades orientadoras da ação (Fernandes, 1994a). Para a primeira fase do trabalho 

prático foram considerados os seguintes critérios: realização de vários registos 

fotográficos de figura humana em estúdio; seleção dos três melhores registos de cada 

colega; domínio técnico da prática fotográfica (foco, abertura, velocidade, 

sensibilidade); iluminação através da utilização dos equipamentos e acessórios de 

acordo com os conceitos estudados; expressividade das imagens, criatividade; 

composição/ enquadramento; e, apresentação e defesa do trabalho. Para a segunda 

fase foram considerados os seguintes critérios: planeamento/ elaboração de um 

projeto de trabalho; seleção da(s) imagem(ns) a usar; desenvolvimento de uma obra 

que recorra ao retrato como espaço de exploração da identidade de forma autónoma; 

desenvolvimento técnico do projeto de forma autónoma; composição dos elementos; 

criatividade do produto; memória descritiva, adequação entre o produto e proposta de 
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exploração da identidade; e, apresentação e defesa do trabalho. 

No final de cada uma das fases, os alunos realizaram auto e hetero avaliação 

(as fichas de auto e hetero avaliação referentes a cada uma das fases encontram-se no 

apêndice M). 

 

3.6  Descrição sumária das aulas realizadas 

Neste ponto do relatório, apresenta-se a descrição sumária das aulas 

lecionadas durante a intervenção66. Foi elaborado um plano de aula (apêndice C), 

contemplando os dois turnos da turma, atendendo aos objetivos definidos, aos 

conteúdos, às atividades a desenvolver, às estratégias de ensino, aos recursos, e em 

função das caraterísticas dos alunos da turma. A planificação é uma componente 

importante de todo o processo de ensino-aprendizagem, “desde que seja realizada de 

uma forma interativa, no sentido em que ela não pode ser rígida, unilateral e 

limitadora” (Miranda & Bahia, 2005: 314-315); assim, este plano foi adaptado 

sempre que se verificou necessário e sempre que situações inesperadas impediram a 

realização prevista.  

A professora cooperante Inês George acompanhou algumas das aulas67.  

Os materiais produzidos e utilizados nas aulas encontram-se em anexo e em 

apêndice, sendo esta indicação feita na primeira referência que é feita a esses 

materiais na descrição sumária de cada aula.   

 Uma vez que a intervenção foi realizada, de igual modo, nos dois turnos da 

turma, a fim de se evitarem descrições demasiado semelhantes, sempre que esta 

situação se colocar destacam-se, somente, as diferenças ocorridas. 

 

 
                                                
66 Um dos alunos do turno 1 não acedeu em participar nesta intervenção, mas acompanhou e 
participou em algumas das aulas, tendo sido avaliado nesse âmbito. Assim, embora o seu trabalho não 
seja analisado e exibido neste relatório, nas descrições sumárias das aulas inclui-se o aluno em causa. 
67 Embora a Professora Inês George já tivesse tido alguns contactos pontuais com a turma, na primeira 
aula de cada turno em que esteve presente, a professora cooperante apresentou-se aos alunos e 
explicou o motivo que a levava a assistir a um número significativo de aulas do projeto, por forma a 
que os alunos não se sentissem retraídos pela sua presença. 
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3.6.1  Aulas: 1, 2 / turno 1 e turno 2 | 29.04.2014 

As duas aulas de 45 minutos que marcaram o início da intervenção letiva 

realizaram-se numa terça-feira, no primeiro bloco da manhã, no caso do turno 1, e no 

caso do turno 2, no último bloco da tarde. A aula do turno 1 contou com a presença 

de 7 dos 9 alunos do turno e na aula do turno 2 estiveram presentes todos os alunos. 

Nos dois turnos houve situações de falta de pontualidade. 

A aula foi iniciada com uma apresentação geral da intervenção letiva, do 

âmbito e objetivos da mesma. Fez-se uma breve descrição das fases da intervenção, 

dos conteúdos envolvidos, dos trabalhos práticos a realizar e do calendário previsto. 

Uma vez que o módulo de Fotografia II já havia sido iniciado, os conteúdos já 

lecionados foram ligados com os novos conteúdos. Alguns alunos colocaram 

questões quanto aos trabalhos práticos e ao material que iam utilizar para os fazer.   

Terminada esta primeira apresentação, deu-se início à exposição dos 

conteúdos planeados para esta aula, com recurso a uma apresentação powerpoint 

(Parte I – A, apêndice F). O debate foi lançado com a análise da frase de Luc Lang: 

O retrato em pintura concretiza o milagre da semelhança ao passo que em fotografia 

ele suscita a surpresa da dissemelhança. Os alunos teceram diversas considerações 

sobre esta frase e sobre o seu significado. Procurou-se integrar as diferentes 

conceções que foram surgindo, incentivando a participação e o envolvimento dos 

alunos. Seguidamente, apresentaram-se diferentes considerações em relação ao 

conceito de representação, ligando-o com o retrato. Pretendeu-se fazer uma 

introdução ao retrato e requereu-se que os alunos desenvolvessem um entendimento 

mais amplo do mesmo, devidamente contextualizado na História e na Cultura das 

Artes. Para tal, recorreu-se a várias obras e autores, da pintura e da fotografia, de 

distintos períodos. Verificou-se que, no caso do primeiro turno, a maioria das obras 

apresentadas, particularmente os retratos pintados, eram uma novidade para os 

alunos. No segundo turno, havia um número maior de alunos familiarizado com os 

retratos pintados, assinalando que alguns foram referenciados nas aulas de História e 

Cultura das Artes. Através da ‘história’ das obras, procurou-se despertar a 

curiosidade dos alunos. Isto entusiasmou-os, levando-os a conjeturar sobre elas, 

mesmo não as conhecendo. Relativamente aos retratos fotográficos, algumas obras e 
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autores já tinham sido analisados nas aulas de Técnicas Audiovisuais68, e alguns 

alunos tinham presente informações sobre as mesmas, particularmente os alunos do 

turno 2 (que recordavam, essencialmente, o trabalho de Yousuf Karsh, Richard 

Avedon, Augusto Brázio, Steve McCurry e Martin Schoeller). 

Um dos alunos do turno 1 contribuiu com referências de outros fotógrafos 

que também trabalham o retrato e cujo trabalho ele segue (Rui Palha e Araquém 

Alcântara), convidando os colegas a conhecer o trabalho destes fotógrafos. A altura 

em que o aluno interveio foi oportuna e houve espaço para se mostrar algumas das 

obras através dos sites dos autores na internet. Na aula do turno 2 estas referências 

foram igualmente partilhadas. Nos dois turnos escreveu-se os nomes dos fotógrafos 

no quadro. 

Ao longo da apresentação, os alunos foram sendo questionados a fim de não 

restarem questões ou dúvidas. Procurou-se que a exposição fosse interativa e foi 

promovido o debate entre todos. Na generalidade, os alunos participaram e estiveram 

envolvidos na aula. Os alunos do turno 2 foram mais entusiastas na participação, o 

que, por vezes, levava ao surgimento de ideias mais ‘fora do contexto’. Essa 

derivação foi encarada como uma parte natural do processo. Estes momentos 

contribuíram para um ambiente de aprendizagem descontraído.  

Na última parte da aula, alguns alunos do turno 2 começaram a ficar um 

pouco agitados e a dispersar a atenção. Esta aula decorreu no último bloco da tarde, 

depois de um dia cheio de aulas; sendo uma aula mais expositiva, a agitação é 

compreensível. Procurou-se dirigir algumas questões a esses alunos, envolvendo-os 

novamente na aula. Esses alunos fizeram um esforço, ainda que para alguns não 

tenha sido ‘fácil’. 

Precisamente por ser uma aula mais expositiva, considera-se que os alunos 

estiveram, na generalidade, bastante bem e que a aula acabou por ser bastante 

produtiva. 

                                                
68 Uma das estratégias definida para motivar os alunos para este projeto de intervenção e para o 
desenvolvimento de um trabalho prático sobre o retrato, particularmente o retrato fotográfico, foi, 
como já referimos, o blogue ‘Modos de [Re]presentação’. Este, começou a ser desenvolvido aquando 
da fase de preparação da intervenção e, por vezes, no início das aulas que a antecederam, algumas das 
entradas foram sendo alvo de análise e debate. Esta estratégia foi possível por a professora estagiária 
ser a professora da disciplina e acompanhar os alunos desde o início do ano letivo.  
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3.6.2  Aulas: 3, 4, 5, 6 / turno 2 | 02.05.2014 e turno 1 | 05.05.2014 

As aulas 3, 4, 5 e 6 realizaram-se numa sexta-feira, dia 2 de maio, para o 

turno 2, e numa segunda-feira, dia 5 de maio, para o turno 1. Na aula do turno 2 

estiveram presentes todos os alunos e na aula do turno 1 faltou um aluno, tendo 

havido pontualidade nos dois turnos.  

Sendo esta uma aula de continuação de exposição dos conteúdos afetos à 

primeira fase da intervenção letiva, foi feito um resumo da aula anterior, 

acompanhado com uma projeção rápida de alguns slides do powerpoint já exibido. 

Isto permitiu aos alunos do turno 1 que faltaram a essa aula ficarem com uma ideia 

geral dos conteúdos abordados. Os alunos deste turno revelaram-se mais 

‘esquecidos’ (a maior diferença temporal em relação à aula anterior agudizou, 

certamente, este cenário). Antes de se avançar para os conteúdos da aula 

propriamente ditos, verificou-se se havia questões ou dúvidas. 

Deu-se, seguidamente, início às atividades desta aula, com o auxílio do 

powerpoint (Parte I – B, apêndice F). Começou por se apresentar o enunciado 

(apêndice J) do trabalho prático referente à primeira fase desta intervenção. Os 

alunos foram informados que o enunciado estaria disponível no moodle para consulta 

e/ ou download. O enunciado foi explorado com os alunos, sendo esclarecidas 

algumas dúvidas que surgiram.  

Conscientes do trabalho prático a realizar, seguiu-se, com auxílio do 

powerpoint, a continuação da apresentação dos conteúdos. A análise do equipamento 

a usar foi acompanhada com demonstrações. Foi explicado e demonstrado o 

procedimento de montagem/ desmontagem, manuseamento dos materiais e normas 

de segurança. Os alunos participaram neste processo, interagindo com os 

equipamentos e materiais. Teve-se em atenção os alunos mais tímidos e com menos 

iniciativa própria, chamando-os a participar nos diversos momentos da aula.  

Alguns alunos do turno 1 mostraram-se muito curiosos em relação aos 

equipamentos, fazendo várias perguntas e tentando perceber as possibilidade e 

limitações dos mesmos, inclusive para outros tipos de trabalhos. Em contrapartida, 

outros alunos mostraram-se muito relutantes em participar, mesmo quando lhes era 

solicitado diretamente. Um dos alunos esteve particularmente contrariado a aula 
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quase toda; a postura dele mudou um pouco na parte mais prática da aula. Trata-se de 

um aluno que resiste muito às aulas mais teóricas da disciplina e à teoria em si69.  

Relativamente aos conteúdos de iluminação, as informações constantes do 

powerpoint foram acompanhadas por dois vídeos. Originalmente, os vídeos eram 

narrados em inglês, tendo sido feita uma versão com legendas em português para ser 

projetada na aula. No turno 2, houve uma dificuldade, inesperada, com a projeção 

dos vídeos legendados. Isto originou alguns minutos de paragem na aula enquanto se 

tentava solucionar o problema. Optou-se por usar os vídeos na versão original. Estes, 

foram projetados duas vezes e na primeira projeção fez-se tradução simultânea. Os 

alunos afirmaram que esta havia sido uma boa solução, pois permitia-lhes, na 

segunda visualização, estar com atenção a outros detalhes, uma vez que já não 

estavam tão focados no áudio. Sempre que houve necessidade, o vídeo foi parado e 

partes reproduzidas de novo. No fim, pediu-se aos alunos que explicassem por 

palavras suas o que tinham visualizado; as dúvidas que foram surgindo foram sendo 

respondidas pela professora e por alguns colegas. 

No final da visualização dos vídeos foi pedido aos alunos que pensassem em 

objetos do dia-a-dia que pudessem ser usados do mesmo modo que os equipamentos 

e acessórios de iluminação. Os alunos referiram vários objetos, tais como, paredes 

brancas, esferovite, cartolinas, pára-sol automóvel, focos de luz caseiros, tripés 

caseiros, entre outros. Procurou-se integrar as soluções que eles apresentaram com os 

conteúdos da aula. Não obstante as possibilidades destes objetos, foram também 

apresentadas as suas limitações.  

Antes de se passar à fase da experimentação, relembrou-se o trabalho prático 

a realizar e o enunciado voltou a ser projetado. Organizou-se um espaço de trabalho e 

os alunos ocuparam, espontaneamente, as várias funções disponíveis e fizeram os 

primeiros testes (figuras 17 e 18). Houve um acompanhamento maior dos alunos 

nesta fase. Procurou-se que estes testassem várias coisas e, acima de tudo, se 

familiarizassem com os materiais, particularmente com os equipamentos de 

iluminação que eram uma novidade para todos.  

                                                
69 Ao longo do ano, tentou-se combater esta ‘aversão’, demonstrando ao aluno a importância dos 
princípios teóricos e as vantagens destes aquando da concretização prática dos projetos. Tratou-se de 
um processo longo e complexo que não findou com o final do ano letivo.  
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Figura 17 | Espaço de trabalho de estúdio da primeira 

aula experimental (turno 2). Fonte: Próprio 

 
Figura 18 | Espaço de trabalho de estúdio da primeira 

aula experimental (turno 1). Fonte: Próprio 
 

Antes do fim da aula, projetou-se o resultado das primeiras experiências e 

procurou-se que os alunos refletissem sobre as mesmas e tentassem perceber o 

porquê dos resultados obtidos e o que teriam de fazer para obter outros resultados. As 

imagens resultantes desta aula (alguns exemplos nas figuras 19 a 22) denotam esse 

catáter mais experimental, e alguma dificuldade em gerir todos os fatores a 

considerar. Não obstante, os alunos estavam bastante entusiasmados. 

 
Figura 19 | Primeiras experiências. Retrato de A F. 

Fotografia de M M, assistida por vários colegas 

 
Figura 20 | Primeiras experiências. Retrato de A F. 

Fotografia de M M, assistida por vários colegas 
 

 
Figura 21 | Primeiras experiências. Retrato de A F. 

Fotografia de M M, assistida por vários colegas 

 
Figura 22 | Primeiras experiências. Retrato de A F. 

Fotografia de M M, assistida por vários colegas 
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3.6.3  Aulas: 7, 8 / turno 1 e turno 2 | 06.05.2014 

Estas aulas realizaram-se numa terça-feira, ao primeiro bloco da manhã para 

o turno 1 e ao último bloco da tarde para o turno 2. Os alunos estiveram todos 

presentes e, na generalidade, foram pontuais.  

No início desta aula falou-se um pouco sobre os resultados das experiências 

da aula anterior. Procurou-se saber as perceções dos alunos em relação ao material e 

à dinâmica que foi criada. Os alunos afirmaram que ainda se encontravam um pouco 

‘atrapalhados’ com tudo o que tinham de gerir e mostraram alguma ansiedade em 

relação a conseguirem fazer ‘bons registos’. Foi-lhes explicado que as experiências 

faziam parte do processo e que eles estavam numa fase de adaptação a novos 

materiais, a um novo exercício, e que era normal sentirem-se assim. Foi-lhes dito que 

teriam tempo e que esse tempo seria muito importante para ganharem confiança e 

para conseguirem estar mais à vontade com os diferentes fatores que tinham de 

considerar. Decorrente deste processo estariam, então, os tais ‘bons registos’ que eles 

tanto queriam fazer.  

Seguidamente, deu-se início à montagem do espaço de estúdio e do 

equipamento. Solicitou-se que a montagem fosse feita pelos alunos que não o tinham 

feito na aula anterior. Surgiram dúvidas e houve solidariedade por parte de alguns 

colegas no sentido de auxiliarem esses alunos. Acompanhou-se este processo e 

ajudou-se pontualmente. Os alunos iniciaram o trabalho prático. Durante esta fase, o 

acompanhamento foi feito espontaneamente e sempre que solicitado, tendendo para 

os alunos serem cada vez mais autónomos no trabalho que estão a fazer. Procurou-se, 

ainda, que os alunos menos participativos na última aula, contrariassem essa 

tendência e participassem mais nesta aula. A atitude destes alunos melhorou. A aula 

foi dinâmica, os alunos estiveram empenhados, houve entreajuda e cooperação. 

No final da aula constatou-se que alguns alunos já começavam a sentir-se um 

pouco mais à vontade em algumas das funções desempenhadas. Houve, novamente, 

espaço para projetar alguns dos registos feitos nesta aula e refletiu-se a partir deles.   

Havia-se projetado que nestas aulas pelo menos dois alunos realizassem 

imagens. No entanto, só um aluno por turno fez registos. Os alunos encontram-se 

numa fase de grande experimentação, revelando ainda alguma indecisão e 
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desorientação na gestão dos colegas que os estão a assistir e dos fatores a considerar 

para o registo fotográfico70.  

 

3.6.4  Aulas: 9, 10 / turno 1 e turno 2 | 08.05.2014 

Estas aulas realizaram-se numa quinta-feira, ao primeiro bloco da tarde para o 

turno 1 e no segundo bloco da tarde para o turno 2. No turno 1 estiveram presentes 7 

dos 9 alunos do turno, dos quais 4 foram pontuais. No turno 2 estiveram presentes 8 

dos 9 alunos e 4 alunos chegaram atrasados. Estão a decorrer campeonatos de 

desporto escolar na escola e alguns alunos do turno 2 estão inscritos em equipas 

participantes. Por este motivo, este alunos chegaram atrasados à aula e um dos alunos 

faltou. Os alunos explicaram o motivo do seu atraso e lamentaram o sucedido.  

Nestas aulas, continuaram a desenvolver o trabalho prático em curso.  

No início da aula, ajustou-se o espaço da sala de aula por forma a serem 

criadas duas áreas de trabalho (figuras 23 e 24), duas zonas de estúdio, ladeadas por 

um conjunto de mesas onde o equipamento e os materiais ficariam dispostos para uso 

nos dois núcleos. Deste modo, conseguiu-se ter duas equipas a trabalhar ao mesmo 

tempo, tornando as aulas mais dinâmicas e potenciando a aprendizagem colaborativa. 

 
Figura 23 | Dois espaços de trabalho na sala de aula 

(turno 1). Fonte: Próprio 

 
Figura 24 | Dois espaços de trabalho na sala de aula 

(turno 2). Fonte: Próprio 
 

No início da aula, os alunos foram confrontados com estes dois espaços e 

foram informados de como seria feita a organização e o curso da aula. Os alunos 

dividiram-se pelos dois espaços espontaneamente e, ao longo da aula, houve diversas 
                                                
70 Na sequência destas aulas, percebeu-se que seriam necessárias mais aulas do que o estimado para a 
realização da primeira fase; a planificação foi alterada nesse sentido. 
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permutas entre as equipas de trabalho (figuras 25 e 26). Estas trocas aconteceram por 

iniciativa dos alunos, não perturbaram o funcionamento da aula ou a realização dos 

trabalhos. O trabalho dos dois grupos foi sendo acompanhado ao longo da aula. 

 

 
Figura 25 | Alunos a realizarem retratos de figura 

humana (turno 1). Fonte: Próprio 

 
Figura 26 | Alunos a realizarem retratos de figura 

humana (turno 2). Fonte: Próprio 

 

No final da aula, aquando da realização de backups do trabalho realizado, 

alguns alunos reuniram-se em torno dos computadores e comentaram algumas das 

imagens. Os alunos começam a desenvolver capacidades de análise mais apuradas. 

Alguns, refletem relativamente ao porquê de determinada situação ter resultado de 

determinada maneira e sobre como podem influenciar a imagem para que resulte 

numa solução que os satisfaça mais.  

O aluno do turno 1 que vinha a mostrar alguma relutância em participar nas 

atividades esteve bastante empenhado nesta aula. Isso acabou por ser notório na 

qualidade e quantidade de trabalho que conseguiu produzir. No entanto, a 

personalidade impulsiva do aluno também acabou por se refletir no trabalho que 

realizou, bastante inconstante.  

Embora parte dos alunos do turno 2 tenha chegado tarde à aula, no geral, 

estiveram concentrados no trabalho e foi uma aula produtiva.  

A divisão da sala em duas áreas de trabalho revelou-se, nos dois turnos, uma 

boa estratégia para a produtividade da aula e para o envolvimento dos alunos.  
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3.6.5  Aulas: 11, 12, 13, 14 / turno 2 | 09.05.2014 e 

          aulas: 11, 12, 13 / turno 1 | 12.05.2014 

No caso do turno 2, estas aulas realizaram-se numa sexta-feira e, no caso do 

turno 1, numa segunda-feira. Os alunos dos dois turnos estiveram todos presentes e, 

na generalidade, foram pontuais. No início da aula do turno 1, foi dito que os alunos 

teriam de assistir, obrigatoriamente, a uma palestra da PSP, sobre segurança 

rodoviária. Esta atividade não havia sido comunicada com antecedência, não tendo 

sido possível antecipá-la e ajustar a planificação em função da mesma. 

Relativamente à sequência das aulas, o turno 1 fica desfasado 45 minutos em relação 

ao turno 2. No que respeita à descrição da aula, o turno 1 teve menos 45 minutos de 

trabalho prático (a planificação das aulas do turno 1 foi ajustada em conformidade).   

Durante a montagem do material no turno 2, na sequência da distração de um 

aluno com um dos projetores, abordou-se novamente as regras de segurança e 

manuseamento dos materiais, acentuando a importância das mesmas para a 

segurança de todos e para o prolongamento da vida dos equipamentos. Aproveitando 

esta situação, na aula do turno 1 abordou-se, igualmente, estes aspetos. Não obstante 

o descuido ocorrido no turno 2, os alunos foram muito cuidadosos com os materiais, 

cumprindo o que foi estipulado relativamente à montagem/ desmontagem, 

manuseamento e segurança71. 

Os alunos continuaram a desenvolver o trabalho prático (figuras 27 e 28).  

 
Figura 27 | Alunos a realizarem retratos de figura 

humana (turno 2). Fonte: Próprio 

 
Figura 28 | Alunos a realizarem retratos de figura 

humana (turno 2). Fonte: Próprio 
 
 

                                                
71 As normas não são específicas do módulo de Fotografia II, sendo estes conteúdos transversais aos 
três anos do curso. 
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À medida que alguns alunos do turno 2 começaram a ter imagens de todos os 

colegas, iniciaram, à vez, o processo de visualização e seleção das imagens (figura 

29). Para além da escolha das imagens finais, este processo também permitia aos 

alunos refletirem criticamente sobre o seu trabalho e ajustarem o que fizeram, 

nomeadamente, repetirem algumas imagens, se necessário. 

 
Figura 29 | Aluna a visualizar e selecionar os registos que fez (turno 2). Fonte: Próprio  

 

Concentrou-se esta ação num computador apenas, por forma a garantir que os 

alunos que continuavam a realizar imagens tinham colegas disponíveis para os 

assistir no trabalho e também para evitar que as imagens fossem danificadas ou 

apagadas, uma vez que a sala é ocupada por outras turmas. Sempre que solicitado, 

auxiliou-se os alunos neste processo.  

Alguns alunos do turno 2 quiseram mostrar aos colegas as imagens que 

selecionaram, acabando por ficar na sala para além do toque (enquanto a professora 

organizava os seus materiais).  

Um dos alunos do turno 1 teve atitudes menos positivas no decorrer da aula. 

Sempre que as suas atitudes e comportamento estavam desajustados do contexto da 

aula o aluno foi chamado à atenção. No intervalo, entre os dois blocos de aula, a fim 

de não prejudicar o normal funcionamento da mesma, conversou-se com o aluno em 

questão, sozinho, alertando-o para a inadequação do seu comportamento e para os 

efeitos do mesmo sobre todos os presentes. Na sequência da conversa, no segundo 

bloco da aula do seu turno, o aluno melhorou um pouco a sua atitude.    
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3.6.6  Aulas: 14, 15 / turno 1 | 13.05.2014 e 

          aulas: 15, 16 / turno 2 | 13.05.201472 

Estas aulas realizaram-se numa terça-feira, no primeiro bloco da manhã, no 

caso do primeiro turno, e no último bloco do período da tarde, no caso do segundo 

turno. Na aula do turno 1 estiveram presentes 7 alunos, que foram pontuais; a aula do 

turno 2 esteve completa e os alunos também foram pontuais.  

No início destas aulas foram abordadas questões relacionadas com a 

otimização de imagens para impressão e exposição. Estes conteúdos foram 

explorados anteriormente, procurando-se relembrar os alunos e esclarecer eventuais 

dúvidas que apresentassem.  

Seguidamente, os alunos ocuparam as duas áreas de estúdio e deram 

continuidade ao trabalho prático em curso. Na aula do turno 1, alguns alunos 

iniciaram a visualização dos registos feitos e a seleção das imagens finais. Os alunos 

do turno 2 continuaram a fazê-lo. Os alunos foram, igualmente, selecionando e 

preparando as imagens para integrarem a exposição Semana das Artes. À medida que 

os alunos terminavam este processo, as imagens finais escolhidas eram entregues via 

moodle. Finalizada esta etapa, os alunos continuavam a colaborar com os colegas que 

ainda se encontravam a retratar. 

Esta foi uma aula produtiva. Os alunos estiveram bastante empenhados, 

ficaram entusiasmados com os resultados que obtiveram e com a exposição Semana 

das Artes. No decorrer da aula, foi dado feedback relativamente ao trabalho que 

estava a ser desenvolvido. Sempre que as questões colocadas por um aluno eram 

pertinentes para o resto da turma, procurava-se que todos participassem da discussão. 

Quatro alunos da turma, dois de cada turno, vão fazer parte da equipa de 

Apoio à Imagem dos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar que decorrerão no 

fim de semana, e não estarão presentes na próxima aula (quinta-feira). Por isso, 

durante esta aula, procurou-se que adiantassem os seus trabalhos e que fossem 

fotografados pelos colegas para que a sua ausência interferisse o menos possível no 

curso das atividades. 

                                                
72 Embora haja o desfasamento de uma aula, as atividades das aulas dos dois turnos foram muito 
semelhantes, optando-se por agrupar as descrições, destacando-se as particularidades de cada uma. 
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3.6.7  Aulas: 16, 17 / turno 1 | 15.05.2014 e 

          aulas: 17, 18 / turno 2 | 15.05.201473 

Estas aulas realizaram-se numa quinta-feira, nos dois primeiros blocos do 

período da tarde. Estiveram presentes, na aula do turno 1, 5 alunos, e na aula do 

turno 2, 7 alunos. Houve falta de pontualidade em alunos de ambos os turnos. 

Os alunos continuaram o trabalho prático em curso, a seleção das imagens 

finais e das imagens para exposição. Na aula do turno 1, o facto de haver poucos 

alunos permitiu que estes avançassem bastante no trabalho que estavam a fazer, 

ficando, em alguns casos, a faltar fotografar poucos colegas. No turno 2, a maioria 

dos alunos já terminou o trabalho; apenas os alunos que não foram à aula carecem de 

entregar as imagens finais. No fim da aula do turno 2 foi feita uma antevisão da aula 

seguinte,  relativamente à apresentação e defesa do trabalho desta primeira fase.  

 

3.6.8  Aulas: 19, 20, 21, 22 / turno 2 | 16.05.2014 

Estas aulas realizaram-se numa sexta-feira, nos dois últimos blocos do 

período da manhã. Um aluno faltou aos primeiros 45 minutos e outro aluno faltou ao 

primeiro bloco. O resto do turno esteve presente e foi pontual. A aula começou com 

um atraso de cerca de 10 minutos, devido à permanência na sala da turma que lá 

havia tido aula no bloco anterior; os alunos dessa turma estavam a acabar de entregar 

trabalhos e esperou-se fora da sala que os alunos saíssem todos.  

A aula começou com os alunos a concluírem o trabalho de seleção e envio 

das imagens para o moodle, particularmente, os alunos que não estiveram presentes 

na última aula.  

De seguida, fez-se um balanço do trabalho realizado no âmbito da primeira 

fase da intervenção, da prestação dos alunos e dos resultados obtidos. Os alunos 

mostraram-se satisfeitos com o trabalho realizado e com o seu empenho. Salientaram 

as dificuldades que foram sentindo, nomeadamente: o trabalho de iluminação, a 

gestão dos vários fatores que intervêm no ato fotográfico, e a gestão do espaço de 

                                                
73 Optou-se, uma vez mais, por agrupar as descrições, destacando-se as particularidades de cada uma, 
pelas razões já enunciadas. 
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estúdio, particularmente, dos colegas nas diferentes posições que foram ocupando. 

Alguns alunos referiram, ainda, que tiveram dificuldades em gerir os retratados e não 

souberam muito bem diversificar as poses. Vários alunos referiram que gostaram de 

realizar este trabalho e que gostariam de continuar a explorar o retrato 

(particularmente noutras variantes, que não em estúdio). Alguns alunos referiram que 

gostaram da dinâmica da aula e da cooperação entre todos; destacando que se gerou 

um ambiente descontraído de aprendizagem e de experimentação. 

Após esta reflexão, procedeu-se à organização da sala para a apresentação e 

defesa do trabalho realizado. A projeção dos trabalhos foi feita na TV por apresentar 

melhores condições de visualização, dadas as condições lumínicas da sala.  

Distribuiram-se as fichas de auto e hetero avaliação (apêndice M), que foram 

lidas e analisadas com os alunos. Fez-se, ainda, um debate conjunto relativamente ao 

que se pretendia das apresentações/ defesa dos trabalhos e em que moldes iriam 

funcionar: os alunos deveriam eleger algumas das imagens que fizeram (que seriam 

projetadas), destacando os pontos fortes e o que poderia ser melhorado; deveriam 

fazer uma apreciação relativamente ao seu desempenho e ao trabalho conjunto de 

estúdio; e, por fim, responder a questões colocadas pelos colegas. A apresentação/ 

defesa foi um momento da aula muito rico em termos de debate e interação entre 

todos os presentes.  

Os alunos puderam escolher a ordem pela qual as apresentações seriam feitas. 

A não imposição de uma ordem ajudou os alunos mais tímidos e menos seguros de 

si, uma vez que puderam ver primeiro alguns dos colegas a apresentar o que lhes 

permitiu ganhar confiança para a sua própria apresentação. Alguns alunos mostraram 

um grande à vontade e confiança nas apresentações. Outros, tiveram mais 

dificuldade. Nestes casos, procurou-se que a apresentação fosse dinamizada através 

de questões que foram sendo colocadas a esses alunos. Houve tempo entre cada 

apresentação para que o aluno que havia apresentado pudesse fazer a sua auto 

avaliação. Terminada esta fase, as fichas foram recolhidas e foi feito o encerramento 

desta fase do trabalho, relacionando-o com a fase seguinte. 

No último tempo da aula iniciou-se a apresentação dos conteúdos referentes à 

segunda fase. Foram expostos os objetivos que orientam esta fase da intervenção e 

fez-se uma projeção da planificação das aulas previstas, focando os diferentes 
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momentos das mesmas.  

A introdução dos conteúdos foi feita com recurso a um powerpoint (apêndice 

I). Iniciou-se o debate com a tradução e discussão em torno da frase de Jean-Luc 

Nancy, Le Le portrait (me) ressemble, le portrait (me) rappelle, le portrait (me) 

regarde. O debate foi orientado no sentido de ligar os conteúdos desta segunda parte 

da intervenção aos da primeira parte. Para tal, fez-se também uma súmula de alguns 

dos principais conceitos teóricos que orientaram essa primeira fase. Nessa súmula 

foram novamente exibidas algumas das obras, de pintura e fotografia estudadas na 

primeira fase. Vários alunos ainda tinham presentes essas obras e os conteúdos. A 

parte expositiva foi interativa. Promoveu-se a participação dos alunos através da 

colocação de diversas questões e instigando a sua curiosidade. Nesta aula, 

trabalharam-se, ainda, questões relacionadas com o rosto e o auto-retrato. 

Durante a apresentação, quando surgiram questões, sempre que possível, 

levou-se os alunos a pensar sobre o que tinham questionado, não lhes fornecendo 

logo à partida as respostas. Por exemplo, os alunos não estavam familiarizados com a 

história de Narciso; antes de lhes ser contada a história, procurou-se que eles 

pensassem em palavras que conhecessem ‘parecidas’ com a palavra Narciso. Alguns 

alunos lembraram-se dos termos ‘narcisista’ e ‘narcisismo’. Foi-lhes, então, 

perguntado o que significavam estas palavras e mediante as respostas, uma vez que 

eram termos que, mais ou menos, sabiam explicar, procurou-se relacionar com a 

história de Narciso e com o propósito desta no estudo que estávamos a desenvolver.  

 

3.6.9  Aulas: 18, 19, 20, 21 / turno 1 | 19.05.2014 

As aulas 18 a 21 deste turno realizaram-se numa segunda-feira. Faltaram 3 

alunos; os restantes foram pontuais.  

Durante a primeira parte da aula, os alunos presentes estiveram a concluir os 

trabalhos da primeira fase: realizaram os registos que faltavam, selecionaram as 

imagens finais e enviaram para o moodle.  

Seguidamente, fez-se um balanço da primeira fase do trabalho, quanto à 

prestação dos alunos e aos resultados alcançados. A generalidade dos alunos 
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presentes estava satisfeita com o trabalho que fez. Alguns alunos admitiram que 

podiam ter-se empenhado mais. Destacaram as dificuldades que foram sentindo: o 

trabalho de iluminação, a nitidez das imagens e a gestão dos colegas. Os alunos 

referiram que aprenderam várias coisas novas e que isso havia sido positivo para 

eles. Referiram, ainda, que gostariam de continuar a trabalhar com o material de 

iluminação de estúdio e experimentar mais com ele.  

Após este balanço reflexivo, procedeu-se à organização da sala para a 

realização da apresentação e defesa do trabalho. Este processo foi em tudo igual ao 

que foi descrito no ponto anterior, no que concerne ao turno 2. Todos os alunos 

presentes realizaram auto e hetero avaliação nesta aula. Os alunos não foram muito 

efusivos na colocação de questões e na interação. Terminada esta atividade, as fichas 

foram recolhidas e foi feito o encerramento desta fase do trabalho, relacionando-a 

com a fase seguinte. 

 

3.6.10  Aulas: 22, 23 / turno 1 |  20.05.2014 

Estas aulas realizaram-se no primeiro bloco da manhã de terça-feira. 

Estiveram presentes 7 alunos, tendo a maioria sido pontual.  

O primeiro momento da aula consistiu na apresentação e defesa do trabalho 

por parte de dois alunos que tinham faltado na aula anterior. Os alunos presentes 

fizeram a hetero avaliação do trabalho realizado por estes dois alunos (e eles fizeram 

um do outro). 

Esta aula marcou o início da apresentação dos conteúdos referentes à segunda 

fase da intervenção letiva neste turno. Começou por se fazer uma contextualização 

sumária desta segunda fase e apresentou-se a planificação das aulas previstas, 

destacando-se os diferentes momentos das mesmas. Tal como no outro turno, 

recorreu-se à projeção de um powerpoint e a sequência de apresentação dos 

conteúdos foi semelhante à descrita no ponto 3.6.8. No geral, os alunos participaram 

e estiveram envolvidos na apresentação. Decorrente do debate gerado, procurou-se 

integrar as visões alternativas dos alunos nos conteúdos que estavam a ser tratados; 

valorizou-se essas visões alternativas e promoveu-se um ambiente em que os alunos 

se sentissem livres para expressar as suas ideias. Somente um aluno esteve 
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contrariado, mostrando pouca vontade de participar, perturbando um pouco o normal 

funcionamento da aula, provocando alguma agitação. No final da aula, falou-se com 

este aluno e procurou-se que ele refletisse sobre o que se havia passado; ele alegou 

que não estava bem disposto e que estava com alguns problemas com os colegas da 

turma, mas que não queria falar sobre isso.  

Na segunda parte da aula foi introduzido o conceito de identidade e o debate 

foi orientado a partir de um conjunto de imagens que permitiram aos alunos destacar 

diferentes aspetos relacionados com a conceção que tinham de identidade. 

Seguiu-se o questionário de ajuda à construção de um perfil identitário 

(apêndice G). Este foi apresentado como um instrumento de trabalho pessoal, de 

preenchimento anónimo, cujo conteúdo apenas diria respeito ao seu autor. Foi 

explicado qual o seu objetivo no âmbito do trabalho prático que ia ser desenvolvido. 

O questionário foi lido e desconstruído com os alunos para que não restassem 

dúvidas relativamente às diferentes questões colocadas. Os alunos foram para os 

computadores e descarregaram o questionário do moodle. Pediu-se que deixassem 

um computador de intervalo entre cada um, para uma maior privacidade. Os alunos 

souberam respeitar o espaço dos colegas durante o preenchimento e estiveram 

bastante empenhados (figura 30). 

 
Figura 30 | Aluno a preencher o questionário (turno 1). Fonte: Próprio. 

 

O preenchimento do questionário não foi fácil para todos os alunos. 

Procurou-se que encarassem esse obstáculo como parte do processo e referiu-se, 

novamente, que se tratava de um instrumento de trabalho do próprio, logo a gestão 

do mesmo não estava dependente da avaliação de ninguém. Os alunos não 

terminaram o preenchimento do questionário nesta aula. Pediu-se aos alunos com 
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mais dificuldade em responder ao questionário que pensassem nele em casa, com 

calma, sem a ‘pressão’ da aula e do tempo. 

 

3.6.11  Aulas: 23, 24 / turno 2 |  20.05.2014 

Estas aulas realizaram-se no último bloco da tarde de terça-feira. O turno 

esteve completo e os alunos foram todos pontuais.   

Esta aula iniciou-se com um resumo da aula anterior. Na sequência desta 

introdução, alguns alunos teceram alguns comentários em relação aos conteúdos 

abordados, lançando algumas ideias que não tinham surgido na aula anterior.    

Seguidamente, com recurso ao powerpoint, foi introduzido o conceito de 

identidade e o debate foi orientado a partir de um conjunto de imagens que 

permitiram aos alunos destacar diferentes aspetos relacionados com a conceção que 

tinham de identidade. A participação dos alunos foi muito boa, com contributos 

muito interessantes sobre a questão da identidade. Após o debate, foi apresentado o 

questionário de ajuda à construção de um perfil identitário. Tal como no turno 1, este 

questionário foi apresentado como um instrumento de trabalho de cada aluno, de 

preenchimento anónimo, e cujo conteúdo não seria partilhado (a não ser que os 

autores tomassem essa iniciativa). O questionário foi lido e desconstruído com os 

alunos para que não restassem dúvidas quanto ao que era perguntado. Os alunos 

ocuparam os computadores da sala deixando um computador de intervalo. Também 

neste turno os alunos estiveram empenhados no preenchimento do questionário e 

souberam respeitar a privacidade dos colegas. Alguns questionários revelaram-se 

bastante extensos, com diferentes referências, recorrendo a texto e imagem. No 

entanto, nem todos os alunos tiveram facilidade em responder, e dois alunos não se 

conseguiram concentrar, alegando que não sabiam o que responder a algumas 

questões. Uma destas alunas ficou perturbada e quis desistir da tarefa. Procurou-se 

que estes alunos se sentissem seguros e confortáveis, sendo esta incapacidade 

encarada como momentânea e normal. Falou-se na hipótese de poderem explorar, 

precisamente, essa dificuldade no trabalho prático que teriam de fazer. Foi, também, 

dada a possibilidade destes alunos preencherem o questionário em casa, caso se 

sentissem mais confortáveis.  
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Quando a maioria dos alunos findou o preenchimento do questionário (sendo 

este um instrumento de trabalho poderia continuar a ser preenchido noutros 

momentos), deu-se início à apresentação de um conjunto de referências – diferentes 

obras e autores cujo trabalho nos permite pensar a questão do retrato como espaço de 

exploração da identidade. Esta apresentação foi feita com recurso ao powerpoint e 

foram feitas diversas remissões para o blogue ‘Modos de [Re]presentação’. Algumas 

das obras mostradas já tinham sido referenciadas nas aulas e alguns alunos tinham 

presente algumas informações sobre as obras ou sobre os autores; no entanto, a 

maioria não se lembrava de muita coisa. Os alunos foram bastante participativos e, 

na generalidade, mostraram interesse, quer pelo preenchimento do questionário, quer 

pelos conteúdos abordados.  

 

3.6.12  Aulas: 24, 25 / turno 1 |  22.05.2014 

Estas aulas realizaram-se no primeiro bloco da tarde de quinta-feira; 

estiveram presentes 7 alunos, todos pontuais. 

A aula iniciou-se com a continuação do preenchimento do questionário.  

Quando a maioria dos alunos terminou, procedeu-se à apresentação de 

diferentes obras e autores cujo trabalho nos permite pensar a questão do retrato como 

espaço de exploração da identidade. Esta apresentação foi feita com recurso ao 

powerpoint e ao blogue ‘Modos de [Re]presentação’. Conforme foi referido no ponto 

3.6.11, algumas obras já tinham sido referenciadas nas aulas. Alguns alunos 

recordavam-se de algumas delas, embora confundissem um pouco o que se 

lembravam sobre elas. Não obstante, diversos alunos colocaram questões e 

mostraram-se interessados em pesquisar mais sobre alguns dos autores apresentados. 

Muitas das obras foram desconstruídas e pensou-se, em conjunto, relativamente a 

como teriam sido feitas. Esta ‘desmistificação’ em relação ao processo de construção 

das obras (por exemplo, os trabalhos de Ulric Collette, David Hockney, Tate 

Millerton ou Christoffer Relander) permitiu que os alunos ganhassem mais confiança 

em relação às suas capacidades para realizar o trabalho que iria ser proposto. Isto foi 

patente nas atitudes de alguns deles: no início estavam tensos e olhavam com algum 

ceticismo para as obras apresentadas; no fim da apresentação, já contribuíam com 
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ideias relativamente a “como poderia ter sido feito” ou “outra maneira de o fazer 

seria ...”. 

Por fim, foi lançado o enunciado (apêndice J) da segunda parte do trabalho 

prático; este, foi lido conjuntamente com os alunos, tendo sido analisado e as dúvidas 

que surgiram foram esclarecidas. Os alunos foram informados que o enunciado 

ficaria disponível para consulta e/ ou download no moodle, tal como o restante 

material da aula.  

Após a análise do enunciado, foi apresentada aos alunos uma ficha para o 

desenvolvimento de ideias e memória descritiva (apêndice H). Os alunos já não 

iniciaram o desenvolvimento de ideias nesta aula, preferindo pesquisar mais sobre as 

referências dadas.  

 

3.6.13  Aulas: 25, 26 / turno 2 |  22.05.2014 

Estas aulas realizaram-se no segundo bloco da tarde de quinta-feira; 

estiveram presentes todos os alunos, tendo sido pontuais. 

A aula iniciou-se com a continuação da apresentação de obras que nos 

ajudam a pensar o retrato como espaço de exploração da identidade. Constatou-se 

que duas alunas tinham pesquisado algumas das referências faladas na aula anterior.  

Após a apresentação, discutiu-se com os alunos o enunciado da segunda parte 

do trabalho prático e foram esclarecidas todas as questões colocadas sobre o 

enunciado e sobre o trabalho.  

Seguiu-se a fase de desenvolvimento de ideias. Para tal, os alunos utilizaram 

a ficha destinada a esse efeito. Durante este processo, diversos alunos recorreram ao 

questionário que preencheram, ao blogue e a outras pesquisas na internet. O processo 

de desenvolvimento de ideias não foi fácil para todos os alunos. Utilizou-se o 

processo de brainstoming (que já havia sido estudado e usado noutros módulos) e 

alguns exercícios de desenvolvimento de ideias. Alguns alunos não quiserem 

participar neste processo uma vez que já tinham várias ideias e queriam escrevê-las. 

Duas alunas chegaram mesmo a iniciar a execução prática de uma das ideias que 

tinham desenvolvido.  
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3.6.14  Aulas: 27, 28, 29, 30 / turno 2 |  23.05.2014 e 

            aulas: 26, 27, 28, 29 / turno 1 |  26.05.201474 

As aulas do turno 2 realizaram-se numa sexta-feira e as aulas do turno 1 numa 

segunda-feira. Nas aulas do turno 2 estiveram presentes todos os alunos e nas aulas 

do turno 1 estiveram presentes 8 alunos; verificaram-se mais casos de falta de 

pontualidade no turno 1.  

Continuou a ser feito o desenvolvimento de ideias para o trabalho prático. À 

medida que este processo foi sendo concluído, os alunos iniciaram a execução dos 

seus projetos. O acompanhamento aos alunos foi feito ao longo da aula. Os alunos 

solicitaram ajuda por diversas vezes por questões de ordem técnica em relação à 

execução dos seus projetos. No turno 2, uma das alunas que havia iniciado este 

trabalho na última aula, não estava satisfeita com o rumo que o trabalho estava a 

tomar. Incentivou-se a aluna a não desanimar e a reformular a ideia inicial ou a 

desenvolver uma ideia nova. A aluna optou por desenvolver uma nova ideia, distinta 

das que havia tido, e iniciou a sua execução ainda nesta aula. No turno 1, alguns 

alunos quiseram partir logo para a experimentação no computador, sem uma ideia 

concreta. Embora não se tenha recusado essa hipótese aos alunos, procurou-se que 

eles tivessem presente o objetivo do trabalho e que integrassem essas experiências 

num projeto de trabalho próprio. Verificou-se que passado algum tempo, esses 

alunos voltaram à fase de desenvolvimento de ideias e acabaram, mais tarde, por 

aproveitar algumas das experiências gráficas que tinham feito nos projetos que 

desenvolveram.  

Nos dois turnos, alguns alunos não quiseram ir além de uma ou duas ideias. 

Incentivou-se os alunos a desenvolverem mais ideias, potenciando o 

desenvolvimento criativo dos projetos. No entanto, nem todos estes alunos o fizeram.  

 

3.6.15  Aulas: 30, 31 / turno 1 |  27.05.2014 e 

            aulas: 31, 32 / turno 2 |  27.05.201475 

As aulas do turno 1 realizaram-se no primeiro bloco da manhã e as aulas do 
                                                
74 As atividades das aulas dos dois turnos foram muito semelhantes; assim, optou-se, uma vez mais, 
por agrupar as aulas dos dois turnos, destacando-se as particularidades de cada uma. 
75 Mantém-se a opção de agrupar a descrição deste conjunto de aulas pelas razões já enunciadas.  
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turno 2 no último bloco da tarde, ambos de terça-feira. Marcaram presença 6 alunos 

do turno 1 e 8 alunos do turno 2; no geral, foram pontuais. 

 Nestas aulas, os alunos continuaram a desenvolver o trabalho prático em 

curso (figura 31). Ao longo das aulas, procurou-se que os alunos ‘rodassem’ pelos 

computadores dos colegas e vissem o trabalho que estes estavam a desenvolver 

(figura 32). Isto permitiu a troca de opiniões e sugestões em relação ao trabalho que 

estava a ser produzido, assim como uma leitura das obras exterior aos autores dos 

trabalhos, dando-lhes uma outra perspetiva sobre o seu projeto.  

 
Figura 31 | Desenvolvimento da segunda fase do 

trabalho prático. Fonte: Próprio. 

 
Figura 32 | Uma aluna dá sugestões e ajuda 

relativamente à execução do trabalho da colega. Fonte: 
Próprio.    

 

Ao longo da aula, foi dado feedback aos alunos, individualmente, quanto ao 

trabalho que estavam a desenvolver. Estas aulas foram bastante produtivas. No geral, 

os alunos estiveram empenhados no trabalho. Alguns alunos não se mostraram muito 

seguros nem das ideias nem da resolução gráfica das mesmas. 

 

3.6.16  Aulas: 32, 33 / turno 1 |  29.05.2014 e 

            aulas: 33, 34 / turno 2 |  29.05.201476 

As aulas do turno 1 e 2 realizaram-se no primeiro e segundo blocos da tarde 

de quinta-feira, respetivamente. Nos primeiros 45 minutos do turno 1, estiveram 

presentes 5 alunos e nos segundos 45 minutos, 7 alunos. Nas aulas do turno 2 

estiveram presentes todos os alunos. Houve pontualidade nos dois turnos. 

                                                
76 Mantém-se a opção de agrupar a descrição deste conjunto de aulas pelas razões já enunciadas.  
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Nestas aulas os alunos continuaram a desenvolver o trabalho prático em 

curso. No turno 2 vários alunos concluíram os seus trabalhos práticos e iniciaram a 

escrita da memória descritiva.  

 

3.6.17  Aulas: 35, 36, 37, 38 / turno 2 |  30.05.2014 

Esta aula realizou-se numa sexta-feira; estiveram presentes todos os alunos da 

turma, tendo sido pontuais.  

Na primeira parte da aula, os alunos continuaram a desenvolver os trabalhos 

em curso e a escrever as memórias descritivas. Tratou-se de uma parte da aula muito 

produtiva, com bom ambiente, e que culminou na conclusão de todos os trabalhos 

práticos. À medida que os alunos foram terminando foram enviando as imagens 

finais e as memórias descritivas para o moodle e foram preparando algumas das 

imagens para impressão e posterior exposição. 

Depois do intervalo, a sala foi organizada por forma a proceder-se à 

apresentação e defesa do trabalho realizado e à auto e hetero avaliação. Foram 

distribuídas as fichas para este efeito com os respetivos critérios de avaliação a 

considerar; as fichas foram lidas e analisadas por todos. Fez-se, de seguida, à vez, a 

apresentação/ defesa dos trabalhos e a auto e hetero avaliação (figura 33).  

 
Figura 33 | Apresentação e defesa da segunda parte do trabalho prático (turno 2). Fonte: Próprio. 

 

Tal como na primeira fase, a ordem de apresentação não foi imposta. Os 

alunos foram bastante organizados e o processo foi escorreito. Houve tempo entre 

cada apresentação para que os alunos pudessem realizar a sua própria auto-avaliação. 

Os alunos estiveram muito empenhados na apresentação e defesa. Colocaram 
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diversas questões e fizeram sugestões aos colegas; deram, também, a sua opinião 

relativamente ao trabalho que desenvolveram. Na generalidade, os alunos estavam 

contentes com os resultados alcançados, com o seu trabalho e empenho. 

No final da aula, deram-se por concluídas as aulas referentes a este projeto de 

intervenção letiva e fez-se um balanço de todo o trabalho desenvolvido, sendo dado 

feedback aos alunos relativamente ao mesmo.  

 

3.6.18 Aulas: 34, 35, 36, 37 (02.06.2014) e 38 (03.06.2014) / turno 1 

As aulas 34 a 37 realizaram-se nos primeiros dois blocos da tarde de segunda-

feira e a aula 38 no primeiro tempo da manhã de terça-feira. Nas quatro primeiras 

aulas estiveram presentes todos os alunos e na última aula estiveram presentes 8 dos 

9 alunos do turno. Os alunos presentes nos dois dias foram pontuais. 

Nas aulas 34 a 36, os alunos continuaram a desenvolver os trabalhos em curso 

e a escrever as memórias descritivas dos mesmos. No final destas três aulas todos os 

alunos tinham concluído o trabalho. À medida que o foram fazendo, enviaram as 

imagens finais e as memórias descritivas para o moodle e prepararam algumas das 

imagens para impressão e posterior exposição.  

No último tempo, deu-se início à fase de apresentação/ defesa do trabalho e 

auto e hetero avaliação. A sala foi organizada para esse efeito. Foram distribuídas as 

fichas com os critérios de avaliação a considerar; as fichas foram lidas e analisadas 

por todos. Esclareceram-se algumas questões quanto aos aspetos a considerar na 

apresentação/ defesa do trabalho, e deu-se início à atividade (figura 34).  

 
Figura 34 | Apresentação e defesa da segunda parte do trabalho prático (turno 1). Fonte: Próprio. 
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A ordem de apresentação foi escolhida pelos alunos, tal como já havia 

acontecido na primeira fase. Não houve tempo para todos os alunos apresentarem, 

tendo este processo continuado e sido concluído na aula 38.  

Na aula 38, no final das apresentações, as aulas referentes a este projeto de 

intervenção letiva foram dadas por concluídas, tendo sido feito um balanço de todo o 

trabalho desenvolvido e dos resultados do mesmo.  

As imagens realizadas nas duas fases do trabalho prático foram alvo de 

mostra em diferentes contextos e exposições.   

 

3.6.19  Observações gerais sobre as aulas realizadas 

Neste ponto, fazem-se algumas observações gerais sobre as aulas realizadas. 

Havendo uma transversalidade da maioria destes aspetos em relação às aulas 

descritas opta-se, assim, por reunir essa informação num único ponto.  

A assiduidade e a pontualidade são um dos problemas de alguns alunos desta 

turma e que foram observados ao longo de todo o ano. Tratou-se de uma situação 

recorrente nas diferentes disciplinas, tendo sido debatida em todos os conselhos de 

turma. A questão da falta de pontualidade agudizava-se nos primeiros tempos da 

manhã e da tarde, e nas primeiras aulas de cada dia (quando não coincidiam com o 

primeiro tempo da manhã ou da tarde). Os alunos sistematicamente pouco pontuais 

foram sendo alvo de diversas conversas ao longo do ano, no sentido de os alertar 

para a importância da sua presença pontual nas atividades letivas. Na maioria destes 

alunos, estas conversas acabavam por ter um efeito positivo, ainda que não perene 

(tendo o processo de ser repetido sempre que voltavam a reincidir na falta de 

pontualidade). Relativamente à assiduidade, procurou-se, sempre que possível, 

contextualizar os alunos faltosos em relação aos conteúdos e às atividades 

desenvolvidas nas aulas em que não estiveram presentes.  

Sempre que foi possível, a sala de aula foi organizada e os materiais 

preparados antes da chegada dos alunos. Isto permitiu que houvesse mais tempo para 

o desenvolvimento das atividades e, particularmente, para o trabalho prático. No 
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final da aula, sempre que necessário, os alunos ajudaram a arrumar os materiais e a 

sala.  

Em Técnicas Audiovisuais os alunos não escrevem o sumário nos cadernos. 

Opta-se, antes, pela enunciação sumária dos conteúdos e das atividades no início das 

aulas. A par da enunciação sumária, no início de cada aula, os conteúdos e atividades 

a realizar foram ligados com o que havia sido tratado na aula anterior ou outros 

conteúdos pertinentes já lecionados. No final da aula, sempre que se justificou, fez-se 

um resumo da aula e ligou-se com a aula seguinte. 

Ao longo das aulas, foi sendo dado feedback aos alunos relativamente à sua 

prestação e em relação ao trabalho que estavam a desenvolver. Esta apreciação 

pretendeu ajudar os alunos a situarem-se e, eventualmente, ajustar a sua conduta, 

podendo participar mais ativamente no processo de avaliação formativa. 

 

3.7  Trabalhos realizados pelos alunos 

Neste ponto do relatório, apresentam-se alguns dos trabalhos realizados nas 

duas fases do trabalho prático. A primeira fase consistiu em retratos de figura 

humana em estúdio de todos os alunos de cada turno da turma, e a segunda fase num 

trabalho de exploração da identidade a partir da apropriação de (pelo menos) um 

retrato tirado pelos colegas. 

 

3.7.1  Trabalhos da primeira fase 

Nesta fase, após realizar vários retratos dos colegas (explorando diferentes: 

poses; cenários; tipos de iluminação; tipos de composição e enquadramento; 

distâncias focais; aberturas; e, velocidades e sensibilidades) cada aluno selecionou  

três imagens de cada colega como trabalho final.  

Apresentam-se, seguidamente, algumas destas imagens (figuras 35 a 51) (as 

restantes constam do anexo B), que visam ser uma pequena amostra do trabalho feito 

pelos alunos. Escolheu-se uma imagem por aluno, de entre os registos que os 

próprios selecionaram como trabalho final desta primeira fase. 
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Figura 35 | AA. Fotografia de D S. 

 
Figura 36 | A F. Fotografia de M M. 

  

 
Figura 37 | M M. Fotografia de P C. 

 
Figura 38 | N S. Fotografia de A F. 

  

 
Figura 39 | P C. Fotografia de R A. 

 
Figura 40 | F D. Fotografia de J P. 

  

 
Figura 41 | D S. Fotografia de P B. 

 
Figura 42 | D G. Fotografia de F D. 
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Figura 43 | G R. Fotografia de L T. 

 
Figura 44 | J B. Fotografia de A A. 

  

 
Figura 45 | R T.  Fotografia de G R. 

 
Figura 46 | R A. Fotografia de R T. 

  

 
Figura 47 | E D. Fotografia de D G. 

 
Figura 48 | J P. Fotografia de E D. 

  

 
Figura 49 | L T. Fotografia de S O. 

 
Figura 50 | S O. Fotografia de N S. 
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Figura 51 | P B. Fotografia de J B. 

 

 
 

 

 

3.7.2  Trabalhos da segunda fase 

Nesta fase, cada aluno apropriou-se dos retratos que os colegas fizeram de si 

(três imagens de cada colega) e desenvolveram, a partir de pelo menos um desses 

retratos, um trabalho de exploração da [sua] identidade (figuras 52 a 68).  

Os alunos atribuíram um título aos seus trabalhos e elaboraram uma memória 

descritiva dos mesmos, da qual se apresenta, para cada trabalho, um excerto77.  

 

 
Figura 52 | Monster in me. Autor: A F. 

“No meu projeto acabei por optar por 
representar numa imagem o meu lado 
negro. A minha imagem é uma 
conjugação da imagem da face do 
‘Joker’ sobreposta com uma 
fotografia minha; o que se nota mais 
é a minha cara com o sorriso do 
‘Joker’ por cima.” 
 

 

                                                
77 Do excerto selecionado foram apenas corrigidos os erros ortográficos e colocada pontuação, sempre 
que necessário, por forma a facilitar o entendimento da mensagem escrita. 
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Figura 53 | Em bruto. Autor: A A. 

“Escolhi integrar uma imagem do 
campo pois identifica-se comigo, 
uma vez que diz respeito ao sítio de 
onde venho. Uma parte está lavrada e 
outra não, a parte lavrada já foi 
‘usada’ pelo homem e a outra parte 
não. Representa como eu vejo o 
contraste entre a Natureza e a 
urbanização. O céu escuro, a preto e 
branco, simboliza outra parte de 
mim, uma parte obscura que pouca 
gente conhece; não quer dizer que 
seja má, mas sim desconhecida.” 
 

 

 
Figura 54 | Metades de mim. Autor: D S. 

“O meu projeto diz 
respeito à minha 
personalidade. Sou 
observadora, faladora 
e estou sempre a rir. 
Então decidi explorar 
esse lado nas minhas 
fotografias. Dividi as 
fotografias ao meio e 
encaixei-as com as 
outras, destacando o 
sorriso e o olhar.” 
 

 

 
Figura 55 | Caminho ao futuro. Autor: D G. 

“Com este trabalho pretendi explorar 
uma faceta de quem sou, 
demonstrando que nem todas as 
decisões que tomei foram as corretas, 
mas levantei-me e consegui seguir o 
meu caminho para alcançar os meus 
objetivos. Utilizei esta imagem pelo 
facto de ainda ter um caminho a 
percorrer e que não vai ser fácil, e a 
frase porque como ela demonstra 
consegui sempre afrontar os meus 
medos.” 
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Figura 56 | Think outside the box. Autor: E D. 

“Optei por usar uma imagem minha 
com um certo olhar observador, 
justamente com duas outras 
relativamente transparentes, para 
representar o contraste entre o bem e 
o mal (equilíbrio dinâmico), e 
finalmente o fundo, em que utilizei o 
espaço, representando as milhares de 
informações em que pensamos 
diariamente.” 
 

 

 
Figura 57 |  O olhar. Autor: F D. 

“Tive a ideia de juntar três fotos 
numa só; na foto principal estou com 
o olhar neutro e nas outras duas com 
expressões completamente 
diferentes; essas duas fotos estão 
juntas ao meus olhos como se fossem 
uma sombra. Assim mostra que eu 
posso ter muitas máscaras só que a 
única parte do meu corpo que não as 
tem, são os meus olhos.” 
 

 

 
Figura 58 | A minha identidade. Autor: J B. 

“Utilizei quatro 
imagens para 
ilustrar quatro 
preferências ou 
gostos em cada 
imagem. [...] O 
meu gosto por 
zonas tropicais 
e o pôr do sol, 
[...] música; [...] 
frases 
inoperacionais; 
[...] luzes e 
cidades.” 
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Figura 59 | Sem título. Autor: N S. 

“Com este trabalho pretendi explorar 
uma faceta de quem eu sou que é 
frequentemente apontada pelos 
outros: o facto de ser tagarela. Usei 
várias bocas de fotos minhas, para 
destacar essa caraterística que os 
outros apontam [...].” 
 
[A aluna não deu título ao trabalho.] 
 

 

 
Figura 60 | Sem título. Autor: J P. 

[O aluno não fez memória descritiva 
nem atribuiu título ao trabalho.] 
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Figura 61 |  Um passado ainda presente. Autor: L T. 

 
 

 
“Por um lado, decidi usar a imagem do tigre [...] por significar muito para mim, porque eu tinha como um dos 
meus sonhos ser bióloga; então decidi usar essa parte do meu passado que poucos conhecem para representar 
neste trabalho. Por outro lado, também é um animal com o qual eu me identifico porque como sou uma pessoa um 
pouco fria, de alguma forma encontro essa caraterística no tigre, pois é um animal selvagem e como tantos outros 
felinos, são animais que por muito que se preocupem com os outros (no meu caso família e amigos) não o 
demonstram e isso reflete-se muito em mim porque eu sou uma pessoa que não demonstra os seus sentimentos 
com a mesma intensidade que a maioria das pessoas, porque não acho necessário, mesmo sabendo que para 
algumas pessoas faz muita diferença. Para representar isto decidi pôr o tigre atrás da minha imagem, como se 
fosse algo que apesar de ter ficado para trás ainda está presente na minha vida e é algo que mesmo não seguindo 
como profissão, ainda não perdi o interesse.” 

 

 
Figura 62 | My other side. Autor: M M. 

  
“A minha ideia final consistiu em juntar uma foto minha com a foto de um leão, porque embora seja o meu 
animal favorito, é também o meu signo e identifico-me com a sua maneira de ser: um leão é corajoso, forte e leal. 
E embora eu não demonstre muitas vezes essa faceta, eu sou mesmo assim [...]. E acho que os olhos do leão são 
‘parecidos’ com os meus, pois são a parte que mais se destaca na cara deles, assim como eu acho que os meus 
olhos são a parte que eu mais gosto na minha cara; por isso é que juntei os meus olhos com os do leão.” 
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Figura 63 | Arte tatuada na minha cabeça. Autor: P B. 

“[...] Juntei algumas tatuagens que 
gostaria de fazer e que têm um 
significado enorme para mim [...]. O 
navio [...] uma das maiores criações 
do homem [...]; os polvos significam 
o mar [...]; caveira e zombies, 
significa o nosso dia a dia [...]; a 
rapariga, [...] quero demonstrar que 
precisamos de alguém que seja 
diferente de nós para nos completar, 
que nos projeta e nos faça sentir 
especiais; o veado significa 
pureza[...].” 
 

 

 
Figura 64 | Esquisito. Autor: P C. 

“O trabalho [mostra] os meus gostos 
variados (a boina representa o meu 
gosto por tudo o que é antigo, a ‘Ray-
ban’ também é uma marca clássica 
mas que ultimamente teve um grande 
impacto, e o piercing e as rastas no 
queixo mostram a minha adoração 
por tudo o que é estranho e fora do 
normal.” 
 

  

 
Figura 65 | Inside of me. Autor: R A. 

“Eu escolhi esta ideia porque é no rap 
que eu desabafo; logo, o que eu 
realmente sou, o que eu vivi, o que 
eu sinto, está tudo nas letras. Escolhi 
esta letra porque foi a minha primeira 
música e é com a qual mais me 
identifico. Coloquei a letra só de um 
lado porque eu não costumo falar 
muito acerca de fazer música, por 
isso do outro lado escrevi o estilo de 
música que faço e o meu nome 
artístico. Escolhi este título porque 
como já disse, as letras são escritas 
sobre o que eu sinto.” 
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Figura 66 | O passado do dia verde. Autor: R T. 

“Este trabalho é sobre a natureza, e 
porquê? Porque a natureza sempre 
esteve ligada com a minha infância, 
eu adoro a natureza.” 
 

 

 
Figura 67 | Puzzle of me. Autor: S O. 

“Retirei partes de outras fotografias 
minhas e construí a minha cara com 
esses bocados de modo a demonstrar 
que ao ser reservado não mostro as 
minhas outras facetas.” 
 

 

 
Figura 68 |  Momentos do dia. Autor: G R. 

“Neste trabalho posso descrever [...] 
as partes do dia como gosto [...] 
gosto de estar mais na praia à noite e 
de dia gosto especialmente do pôr do 
sol. [...] De um lado a minha cara 
está mais clara e [do outro] mais 
escura, em relação aos vários 
momentos do dia.” 
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3.8  Disseminação do trabalho realizado 

Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos foram alvo de diferentes tipos de 

disseminação.  

Conforme já foi referido, por diversos momentos, no decorrer da execução 

dos trabalhos, estes foram alvo de projeção na sala de aula e reflexão entre todos. 

Para além destes momentos, algumas das imagens realizadas pelos alunos 

estiveram presentes em várias mostras de trabalhos e exposições, dentro e fora do 

espaço escolar, a saber: 

 - Exposição ‘Semana das Artes’: mostra de trabalhos dos alunos do curso 

científico-humanístico de artes visuais e do curso profissional de técnico de 

audiovisuais, que decorreu no pavilhão polivalente da escola (figuras 69 e 70);  

- ‘Dia da Escola Aberta’: mostra da oferta formativa da escola a alunos do 9º 

ano de escolaridade de escolas do município, que visitam a escola nesse dia; 

- Exposição ‘Arte na Escola’: exposição na Galeria Artur Bual, Amadora, 

organizada pela Câmara Municipal da Amadora, e que reúne os trabalhos dos alunos 

dos cursos de artes (ou equivalentes) das escolas do município (figuras 71 e 72);  

- Exposição no Pavilhão CM: exposição rotativa no pavilhão CM, que visa 

dar a conhecer à comunidade escolar, ao longo do ano, o trabalho que vai sendo 

desenvolvido pelos alunos dos cursos de Artes e Audiovisuais (figuras 73 e 74). 

 

 
Figura 69 | Preparação dos trabalhos para a exposição 

Semana das Artes. Fonte: Próprio 
 

 
Figura 70 | Trabalhos dos alunos na exposição 

Semana das Artes. Fonte: Próprio 
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Figura 71 | Inauguração da exposição Arte na Escola, 

Galeria Artur Bual. Fonte: Próprio 
 

 
Figura 72 | Trabalhos dos alunos na exposição Arte 

na Escola, Galeria Artur Bual. Fonte: Próprio 
 

 

 
Figura 73 | Cartaz da exposição dos trabalhos no 

pavilhão CM. Fonte: Próprio 
 

 
Figura 74 | Exposição dos trabalhos no pavilhão 

CM. Fonte: Próprio 
 

 

As exposições ‘Semana das Artes’ e ‘Arte na Escola’ tiveram a comparência 

de alguns encarregados de educação que foram acompanhados pelo espaço 

expositivo por alunos e pela professora da disciplina, procurando-se reforçar os laços 

de proximidade entre a escola e as famílias.  

O trabalho desenvolvido com os alunos foi, ainda, alvo de comunicação no III 

Congresso Internacional Matéria-Prima, na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, e o artigo ‘Modos de Representação: explorando o retrato 

fotográfico com alunos do 11º ano, do Curso Profissional de Técnico de 

Audiovisuais’, que reporta ao trabalho desenvolvido, foi publicado na revista 

‘Matéria-Prima’, N. 3.  
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PARTE 4 | ANÁLISE E REFLEXÃO 
 

1.  Dados Recolhidos 

1.1  Método de recolha de dados 

Para se proceder à análise reflexiva da intervenção letiva, e conscientes da 

importância da diversidade dos meios para recolha de informação, reuniu-se um 

conjunto de dados, através de diferentes técnicas e instrumentos, a saber: observação, 

questionário e trabalhos realizados pelos alunos.  

A observação é um dos principais meios a que os professores podem recorrer 

para conhecer os alunos no contexto da sala de aula. Este método, tem como função 

primordial a recolha de informação sobre um determinado objeto, onde a informação 

bruta, selecionada a partir de um conjunto mais alargado de informações possíveis, é 

traduzida segundo um código que, posteriormente, é alvo de análise (De Ketele & 

Roegiers, 1999). No âmbito desta intervenção letiva, procedeu-se a uma observação 

participante ativa. Esta, pressupõe que o observador colabore, de alguma forma, na 

vida do grupo observado, numa posição de co-territorialidade, sem perder a 

probidade na observação, podendo, com a sua ação, modificar determinados aspetos 

da situação que observa (Dias & Morais, 2004; Estrela, 1984). Uma das principais 

vantagens da observação concerne à recolha de informações em contexto real, 

podendo, no entanto, ser difícil de aplicar em grupos muito grandes. Respeitante à 

intervenção letiva, a observação foi feita durante todo o período em que esta 

decorreu, com auxílio de uma grelha (apêndice K), já referida, preenchida no 

seguimento de cada aula, e organizada segundo critérios de observação que vão ao 

encontro dos critérios de avaliação da disciplina de Técnicas Audiovisuais. No final 

de cada aula foram, ainda, feitos registos escritos de observação livre, tendo sido, 

posteriormente, integrados nas notas de campo e nas descrições sumárias das aulas. 

O questionário de inquérito é um instrumento de investigação de uso 

recorrente, muito útil e eficaz para recolher um conjunto de informações pertinentes 

para a investigação. Uma das vantagens deste instrumento é o facto de permitir 

avaliar o grau de concordância e a opinião dos sujeitos da investigação em relação a 

uma ou mais variáveis, num espaço de tempo consideravelmente pequeno. 
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Destacam-se duas desvantagens deste instrumento: quem responde poderá não ser 

verdadeiro nas respostas ou produzir grandes alterações na verdade do que está a ser 

investigado; e, a interpretação do que é perguntado pode variar de respondente para 

respondente, podendo as questões não serem compreendidas de todo (Rojas, 2001). 

O questionário de inquérito construído (apêndice N), aplicado no final da intervenção 

letiva, visou compreender o impacto da mesma, tendo sido organizado em cinco 

pontos principais: i) o grau de aprendizagem dos alunos; ii) a importância para a 

aprendizagem dos alunos, para o seu envolvimento nas aulas e para a concretização 

das tarefas propostas; iii) a motivação dos alunos; iv) a organização do tempo e do 

espaço; e, v) a apreciação geral das aulas e do trabalho desenvolvido. Este 

questionário contemplou perguntas de resposta mista. Os três primeiros pontos, que 

consistem em perguntas fechadas, estão organizados numa escala de resposta 

psicométrica de Likert (Tuckman, 2005) tendo sido considerados quatro níveis de 

resposta78. O quarto ponto consiste numa pergunta de resposta fechada de três níveis. 

O quinto ponto compreende três questões de resposta aberta e uma questão final de 

resposta fechada, organizada na escala de Likert, considerando-se, novamente, quatro 

níveis79.  

Os dados referentes ao trabalho realizado pelos alunos, são, também eles, um 

instrumento que nos permite compreender qual a resposta dos alunos aos projetos 

que foram lançados.  

 

1.2  Apresentação e discussão dos dados 

Procede-se, seguidamente, à exposição e discussão dos dados. Estes, foram 

alvo de um processo de redução, nas diferentes categorias consideradas, permitindo, 

assim, o estabelecimento das relações e das conclusões apresentadas.  

 

 
                                                
78 O recurso aos quatro níveis na escala de Likert, em vez de cinco, visou forçar a escolha de uma 
resposta positiva ou negativa.  
79 Os questionários de inquérito aplicados solicitavam a identificação do sexo do respondente. No 
entanto, desconsiderou-se essa variável na apresentação dos dados e na discussão dos resultados por 
turno, uma vez que num dos turnos existia apenas uma rapariga, o que à partida levaria a que as suas 
respostas ficassem expostas e, pelo menos o seu questionário, perdesse o caráter anónimo. 
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1.2.1  Dados referentes à observação 

Relativamente aos dados recolhidos através da observação, consideram-se os 

registos de observação livre integrados nas notas de campo e os dados das grelhas de 

observação das aulas da intervenção (apêndice O)80. 

  Verifica-se que, genericamente, os alunos foram bastante recetivos a este 

projeto de intervenção e, no geral, foram participativos, interessados e empenharam-

se nas tarefas propostas. Destacando a atuação dos dois turnos, salienta-se que o 

turno 2 foi mais entusiasta na receção da informação e na aplicação dos conteúdos 

através das tarefas propostas81. As aulas de terça-feira ao primeiro tempo da manhã 

do turno 1 foram as menos produtivas. A falta de pontualidade e de assiduidade dos 

alunos, situação transversal a todo o ano letivo e à qual já fizemos referência 

anteriormente, influenciaram a produtividade e, particularmente, o tempo necessário 

para o completar das fases do trabalho. Não obstante, prevaleceu a gestão dos 

diferentes tempos de aprendizagem dos alunos, tal como preconizado no programa 

da disciplina. Alguns alunos mostraram-se mais interessados e satisfeitos com os 

resultados da primeira fase, outros com os conteúdos, proposta de trabalho e 

resultados do trabalho da segunda fase. A maioria dos alunos mostrou-se satisfeita 

por ver os seus trabalhos expostos nas diversas mostras e por o trabalho ter sido alvo 

de apresentação no Matéria-Prima.  

Relativamente ao período em que decorreu a primeira fase do trabalho 

(gráfico 10), quanto às ‘atitudes, comportamentos e valores’, numa escala de 1 a 5, 

sendo 1 muito fraco e 5 muito bom, observou-se que a média diária do turno 1 foi de 

4,1 e a do turno 2 de 4,4. No que respeita à ‘intervenção, trabalho em aula’, no 

mesmo período de tempo, atendendo à mesma escala, a média diária do turno 1 foi 

de 3,8 e do turno 2 foi de 4.  

Para os dois critérios considerados, nesta primeira fase, a prestação dos 

alunos dos dois turnos foi, em média, boa. 

                                                
80 Nestes dados de observação considera-se o aluno que não acedeu a que os seus trabalhos fossem 
alvo de análise neste projeto, uma vez que, a sua presença/ ausência, assim como a sua conduta, 
interferiram nos demais alunos e no trabalho realizado.  
81 Esta situação não foi exclusiva deste projeto de intervenção letiva, mas, genericamente, foi 
transversal a todo o ano letivo. 
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Legenda: (1) muito fraco; (2) fraco; (3) suficiente; (4) bom; (5) muito bom. 

Gráfico 10 | Média diária, por turno, de cada um dos critérios observados durante a primeira fase do projeto de 
intervenção letiva (de 29 de abril a 16/ 19 de maio) 

 
Quanto ao período em que decorreu a segunda fase do trabalho (gráfico 11), 

quanto às ‘atitudes, comportamentos e valores’, numa escala de 1 a 5, sendo 1 muito 

fraco e 5 muito bom, a média diária observada para este critério no turno 1 foi de 4,1 

e no turno 2 de 4,6. Considerando os valores aproximados à unidade, para este 

período de tempo, a média das atitudes, comportamentos e valores do turno 1 foram 

boas e do turno 2 foram muito boas. Relativamente à ‘intervenção e trabalho em 

aula’, considerando a mesma escala, a média diária observada para este critério nos 

dois turnos foi de 3,9, logo, os alunos tiveram um bom desempenho quanto à 

intervenção e ao trabalho realizado em aula. 

 

Legenda: (1) muito fraco; (2) fraco; (3) suficiente; (4) bom; (5) muito bom. 

Gráfico 11 | Média diária, por turno, de cada um dos critérios observados durante a segunda fase do projeto de 
intervenção letiva (de 20 de maio a 30 maio/ 2 e 3 de junho) 
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No que concerne à assiduidade, os alunos do turno 2 foram mais assíduos 

durante o período de tempo em análise. Durante a primeira fase a taxa de presenças 

foi, aproximadamente, de 80% no turno 1 e 95% no turno 2, e na segunda fase esta 

taxa foi, aproximadamente, de 81% no turno 1 e 98% no turno 2. 

 

1.2.2  Dados referentes ao questionário de inquérito 

O questionário de inquérito foi aplicado nos dois turnos da turma, no final da 

intervenção letiva, e procurou aferir o impacto que esta teve nos alunos. No 

tratamento dos dados do questionário apresenta-se a frequência de respostas em valor 

absoluto e em percentagens. Tratando-se de uma amostra pequena (17 alunos82), 

atenta-se que os valores percentuais não são representativos; no entanto, dão-nos 

uma visão geral que nos permite estabelecer relações comparativas entre os 

resultados apresentados.   

  

1.2.2.1  Grau de aprendizagem 

 O primeiro ponto do questionário requeria que os alunos classificassem, 

numa escala de 1 a 4 (sendo 1 aprendi muito pouco e 4 aprendi muito), qual 

consideravam ter sido o seu grau de aprendizagem quanto a seis categorias: i) 

história e cultura do retrato (pintado e fotográfico); ii) procedimentos técnicos para a 

realização do retrato fotográfico em estúdio; iii) montagem dos equipamentos usados 

e medidas de segurança; iv) uso dos acessórios de iluminação e acessórios de 

fotografia; v) desenvolvimento de um projeto de trabalho; e, vi) uso do retrato como 

espaço para pensar sobre a sua identidade. 

 Relativamente ao grau de aprendizagem quanto à história e à cultura do 

retrato (pintado e fotográfico), a maioria dos alunos considerou ter sido de nível 3, ou 

seja, aprendeu algo, tendo esta sido a resposta com maior frequência nos dois turnos 

da turma. Três alunos do turno 2 consideraram que aprenderam muito (nível 4) e um 

aluno de cada turno considerou que aprendeu pouco (nível 2) (gráfico 12).  

                                                
82 O aluno da turma que não assentiu que os seus trabalhos fossem integrados no presente relatório não 
respondeu a este questionário final, uma vez que a sua aplicação coincidiu com um período longo de 
ausência do aluno. 
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Gráfico 12 | Classificação do grau de aprendizagem quanto à história e à cultura do retrato. No gráfico de barras 
são apresentados os resultados por turno e no gráfico circular são apresentados os resultados por total da turma 

 

 Em relação ao grau de aprendizagem quanto aos procedimentos técnicos para 

a realização de trabalho de retrato fotográfico em situação tipo estúdio, a maioria dos 

alunos, nos dois turnos e no total da turma, considerou que aprendeu algo (nível 3). 

Três alunos do turno 1 e quatro alunos do turno 2 indicaram ter aprendido muito 

(nível 4) (gráfico 13). 

  

Gráfico 13 | Classificação do grau de aprendizagem quanto aos procedimentos técnicos para a realização de 
retrato em estúdio. No gráfico de barras são apresentados os resultados por turno e no gráfico circular são 

apresentados os resultados por total da turma  
 

No que se refere à montagem/ desmontagem dos equipamentos usados 

durante este trabalho e às normas de segurança e manuseamento dos materiais em 

estúdio, a maioria dos alunos diz que aprendeu muito (nível 4). Nenhum dos alunos 

da turma considerou que aprendeu muito pouco (nível 1) ou pouco (nível 2). Três 

alunos do turno 1 e dois alunos do turno 2 consideraram que aprenderam algo (nível 

3) (gráfico 14). 
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Gráfico 14 | Classificação do grau de aprendizagem quanto à montagem dos equipamentos usados e às medidas 

de segurança. No gráfico de barras são apresentados os resultados por turno e no gráfico circular são apresentados 
os resultados por total da turma 

 

Considerando a quarta categoria alvo de classificação, o uso dos acessórios de 

iluminação e de fotografia, nove alunos da turma consideram que aprenderam algo 

(nível 3) e oito alunos da turma consideram que aprenderam muito (nível 4). 

Atendendo à distribuição das respostas por turnos, a maioria dos alunos do turno 1 

considerou que aprendeu muito (nível 4) e a maioria dos alunos do turno 2 

considerou que aprendeu algo (nível 3) (gráfico 15). 

  
Gráfico 15 | Classificação do grau de aprendizagem quanto ao uso dos acessórios de iluminação e de fotografia. 

No gráfico de barras são apresentados os resultados por turno e no gráfico circular são apresentados os resultados 
por total da turma 

 

Relativamente a qual consideram ter sido o grau de aprendizagem em relação 

ao desenvolvimento de um projeto de trabalho, a maioria dos alunos considerou que 

aprendeu muito (nível 4) com o desenvolvimento de um projeto de trabalho. No 

turno 1, a frequência de respostas é maior no nível 3 (aprendi algo) e no turno 2, a 

frequência de respostas é maior no nível 4 (aprendi muito) (gráfico 16).  
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Gráfico 16 | Classificação do grau de aprendizagem quanto ao desenvolvimento de um projeto de trabalho. No 

gráfico de barras são apresentados os resultados por turno e no gráfico circular são apresentados os resultados por 
total da turma 

 

Respeitante à sexta categoria alvo de análise neste primeiro ponto do 

questionário, relativa ao uso do retrato fotográfico como espaço para os alunos 

pensarem sobre a sua identidade, a maioria dos alunos da turma considerou que 

aprendeu muito (nível 4). No turno 2, um aluno considerou que aprendeu pouco 

(nível 2) (gráfico 17). 

  

Gráfico 17 | Classificação do grau de aprendizagem quanto ao uso do retrato fotográfico como espaço para 
pensarem sobre a sua identidade. No gráfico de barras são apresentados os resultados por turno e no gráfico 

circular são apresentados os resultados por total da turma 
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no nível 3, aprendi algo (52%), e do turno 2 foi no nível 4, aprendi muito (52%). A 

montagem/ desmontagem dos equipamentos e normas de segurança foi a categoria 

onde uma percentagem mais elevada de alunos do total da turma (71%) considerou 

ter aprendido muito (nível 4), o que poderá estar relacionado com o facto de serem 
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competências e conteúdos já tratados noutros módulos do curso. A questão referente 

ao grau de aprendizagem quanto à história e à cultura do retrato foi a que reuniu 

menos respostas de nível 4 (aprendi muito) no total da turma, sendo que os 18% 

concernem a três alunos do turno 2. Isto poderá estar relacionado com a relutância de 

alguns alunos da turma, particularmente do turno 1, quanto à parte teórica dos 

conteúdos da disciplina, acabando por não se envolverem tanto; não obstante, a 

maioria dos alunos (70%) do total da turma considerou, neste ponto, que aprendeu 

algo (nível 3). Destaca-se, por fim, que nenhum aluno do total da turma considerou, 

em qualquer um dos pontos alvo de classificação, que aprendeu muito pouco (nível 

1). 

 

1.2.2.2  Importância para a aprendizagem 

 A segunda questão do questionário estava subdividida em três pontos e 

requeria que os alunos classificassem, numa escala de 1 a 4 (sendo 1 muito pouco 

importante e 4 muito importante), diversos aspetos quanto: i) à importância para a 

sua aprendizagem; ii) à importância para o seu envolvimento nas aulas; e, iii) quanto 

à sua importância para a concretização das tarefas. 

  

Quanto à importância para a sua aprendizagem (gráficos 18 a 20), a maioria 

dos alunos da turma destacou as demonstrações dos processos e do funcionamento 

dos materiais; quinze alunos da turma (88%) consideraram que este aspeto foi muito 

importante (nível 4). A prevalência deste ponto poderá estar ligada à maior afinidade 

dos alunos da turma com os aspetos práticos do curso e com a experimentação, sendo 

este o critério em análise nesta questão que estava mais próximo dessa realidade. Os 

exemplos de obras/ autores que trabalham o retrato pintado e fotográfico 

(correspondendo à 1ª fase) foram considerados muito importantes (nível 4) por 65% 

dos alunos da turma, sendo que no turno 2 esta classificação foi mais expressiva – 8 

em 9 alunos, para 3 em 8 alunos no turno 1. Dois alunos do turno 1 assinalaram este 

aspeto como pouco importante (nível 2). Os exemplos de autores cujas obras nos 

ajudam a pensar sobre o retrato como espaço de exploração da identidade (2ª fase) 

foram  considerados  muito  importantes  (nível 4)   por  59%  dos  alunos  da  turma.  
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Gráfico 18 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para a aprendizagem dos alunos. No 
gráfico são apresentados os resultados por total da turma (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco 

importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 
 

 
Gráfico 19 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para a aprendizagem dos alunos do Turno 1 

(Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 
 

 
Gráfico 20 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para a aprendizagem dos alunos do Turno 2 

(Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 
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Também neste aspeto esta classificação foi mais expressiva no turno 2 – 6 em 9 

alunos, para 4 em 8 alunos no turno 1. Destaca-se a importância da aprendizagem 

apoiada em exemplos que, no caso concreto desta intervenção, se verificou muito útil 

para o desenvolvimento das capacidades dos alunos e para uma aprendizagem mais 

significativa dos conteúdos. A maioria dos alunos da turma   (53%)   considerou   o   

blogue   como   sendo    algo   importante   (nível   3). A frequência desta resposta foi 

maior nos alunos do turno 1; a maioria dos alunos do turno 2 (56%) consideraram o 

blogue como sendo muito importante (nível 4). Um aluno do turno 1 considerou o 

blogue como sendo pouco importante (nível 2). Quanto às apresentações em 

powerpoint, a maioria dos alunos da turma (53%) considerou este aspeto como algo 

importante (nível 3). Também aqui a maior frequência desta resposta ocorreu no 

turno 1; a maioria dos alunos do turno 2 (56%) considerou as apresentações como 

muito importantes (nível 4). Um aluno do turno 1 considerou as apresentações como 

pouco importantes (nível 2). Destaca-se, por fim, a inexistência de respostas de nível 

1, ou seja, nenhum dos alunos da turma considerou que os aspetos enunciados foram 

muito pouco importante para a sua aprendizagem. 

 

Quanto à importância para o envolvimento dos alunos nas aulas (gráficos 21 a 

23), a maioria dos alunos salientou a relação estabelecida entre professor e alunos; 

dezasseis alunos da turma (94%) assinalaram este aspeto como muito importante 

(nível 4) para o seu envolvimento nas aulas. Os aspetos referentes ao trabalho 

colaborativo, ao feedback que foi sendo dado sobre o trabalho que estava a ser 

desenvolvido, e à promoção da criatividade foram considerados muito importantes 

(nível 4) para o envolvimento nas aulas pela maioria dos alunos da turma (71%). A 

frequência de respostas quanto ao trabalho colaborativo e ao feedbak foi 

relativamente semelhante nos dois turnos da turma. A classificação da promoção da 

criatividade como nível 4 foi mais expressiva nas respostas dos alunos do turno 2 (7 

em 9 alunos, para 5 em 8 alunos no turno 1). O aspeto ambiente em sala de aula foi 

destacado por 53% do total dos alunos da turma como sendo muito importante (nível 

4). Evidencia-se a não ocorrência de respostas de nível 1 (muito pouco importante) e 

nível 2 (pouco importante) para os aspetos considerados. Verifica-se que os aspetos 

considerados foram, na maioria, muito importantes para o envolvimento dos alunos. 
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Gráfico 21 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para o envolvimento dos alunos nas aulas. 

No gráfico são apresentados os resultados por total da turma (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco 
importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 

 
Gráfico 22 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para o envolvimento dos alunos do turno 1 
nas aulas (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 

 

 
Gráfico 23 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para o envolvimento dos alunos do turno 2 
nas aulas (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 
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Quanto  à  importância  para  a  concretização  das  tarefas  (gráficos 24 a 26), 

 
Gráfico 24 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para a concretização das tarefas propostas. 

No gráfico são apresentados os resultados por total da turma (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco 
importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 

 

 
Gráfico 25 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para a concretização das tarefas propostas 
no turno 1 (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 

 

 
Gráfico 26 | Classificação dos cinco aspetos quanto à sua importância para a concretização das tarefas propostas 
no turno 2 (Legenda: 1. Muito pouco importante; 2. Pouco importante; 3. Algo importante; 4. Muito importante) 
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os resultados finais dos trabalhos realizados e as diferentes exposições com os 

trabalhos finais foram considerados muito importantes (nível 4) para a maioria dos 

alunos da turma (76% e 71%, respetivamente). Quanto à exposição dos trabalhos, a 

frequência da resposta de nível 4 foi mais expressiva nos alunos do turno 2 – 7 em 9 

alunos, para 5 em 8 alunos do turno 1; destaca-se, ainda, um aluno do turno 2 que 

considerou este aspeto como pouco importante (nível 2) para a concretização das 

tarefas. Verifica-se que, para a maioria dos alunos, o resultado final dos trabalhos 

que fizeram, assim como a sua exposição junto da comunidade (escolar e local) são 

aspetos muito importantes para eles se empenharem na realização dos mesmos. 

Quanto ao questionário de ajuda à construção de um perfil identitário, uma 

percentagem maior dos alunos da turma (47%) assinalou-o como algo importante 

(nível 3). Seis alunos da turma (dois do turno 1 e quatro do turno 2) classificaram o 

questionário como muito importante (nível 4) e três alunos da turma (dois alunos do 

turno 1 e um aluno do turno 2) consideraram o questionário como pouco importante 

(nível 2) para a concretização das tarefas. Embora o preenchimento deste 

questionário não tenha sido escorreito para todos os alunos, havendo alunos nos dois 

turnos que apresentaram dificuldades em responder às questões colocadas, a maioria 

dos alunos da turma, considerou-o como algo ou muito importante para 

concretizarem a tarefa prática da segunda fase do projeto. A ficha de 

desenvolvimento de ideias e memória descritiva foi considerada como algo 

importante (nível 3) pela maioria dos alunos (71%); esta classificação foi dada, no 

turno 1, por sete dos oito alunos, e, no turno 2, por cinco dos nove alunos, sendo que 

neste turno um dos alunos considerou este aspeto como pouco importante (nível 2) 

para a concretização das tarefas. Quatro alunos da turma consideraram esta ficha 

como muito importante (nível 4) para a concretização das tarefas. A disponibilização 

no moodle dos powerpoints e dos enunciados dos trabalhos práticos foi classificada 

como algo importante (nível 3) para a maioria dos alunos (59%). No turno 1, a 

frequência destas respostas foi igual nos níveis 3 e 4; no turno 2, a maioria dos 

alunos assinalou a resposta de nível 3 e um aluno considerou a disponibilização dos 

materiais no moodle como pouco importante (nível 2) para a concretização das 

tarefas. A colocação dos recursos da aula no moodle foi recorrente ao longo do ano 

letivo; embora os enunciados sejam, frequentemente, consultados/ descarregados 

pelos alunos, verificou-se, ao longo do ano, que os alunos não tinham por hábito uma 

consulta regular de todos os materiais colocados. Respeitante a esta intervenção, 
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apesar das respostas dos alunos considerarem que foi algo importante a colocação 

dos materiais no moodle, a consulta dos mesmos não foi expressiva. Finalmente, 

destaca-se a não existência de respostas de nível 1 (muito pouco importante) por 

parte dos alunos. 

 

1.2.2.3  Motivação 

O terceiro ponto do questionário requeria que os alunos classificassem a sua 

motivação para este trabalho em três momentos distintos: i) antes de iniciarem o 

trabalho; ii) ao longo do desenvolvimento do trabalho; e iii) após a intervenção (para 

continuarem a desenvolver este tipo de trabalho). A escala para esta classificação 

contemplava 4 níveis (sendo 1 muito pouca e 4 muita) (gráficos 27 e 28). 

 

Gráfico 27 | Classificação da evolução da motivação em três momentos: i) antes do início da intervenção; ii) ao 
longo da intervenção; iii) após a intervenção (para continuar a desenvolver este tipo de trabalho). No gráfico são 

apresentados os resultados por total da turma (Legenda: 1. Muito pouca; 2. Pouca; 3. Alguma; 4. Muita) 
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motivação antes de iniciar o trabalho era alguma (nível 3); seis alunos (35%) 
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maioria dos alunos que classificou como pouca (nível 2) pertenciam ao turno 2; a 
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a sua motivação como alguma (nível 3). Nesta fase, o número total de alunos que 

classificou a sua motivação como pouca (nível 2) passou para metade e aumentou o 

número de alunos que classificou a sua motivação como muita (nível 4). Os alunos 

do turno 1 consideraram que a sua motivação era alguma (nível 3) ou muita (nível 4); 

quatro alunos do turno 2 consideraram ser alguma (nível 3), três alunos, pouca (nível 

2) e dois alunos, muita (nível 4).  

  
Gráfico 28 | Classificação da evolução da motivação em três momentos: i) antes do início da intervenção; ii) ao 
longo da intervenção; iii) após a intervenção (para continuar a desenvolver este tipo de trabalho). No gráfico da 

esquerda são apresentados os resultados do Turno 1 e no gráfico da direita os resultados do Turno 2 (Legenda: 1. 
Muito pouca; 2. Pouca; 3. Alguma; 4. Muita) 
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1.2.2.4  Organização do tempo e do espaço 

O quarto ponto do questionário solicitava que os alunos classificassem a 

organização do tempo de cada uma das fases do trabalho e do espaço da sala durante 

a intervenção, em termos de não adequado e adequado83. A totalidade dos alunos da 

turma (100%) considerou que o tempo definido para a realização das duas fases do 

trabalho e a organização do espaço da sala durante a realização do projeto como 

adequados. Atenta-se, através das respostas dos alunos e dos resultados dos trabalhos 

práticos, quanto à importância do fator tempo nesta disciplina num contexto de curso 

profissional e quanto à adequação do mesmo ao projeto em questão. A organização 

da sala antes da chegada dos alunos também se verificou profícua ao 

desenvolvimento das atividades e às perceções dos alunos quanto a essa organização.  

 

1.2.2.5  Apreciação geral das aulas e do trabalho 

O quinto ponto do questionário dizia respeito à apreciação geral das aulas e 

do trabalho que foi desenvolvido. As três primeiras questões deste ponto consistiam 

em perguntas de resposta aberta e visavam que os alunos refletissem sobre o que 

mais gostaram neste projeto/ trabalho, os pontos em que tinham sentido mais 

dificuldades e, por fim, o que poderia ser melhorado no projeto na eventualidade de 

este ser novamente aplicado a outra turma, noutro ano letivo. A quarta questão 

solicitava aos alunos uma apreciação global das aulas em que a intervenção letiva 

havia sido realizada, considerando uma escala de 1 a 4 (sendo 1 fraca e 4 muito boa). 

O quadro 2 mostra as respostas dadas pelos alunos relativamente ao que 

gostaram mais neste projeto/ trabalho e aos aspetos em que sentiram mais 

dificuldades. 

 

                                                
83 Neste ponto foi considerado um terceiro campo, ‘Não realizei este trabalho’; no entanto, o único 
aluno que não realizou todos os trabalhos esteve ausente durante o preenchimento do questionário, 
não sendo, por isso, destacado este campo. 
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Quadro 2 | Respostas dos alunos relativamente ao que mais gostaram neste projeto/ trabalho e aos aspetos em que 
sentiram mais dificuldades  

Questão 5.1 Refere o que mais 
gostaste neste projeto/ trabalho: 

Questão 5.2 Refere os pontos 
em que sentiste mais 

dificuldade: Tu
rn

o Identificação 
dos 

questionários 
Respostas dos alunos 

A “O que mais gostei foi a parte do 
estúdio fotográfico.” 

“Não senti dificuldades depois 
das explicações da professora.” 

B “Fazer o registo fotográfico.” “Senti um pouco mais com a 
iluminação.” 

C 

“O que mais gostei foi o facto de 
poder retratar os meus colegas e 
tentar realçar os seus pontos 
fortes.” 

“No que senti mais dificuldades 
foi na focagem e tive algumas 
dúvidas na iluminação.” 

D 
“Penso que a liberdade que 
tivemos a nível criativo no projeto 
foi o que mais gostei.” 

“Senti algumas dificuldades a 
nível de iluminação.” 

E 
“Gostei do facto de ilustrar os 
meus gostos e a minha identidade 
num retrato meu.” 

“Senti dificuldades na colocação 
das imagens no retrato.” 

F “Gostei de ver o que posso fazer 
com a iluminação.” 

“Senti mais dificuldades em 
encontrar formas e fotos originais. 
As fotos começaram a ficar todas 
muito parecidas.” 

G 
“Eu gostei de poder mexer com a 
luz e meter o cenário ao meu 
gosto.” 

“Mais no início para me habituar 
aos exercícios.” 

1 

H 

“A parte final do trabalho que foi 
quando fomos para os 
computadores para editar com o 
Photoshop.” 

“A tirar fotos por causa dos 
pontos de foco.” 

I 

“Gostei de fotografar os meus 
colegas e através dos seus retratos 
perceber mais coisas acerca deles. 
E gostei do resultado do meu 
projeto final.” 

“Tive mais dificuldades na parte 
da iluminação das pessoas a 
serem retratadas.” 

J 

“Ao longo do trabalho, com a 
motivação a aumentar, acabei por 
gostar do trabalho, mesmo da 
parte inicial. Mas gostei mais da 
cooperação entre os colegas e de 
fazer o trabalho no Photoshop.” 

“Senti mais dificuldades na parte 
inicial do projeto em que 
tínhamos de servir de modelos 
para os nossos colegas nos 
fotografarem, pois é algo em que 
eu não me sinto à vontade.” 

K 
“O que gostei mais neste projeto/ 
trabalho foi a 1.ª fase do trabalho 
e o ambiente.” 

“Os pontos em que senti mais 
dificuldade foi desenvolver a 2.ª 
fase do trabalho.” 

2 

L 

“Gostei mais da 2.ª fase em que 
desenvolvemos os nossos 
projetos.” 
 

“Tive mais dificuldades a pensar 
em ideias mas apesar disso acho 
que até correu bem.” 
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M “O que mais gostei de fazer neste 

trabalho foi editar a foto (eu 
pessoalmente gosto mais de 
vídeo).” 

“O que mais senti dificuldades foi 
a parte das luzes.” 

N 
“Edição das imagens no 
computador.” 

“Passar para a imagem os 
principais pontos da minha 
personalidade.” 

O 

“De ver o resultado final do 
trabalho realizado; assim posso 
ver os trabalhos restantes para ver 
o que melhorar da próxima vez.” 

“Preencher o questionário em que 
se construía o meu perfil, tive 
muita dificuldade mas assim que 
[foi] acabado tornou-se muito 
mais fácil realizar o resto do 
trabalho.” 

P 
“O que mais gostei no trabalho de 
retrato foi saber fazer os 
ajustamentos da iluminação.” 

“Os pontos que senti mais 
dificuldade foi na realização de 
ideias da 2.ª fase.” 

2 

Q 
“O trabalho final acabou por me 
motivar e durante a realização não 
estava à espera.” 

“Ter uma ideia para fazer o 
trabalho.” 

 

Quanto ao que mais gostaram no projeto/ trabalho, diversos alunos 

destacaram a primeira parte do projeto, referenciando a realização dos registos 

fotográficos, o trabalho em estúdio, sendo ainda mencionado o ambiente e o trabalho 

colaborativo. Outro conjunto de alunos faz referência à segunda fase do trabalho 

prático, tanto no que concerne ao trabalho sobre a identidade, como em relação ao 

trabalho de edição dos registos fotográficos com os programas de edição de imagem. 

Um número menor de alunos disse ter gostado do resultado final dos trabalhos. 

Outros, ainda, assinalaram aspetos relacionados com o trabalho de iluminação. 

Destaca-se, por fim, um aluno que faz referência à liberdade que considera ter tido a 

nível criativo.   

Em relação aos aspetos em que sentiram mais dificuldades, vários alunos 

referem questões relacionadas com a iluminação dos retratos. Para além da 

iluminação, são ainda referidos outros aspetos relacionados com a primeira fase do 

trabalho, tais como: focagem; composição e enquadramento; e, dificuldades em estar 

do lado de lá da câmara, na função de retratado. Alguns alunos destacaram que 

sentiram dificuldades na segunda fase do trabalho, particularmente na geração de 

ideias, no trabalho de edição das imagens, e no preenchimento inicial do questionário 

de ajuda à construção do perfil identitário (uma vez preenchido, o aluno que fez esta 
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menção, considera que o questionário foi útil para poder realizar o trabalho). Um 

aluno refere, ainda, que teve dificuldades de início, até se familiarizar com o projeto 

e outro não destaca dificuldades sentidas.  

O quadro 3 mostra as respostas dadas pelos alunos quanto ao que poderia ser 

melhorado nesta intervenção, se aplicada, novamente, noutro ano, a outra turma. 

Quadro 3 | Sugestões dadas pelos alunos para a melhoria do projeto de intervenção letiva 
Questão 5.3 Se este trabalho fosse novamente aplicado a outra turma, no próximo ano 
letivo, sugere o que poderia ser melhorado: 

Turno 
Identificação 

dos 
questionários 

Respostas dos alunos 

A “Acho que não mudava nada.” 
B “Penso que se for mantido esta organização vai ser realizado da 

melhor forma. Talvez melhorar o equipamento, mas o que temos já é 
muito bom.” 

C “Eu pessoalmente acho que não há nada a melhorar pois o trabalho 
foi 5 estrelas.” 

D “Penso que se mostrar mais alguns exemplos de trabalhos do tipo 
ajudá-los-á imenso.” 

E “Eu acho que está bem assim.” 
F “Acho que só a organização entre alunos.” 
G “O tamanho da sala e também se podia arranjar as janelas de modo a 

poderem fazer uma espécie de câmara escura.” 

1 

H “Dava algumas dicas quando estivessem a fotografar os alunos.” 
I “Acho que é um bom projeto para fazer, e se calhar com melhor 

equipamento, principalmente na luz, ficava um trabalho melhor.” 
J “Para ser sincera acho que nada deve ser melhorado pois correu tudo 

bem.” 
K “Haver mais organização e concentração e força de vontade.” 
L “Penso que nada, está tudo adequado.” 
M “Eu acho que o que poderia ser melhorado era a escola ter o material 

necessário e em vez de o stor trazer o seu material.” 
N [O(A) aluno(a) não respondeu a esta questão.] 
O “Penso que este projeto foi bem organizado.” 
P “Não sei.” 

2 

Q [O(A) aluno(a) não respondeu a esta questão.] 
 

Para a maioria dos alunos o projeto foi bem organizado e parece-lhes que a 

maneira como foi desenvolvido foi eficaz e funcional. Alguns alunos fizeram 

referência à falta de equipamento do curso, sustentando que a existência de mais 
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equipamento seria uma mais valia para uma intervenção deste tipo. Dois alunos 

destacaram a organização entre os pares, havendo, igualmente, referências a mais 

exemplos de obras, ao espaço de trabalho e ao acompanhamento dos alunos em 

estúdio. Três alunos não responderam ou responderam que não sabiam.  

O quadro 4 evidencia a distribuição das respostas dadas pelos alunos 

relativamente à apreciação global das aulas em que este projeto foi realizado. 

 
Quadro 4 | Distribuição das respostas dadas pelos alunos quanto à apreciação global das aulas 

Questão 5.4 Apreciação global das aulas em que este projeto foi realizado: 

Respostas dos alunos 
Turno 

Identificação 
dos 

questionários 1. Fraca 2. Satisfatória 3. Boa 4. Muito Boa 
A    X 
B   X  
C   X  
D   X  
E    X 
F    X 
G    X 

1 

H    X 
I    X 
J    X 
K    X 
L    X 
M   X  
N    X 
O    X 
P   X  

2 

Q   X  
 

A maioria dos alunos do total da turma (65%) classificou a apreciação global 

das aulas como sendo de nível 4, isto é, muito boa. Os restantes alunos (35%) 

classificaram este parâmetro como bom (nível 3). Destacando a frequência de 

respostas por turnos, cinco alunos do turno 1 e seis alunos do turno 2 apreciaram 

globalmente as aulas com nível 4 (muito bom) e três alunos de cada turno com nível 

3 (bom). Destaca-se a inexistências de respostas de nível 1 (fraca) e nível 2 

(satisfatória) (gráfico 29). 
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Gráfico 29 | Apreciação global das aulas em que a intervenção letiva foi realizada. No gráfico de barras são 
apresentados os resultados por turno e no gráfico circular são apresentados os resultados por total da turma 

(Legenda: 1. Franca; 2. Satisfatória; 3. Boa; 4. Muito boa). 
 

Estes dados denotam as perceções dos alunos sobre as aulas realizadas, e vão 

ao encontro das nossas perceções quanto ao empenho e envolvimento da 

generalidade da turma, quanto aos trabalhos realizados pelos alunos e quanto às 

aprendizagens que, no geral, eles fizeram. 

 

1.2.3  Dados referentes ao trabalho realizado pelos alunos 

Quanto aos dados referentes ao trabalho realizado pelos alunos (trabalhos já 

apresentados no ponto 3.7 da parte 3 deste relatório e no anexo B), destaca-se, 

seguidamente, a avaliação desses trabalhos (a grelha de avaliação encontra-se no 

apêndice P). Os critérios de avaliação foram definidos conjuntamente com a 

professora cooperante, conforme referido no ponto 3.5 da parte 3 deste relatório.  

A classificação média da turma na primeira fase do trabalho foi de 15,5 

valores e na segunda fase foi de 15,4 valores (as médias foram feitas com os valores 

arredondados às unidades). Na primeira fase, a classificação da maioria dos alunos 

(70%) foi de bom, três alunos (18%) do turno 2 obtiveram a classificação de muito 

bom e dois alunos (12%), um de cada turno, obtiveram a classificação de suficiente 

(gráfico 30).  
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Gráfico 30 | Avaliação quantitativa da primeira fase do trabalho. No gráfico de barras são apresentados os 
resultados por turno e no gráfico circular são apresentados os resultados por total da turma 

 

Quanto aos trabalhos da segunda fase, a classificação da maioria dos alunos 

(47%) foi de bom, quatro alunos (24%), dois de cada turno, obtiveram a classificação 

de muito bom e cinco alunos (29%), quatro do turno 2 e um do turno 1, obtiveram a 

classificação de suficiente (gráfico 31). 

 

  
Gráfico 31 | Avaliação quantitativa da segunda fase do trabalho. No gráfico de barras são apresentados os 

resultados por turno e no gráfico circular são apresentados os resultados por total da turma 
 

A classificação média final da turma foi de 15,4 valores (a média foi feita 

com os valores arredondados às unidades). A maioria dos alunos da turma (70%) 

obtiveram uma classificação de bom, dois alunos (12%), do segundo turno, 

obtiveram a classificação de muito bom e três alunos (18%), também desse turno, 
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obtiveram a classificação de suficiente, não existindo notas abaixo dos 13 valores 

(gráfico 32). 

  
Gráfico 32 | Classificação final do trabalho. No gráfico de barras são apresentados os resultados por turno e no 

gráfico circular são apresentados os resultados por total da turma 
 

Consultando as grelhas com o resumo das auto e hetero avaliações realizadas 

pelos alunos (anexo C), a média das auto avaliações nos trabalhos da primeira e da 

segunda fase é de suficiente. Verifica-se, ainda, que as hetero avaliações por parte 

dos colegas são, na grande maioria, iguais ou superiores às auto avaliações de cada 

aluno. Isto revela que a maioria dos alunos se sub-avalia em relação às hetero 

avaliações dos colegas.  

  

2.  Balanço Reflexivo sobre o trabalho realizado  
 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
Paulo Freire 

 

Atendendo à diversidade (cultural, etária, social) que, atualmente, carateriza 

as nossas escolas e as nossas turmas, cabe ao professor adequar a sua ação em função 

das necessidades e caraterísticas dos alunos, estando estas em permanente 

transformação. A transferência dos conteúdos é fundamental, sem dúvida. Não 

obstante, entende-se que esta deve ser significativa para os alunos e só se torna 

efetiva quando acontece em articulação com os mesmos. Ao professor de hoje é 

requerido que, a par de um profundo domínio dos conteúdos específicos das 
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disciplinas que ensina seja, igualmente, capaz de refletir sobre a sua prática e agir em 

conformidade. A reflexão é uma forma de aprendizagem do professor e a melhoria 

da sua prática advém, precisamente, da sua própria experiência. Neste âmbito, o 

cruzamento entre o pensamento/ investigação e a prática/ ação é fundamental. 
Destaca-se no perfil geral de desempenho profissional do docente (DL 240/2001, 30 

Agosto 2001),  

“O professor incorpora a sua formação como elemento constitutivo da prática 
profissional construindo-a a partir das necessidades e realizações que 
consciencializa, mediante [...] a reflexão fundamentada sobre a construção da 
profissão e o recurso à investigação.” 

O papel do professor não é estanque e universal. Pelo contrário, é na 

particularidade, em contexto e em permanente adequação que o seu trabalho ganha 

sentido. O tipo de ensino que vigora no nosso sistema de ensino rege-se por 

princípios de universalidade; defende-se a equidade e a garantia de acesso a um 

ensino-aprendizagem igual para todos. No entanto, este pressuposto não significa 

que deva ser dado o mesmo, a todos os alunos, da mesma maneira. Há que atentar ao 

contexto de implementação e entender os currículos como uma linha estruturante que 

não se esgota em si mesma. Neste âmbito, afirma Manuela Esteves (2006: 116) que o 

professor deve exercer com autonomia e responsabilidade a sua função de 

especialista e ser capaz de agir “na complexidade e na incerteza, escolher entre 

alternativas de ação aquela que comprovadamente for a mais adequada num dado 

momento e lugar”, consciente do que está a fazer e do porquê da sua ação. 

O desenvolvimento de estratégias e a orientação da ação para a promoção do 

desenvolvimento dos alunos, carece de informação sobre o contexto e os 

participantes do mesmo. O conhecimento que se detinha da escola, da disciplina e da 

turma foi, sem dúvida, uma mais valia para o projeto de intervenção desenvolvido; 

não obstante, não o tornou mais fácil. Trabalhar com esta turma foi, desde o início do 

ano, um enorme desafio. Quando, nessa altura, nos confrontámos pela primeira vez 

com a turma, deparámo-nos com um conjunto muito diversificado de alunos, com 

expetativas diferentes relativamente à frequência escolar e ao futuro. Os alunos 

encontravam-se genericamente desmotivados, careciam de ritmo de trabalho, muitos 

não acreditavam nas suas capacidades nem tinham gosto pelos trabalhos que 

realizavam, alguns não mostravam vontade de trabalhar e outros, ainda, estavam 
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constantemente contrariados em relação a tudo o que se passava. Aos poucos, ao 

longo do ano, e particularmente a partir do segundo período, esta situação começou a 

inverter-se, para um número significativo de alunos. Estes, começaram a acreditar 

nas suas capacidades, a realizar os trabalhos em função do seu gosto e a tirar partido 

dos mesmos, melhoraram o comportamento e as atitudes em sala de aula, assim 

como o ritmo de trabalho. De conformados, inoperantes e algo apáticos, passaram a 

ser mais empenhados, confiantes, interventivos e, alguns, até empreendedores. 

Afirma Paulo Freire (2000), o ato educativo é um complexo jogo relacional que não 

prescinde da alegria de se fazer o que se gosta, nos dias bons e nos dias menos bons.  

Assim, cada ‘conquista’ deu-nos mais ânimo para continuar. Esta foi uma das razões 

que nos levou a optar por desenvolver este projeto de intervenção no terceiro período 

letivo.  

A maioria dos alunos não considerou o curso profissional como uma primeira 

escolha de ensino secundário, mas como uma hipótese alternativa depois de não 

terem vingado noutros contextos. Esta situação influenciou a referida falta de 

motivação para o curso (e para o ensino em geral), mas o trabalho que 

desenvolvemos (e que não findou, certamente, com o término do ano letivo) mostra 

como é possível provocar mudanças e levar os alunos a um maior envolvimento, 

fazendo-os acreditar no seu valor, desde que se empenhem e trabalhem nesse sentido. 

A cultura de muitos destes alunos não é a cultura da escola tradicional (até porque 

muitos, como referimos, não tiveram sucesso nesse ‘sistema’) mas isso não significa 

que não sejam capazes de se envolverem no processo de ensino-aprendizagem e de 

superarem as expetativas que os próprios tinham. O ensino profissional surge, assim, 

como uma mais valia determinante no nosso sistema de ensino. A forma como estes 

cursos se encontram organizados, possibilitando um acompanhamento e adequação 

aos ritmos de aprendizagem dos próprios alunos, vai ao encontro do 

desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, sociais e, até mesmo afetivas.  

 A construção de um clima sócio-afetivo dentro da sala de aula foi fulcral para 

o envolvimento dos alunos e o desenvolvimento das atividades ao longo do ano 

letivo e, particularmente, as do projeto de intervenção letiva. Amado, Freire, 

Carvalho e André (2009) denotam a importância deste clima no processo de ensino 

aprendizagem, sustentando que os processos cognitivo e afetivo se interrelacionam e 

influenciam mutuamente. Os autores entendem a questão da afetividade como a 
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faculdade de empatia, o respeito mútuo, o reconhecimento e a confiança nas 

capacidades dos outros. No contexto da gestão curricular realizada, a dimensão 

afetiva esteve associada a comportamentos como a ajuda individual aos alunos, a 

recetividade e o interesse pelas suas opiniões, verbalizações de incentivo, feedback, 

auxílio e valorização das atitudes e trabalho realizado. A resposta dada pelos alunos 

no questionário de inquérito final, destacando a importância da relação professor-

alunos para o seu envolvimento, é disso reflexo. Ainda no campo afetivo, Amado (et. 

al., 2009) refere que o ambiente de grupo no seio de uma turma influencia o 

desempenho e contribui para a satisfação de todos os envolvidos. Sendo a 

adolescência uma fase da vida do indivíduo tão cheia  de transformações e mudanças 

e atendendo à importância que os outros significativos têm nesta fase de construção 

da identidade, este ponto surge igualmente destacado nas respostas ao questionário 

de inquérito, onde os alunos referem que o trabalho que desenvolveram com os pares 

e o ambiente em sala de aula foi importante para se envolverem nas atividades 

letivas. 

A pesquisa teórica e pedagógica realizada foi fundamental para apoiar todo o 

trabalho desenvolvido. A investigação realizada em torno da fase particular da 

adolescência, assim como as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem 

consideradas permitiram estabelecer um melhor entendimento sobre os alunos alvo 

da intervenção e adequar a metodologia e estratégias a implementar em função disso 

mesmo. Sustenta Freire (2000), ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas 

gerir todo um conjunto de fatores que visem a produção e construção desse 

conhecimento pelos próprios alunos. Atendendo a que, como tivemos oportunidade 

de referir, nem todos os alunos se encontram no mesmo estádio, procurou-se 

dinamizar as aulas de diferentes modos. Embora se procurasse desenvolver conceitos 

mais abstratos não se deixou de auxiliar este processo com exemplos concretos e 

imagens, que permitiram aos alunos estabelecer pontos de contacto e comparações. 

Sendo a comunicação “uma troca mútua de sentidos entre pessoas, através de gestos, 

símbolos e outras formas de expressão” (Miranda & Bahia, 2005: 316) e fundamental 

em todo o processo de ensino-aprendizagem, procurou-se elaborar uma comunicação 

estimulante, que despertasse a vontade de aprender e a curiosidade. Os debates e a 

interação, particularmente aquando do estudo do retrato, permitiram tornar as aulas 

mais dinâmicas, despertar o interesse dos alunos e envolvê-los na aprendizagem. 
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Sempre que possível, relacionou-se os conceitos com conteúdos já existentes nas 

estruturas cognitivas dos alunos, visando uma melhor integração da nova 

informação.  

Relativamente às aprendizagens realizadas, considerando a história e a cultura 

do retrato (pintado e fotográfico), considera-se que estas foram satisfatórias, 

particularmente ao nível da exemplificação de cada uma das fases do trabalho e 

quanto à aprendizagem apoiada em exemplos diversificados. Ainda que as aulas 

expositivas tenham sido as mais ‘difíceis’ para a generalidade dos alunos, considera-

se que eles tiveram uma boa prestação e foram esforçados. Verificou-se que a 

exposição de conteúdos da primeira fase foi demasiado longa, o que levou a uma 

reformulação dos materiais e da sequência com que os conteúdos foram apresentados 

na segunda fase, tendo a recetividade dos alunos sido melhor. Quanto aos 

procedimentos técnicos para a realização de trabalho de retrato em estúdio e uso 

correto e em segurança dos equipamentos e acessórios da fotografia, considera-se 

que esta aprendizagem foi muito bem sucedida. A não existência de mais material 

para o curso é um problema que vem de trás; no entanto, crê-se que os esforços que a 

atual direção da escola fez durante este ano letivo neste âmbito foram benéficos. No 

decorrer das atividades os alunos desenvolveram e melhoraram diversas 

competências a nível técnico que lhes permite realizar este tipo de trabalho de forma 

autónoma. Verificou-se, nos trabalhos práticos que se seguiram a esta intervenção, 

que alguns alunos incorporaram vários dos conceitos estudados, quer a nível teórico, 

quer técnico. A resposta dos alunos quanto ao desenvolvimento de um projeto de 

trabalho foi, igualmente, boa e considera-se muito interessante e diversificada a 

maioria das abordagens que os alunos adotaram quanto ao recurso do retrato como 

espaço de exploração da identidade. Embora a adolescência seja a fase da vida do 

sujeito onde se dá a construção da identidade, também é, como vimos, a fase da crise 

da identidade. Trabalhar o conceito de identidade não é fácil, muito menos para 

alunos que não se encontram no estágio das operações formais, ou ainda não as usam 

de forma consistente; por isso, considera-se que os alunos trabalharam bastante bem 

e conseguiram alcançar resultados interessantes nos projetos que desenvolveram. 

Para além da aprendizagem cooperativa já referida, atenta-se, seguidamente, 

às demais estratégias consideradas. A promoção da motivação e da criatividade 

foram muito importantes no âmbito desta intervenção; no entanto, não se trataram de 
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estratégias implementadas unicamente nesta ocasião, uma vez que já vinham a ser 

trabalhadas desde o início do ano e continuaram a sê-lo depois da intervenção. Esta, 

foi sendo alvo de ajustes, sempre que se verificou necessário. O tempo de duração da 

intervenção foi um dos fatores que contribuiu para o primeiro ajuste que foi feito. O 

ritmo de trabalho dos alunos, a falta de assiduidade e pontualidade de alguns deles, a 

existência de outras atividades não previstas, e até mesmo o entusiasmo dos alunos e 

a vontade de continuarem a experimentar contribuíram, precisamente, para isso. É no 

espaço da sala de aula que uma planificação ganha sentido, torna-se dinâmica e 

adaptável. A inexistência de um espaço tipo estúdio na sala de audiovisuais e a 

necessidade de se adaptar o espaço em todas as aulas também teve influência. No 

entanto, o recurso a equipamentos que nunca usaram motivou os alunos para o 

trabalho e, particularmente, para a experimentação. O blogue foi particularmente útil 

no trabalho, constituindo-se como um elemento agregador da investigação que estava 

a ser feita. A não existência de manual e dispersão que o meio virtual contempla, 

culminaram na necessidade de criar este espaço com referências importantes para o 

trabalho que estava a ser desenvolvido. Relativamente ao questionário de ajuda à 

construção de um perfil identitário, embora no questionário de inquérito final ele não 

tenha sido expressivamente destacado pelos alunos, em aula e no decorrer das 

atividades foi possível perceber o alcance do seu impacto. Quando começámos a 

debater a questão da identidade percebeu-se que os alunos eram capazes de falar de 

alguns aspetos ligados à mesma, particularmente a partir dos exemplos que foram 

dados e das imagens que foram alvo de análise, mas quando lhes foi pedido para 

pensar na sua identidade eles mostraram-se muito desorientados, sem saber como o 

fazer. O questionário, com o conjunto de questões selecionadas, permitiu que os 

alunos orientassem a sua própria investigação, sem, com isso, os condicionar. 

A escola é uma realidade socialmente construída que produz e reproduz um 

espaço identitário de uma cultura organizacional específica e, como tal, vive das suas 

relações internas, mas também das dinâmicas relacionais que estabelece com o 

exterior (Afonso, 1999). A possibilidade de se levar o trabalho desenvolvido para 

fora da sala de aula e para fora da escola é de grande importância, para todos quantos 

os envolvidos. Os alunos ficaram, genericamente, entusiasmados com as mostras que 

foram sendo feitas deste trabalho e com o feedback que foram recebendo, dentro e 

fora da escola. A participação dos encarregados de educação, dos órgãos de gestão da 

escola e da comunidade local permitem que estes trabalhos ganhem sentido em 
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diferentes contextos e na dinâmica relação que daí decorre. Igualmente, contribuem 

para o aumento da confiança e do auto-conceito dos alunos.   

A dimensão técnica da avaliação, isto é, todo um conjunto de processos que a 

tornam um eficaz instrumento de ensino e de aprendizagem, adquire sentido quando 

orientada por princípios éticos, como a coerência e o sentido de justiça (Miranda & 

Bahia, 2005). A ética é inseparável da prática educativa e a melhor maneira de lutar 

por essa mesma ética é vivê-la na prática, na relação pedagógica. Neste âmbito, 

procurou-se utilizar responsavelmente diferentes instrumentos de avaliação, que 

seguissem as orientações do ensino realizado, de acordo com os objetivos definidos, 

com o programa da disciplina e com as caraterísticas dos alunos, com as diferentes 

conquistas que foram alcançando e atendendo ao tipo de ensino de um curso 

profissional. Atenta Abrantes (2000) para o caráter positivo da avaliação. De facto, 

tanto professores como alunos têm a ganhar com o constatar do que pode ser 

melhorado e alvitrando-se formas de superar as dificuldades, valorizando o que os 

alunos já sabem e são capazes de alcançar.  

Na sequência da intervenção, a professora cooperante realizou um relatório, 

que poderá ser consultado no anexo D. 

A investigação descrita neste relatório visou dar conta do projeto que foi 

realizado no âmbito do estágio do Mestrado em Ensino de Artes Visuais, orientada 

pelas questões de partida que foram expostas. A resposta a essas questões foi sendo 

dada ao longo deste relatório, nas estratégias adotadas e no caminho que se seguiu. A 

docência permite a construção de diferentes pontes e o desbravar de caminhos que se 

espera que continuem a ser explorados pelos alunos ao longo da vida. Jacques Delors 

(1996) sustenta, precisamente, que a educação deve fornecer a cartografia de um 

mundo complexo e agitado, assim como a bússola que nele permita navegar. Para tal, 

não basta que o indivíduo se abasteça de informação numa fase inicial da sua vida, 

pois o processo de aprendizagem nunca está acabado. Atenta o autor, que os 

primeiros anos de educação podem ser considerados bem sucedidos se conseguirem 

incutir no indivíduo a vontade e as bases para que continue a aprender ao longo da 

vida. O grande desafio da educação passará, assim, pelo entendimento da educação 

na sua plenitude, ou seja, contribuindo para o desenvolvimento total da pessoa 

humana.  
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A profissão de professor é tão nobre quanto onerada desta responsabilidade; a 

de adequar a sua prática a fim de potenciar esse mesmo desenvolvimento, a de 

despertar no aluno a curiosidade, a iniciativa e a vontade de continuar a desenvolver-

se como cidadão responsável e socialmente interventivo.  

Foram também estes os princípios que nos guiaram no projeto cuja descrição 

agora findamos, e com o qual muito aprendemos, expectantes da possibilidade de 

termos deixado essa marca nestes alunos.  
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TÉCNICAS	  AUDIOVISUAIS	  11º16	  
módulo	  04:	  fotografia	  II	  _	  Retrato	  Fotográfico	  
	  
Professora	  ANA	  FILIPA	  MACHADO	  
	  
	  
	  
RETRATO	  E	  IDENTIDADE.	  O	  retrato	  fotográfico	  como	  espaço	  de	  exploração	  da	  identidade.	  
Questionário	  I	  
	  
	  
	  

Na segunda parte do trabalho que estamos a realizar é pedido que, a partir 

dos retratos que os colegas fizeram de si, elabore um trabalho onde explore 

a sua identidade. 

Este questionário procura ajudá-lo na realização desta segunda parte do 

trabalho, propondo um conjunto de questões que lhe permitem refletir sobre 

si mesmo e sobre a sua identidade.  

Poderá responder a este questionário por meio de frases, palavras-chave e/ 

ou até mesmo imagens. 

Este questionário tem o propósito de ser um instrumento de trabalho 

individual e pessoal, estando garantido o anonimato das suas respostas. 	  

	  
	  
01. Como eu me vejo [Eu sou / Eu não sou]: 

02. Como os outros me veem: 

03. Como eu me vejo no futuro: 

04. Quem são as pessoas com as quais mais me identifico (família, amigos, 

ídolos, etc.): 

05. As minhas principais preferências (música, fotografia, pintura, livros, 

revistas, televisão, jogos, etc.): 

06. Os meus hobbies: 

07. Das seguintes cores e tonalidades, assinale aquelas com as quais se 

identifica: 
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  Bom trabalho! 
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Powerpoint referente à segunda fase da intervenção. 
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Enunciado dos trabalhos práticos. 
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módulo	  04:	  fotografia	  II	  _	  Retrato	  Fotográfico	  
	  
Professora	  ANA	  FILIPA	  MACHADO	  

	  
	  
	  
RETRATO	  E	  IDENTIDADE.	  O	  retrato	  fotográfico	  como	  espaço	  de	  exploração	  da	  identidade.	  
Enunciado	  do	  Trabalho	  prático	  
	  
	  
	  
Mais do que um simples registo da face, um retrato comporta todo um 

conjunto de ideias e sentimentos, que nos permitem saber um pouco mais 

sobre a pessoa retratada.  

Um retrato também nos fala sobre o seu autor. Neste sentido, todo o retrato 

é um auto-retrato. 

 

 

PARTE 1 

TIPO	  DE	  TRABALHO	  

Trabalho prático de retrato de figura humana em estúdio. 

 

PRINCIPAIS	  OBJETIVOS	  DO	  TRABALHO	  

- Realizar retratos de figura humana em situação tipo estúdio; 

- Desenvolver um bom nível na prática fotográfica e no uso correto dos 

acessórios da fotografia; 

- Aperfeiçoar e dominar a composição fotográfica; 

- Desenvolver a capacidade de análise crítica em relação ao trabalho 

realizado por si e pelos pares; 

- Trabalhar em equipa. 

 

MATERIAL	  NECESSÁRIO	  

- Câmara fotográfica reflex e objetiva (distância focal entre 70 e 135 mm); 

Tripé; Refletores; Chapéus; Projetores de luz contínua; Computador com 

software de edição de imagem; Pen, espaço virtual de armazenamento ou 

disco externo. 
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ENUNCIADO 

1. Retrato de figura humana em estúdio 

Realize retrato clássico (vários registos) de cada um dos colegas do turno, 

utilizando o equipamento de estúdio e acessórios da fotografia, aplicando os 

conceitos estudados. 

 
2. Análise do trabalho realizado e seleção 

De todos os registos que fez, escolha três imagens de cada colega do turno. 

 
3. Apresentação 

Apresente, à turma, o trabalho realizado. 

 
4. Auto e hetero avaliação 

Auto e hetero avaliação do trabalho realizado. 
 
 
PARTE 2 

TIPO	  DE	  TRABALHO	  

Preenchimento de um questionário de ajuda à construção de um perfil 

identitário. 

Conceção de um projeto e realização de um trabalho com recurso ao retrato 

( do próprio) como espaço de exploração da sua identidade. 

 

PRINCIPAIS	  OBJETIVOS	  DO	  TRABALHO	  

- Desenvolver um trabalho de exploração da identidade a partir dos retratos 

que foram feitos; 

- Desenvolver a capacidade de análise, relacionamento de diferentes 

elementos e de comunicação através de um projeto de trabalho próprio; 

- Desenvolver a criatividade. 

	  

MATERIAL	  NECESSÁRIO	  

- Questionário (versão digital); Retratos realizados na Parte 1 do trabalho; 

Computador com software de edição de imagem e desenho; Pen, espaço 

virtual de armazenamento ou disco externo. 
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ENUNCIADO 

1. Questionário.  

Responda ao questionário de ajuda à construção de um perfil identitário. 

 
2. Realização de um trabalho de exploração da [sua] identidade. 

2.1 Investigação autónoma e aprofundamento das referências  

Faça um aprofundamento das referências que lhe foram dadas (tendo 

por base as aulas, o questionário, o material disponibilizado no blogue 

http://modosderepresentacao.blogspot.pt/, e outras pesquisas que 

faça), e elabore um documento com o seu projeto de trabalho. 

2.2 Apropriação e intervenção 

Aproprie-se, total ou parcialmente, dos retratos que foram feitos de si 

pelos colegas e realize um trabalho onde explore a sua identidade. 

 
3. Apresentação 
Apresente, à turma, o trabalho realizado. 

 
4. Auto e hetero avaliação 
Auto e hetero avaliação do trabalho realizado. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1ª FASE | 65% 2ª FASE | 35% 
- Vários registos fotográficos de figura 
humana em estúdio; 
- Seleção dos 3 melhores registos de 
cada colega; 
- Domínio técnico da prática fotográfica 
(foco, abertura, velocidade, 
sensibilidade) (3 registos selccionados); 
-Iluminação através da utilização dos 
equipamentos e acessórios de acordo 
com os conceitos estudados; 
Expressividade das imagens/ 
criatividade; 
- Composição / enquadramento (3 
registos selecionados); 
- Apresentação e defesa do trabalho. 

- Planeamento/ elaboração de um 
projeto de trabalho; 
- Seleção da(s) imagem(ns) a usar; 
- Desenvolvimento de uma obra que 
recorra ao retrato como espaço de 
exploração da identidade de forma 
autónoma; 
- Desenvolvimento técnico do projeto de 
forma autónoma; 
- Composição dos elementos; 
- Criatividade do produto; 
- Memória Descritiva | adequação entre 
o produto e proposta de exploração da 
identidade; 
- Apresentação e defesa do trabalho. 

 

Bom trabalho!  
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APÊNDICE K 

Grelha de observação das aulas e registo. 

[em CD] 

 

 
 

APÊNDICE L 

Critérios de avaliação do trabalho prático. 

[em CD] 

 

 
 

APÊNDICE M 

Fichas de auto e hetero avaliação dos alunos. 

[em CD]
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APÊNDICE N 

Questionário de inquérito. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA | 
ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA  
TÉCNICAS	  AUDIOVISUAIS	  11º16	  
módulo	  04:	  fotografia	  II	  _	  Retrato	  Fotográfico	  
	  

Questionário	  II	  

 

Este questionário tem por objetivo compreender o impacto que as aulas lecionadas 

no âmbito do projeto de intervenção pedagógica do Mestrado em Ensino de Artes 

Visuais, sobre o retrato fotográfico em estúdio (módulo 04: Fotografia II), que 

decorreu entre 29 de abril e 03 de junho, tiveram nos alunos. 

 

As respostas obtidas através deste questionário são de enorme importância, uma 

vez que permitem recolher dados sobre o trabalho desenvolvido, nomeadamente, 

sobre as estratégias, recursos e metodologias usadas. 

 

Desde já agradeço a tua colaboração no preenchimento atento, refletido e sincero 

deste questionário.  

 

Sexo: F   M  
 

1. Classifica qual consideras ter sido o teu grau de aprendizagem, quanto: 

 1. 
Aprendi 
muito 
pouco 

2. 
Aprendi 
pouco 

3. 
Aprendi 

algo 

4. 
Aprendi 
muito 

À história e à cultura do retrato (pintado e 
fotográfico): 

    

Aos procedimentos técnicos para a 
realização de retrato fotográfico em estúdio: 

    

À montagem dos equipamentos usados 
assim como medidas de segurança: 

    

Ao uso dos acessórios de iluminação e 
acessórios de fotografia: 

    

Ao desenvolvimento de um projeto de 
trabalho: 

    

Ao uso do retrato fotográfico como espaço 
para pensares sobre a tua identidade: 
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2. Classifica os seguintes aspetos:  

2.1 Quanto à sua importância para a tua aprendizagem:  

 1. Muito 
pouco 

importante 

2. Pouco 
importante 

3. Algo 
Importante 

4. Muito 
importante 

As apresentações em powerpoint:     

Exemplos de obras de autores que 
trabalham o retrato (pintura/ fotografia): 

    

Exemplos de obras de autores que nos 
ajudam a pensar sobre o retrato como 
espaço de exploração da identidade: 

    

O blogue Modos de [re]presentação:     

As demonstrações dos processos e do 
funcionamento dos materiais: 

    

 
 
 
2.2 Quanto à sua importância para o teu envolvimento nas aulas: 

 1. Muito 
pouco 

importante 

2. Pouco 
importante 

3. Algo 
Importante 

4. Muito 
importante 

Trabalho colaborativo:     

Ambiente em sala de aula:     

Relação professor-alunos:     

Feedback que foi sendo dado sobre o 
trabalho que estavas a desenvolver: 

    

Promoção da criatividade:     
 

 
 
 
2.3 Quanto à sua importância para a concretização das tarefas: 

 1. Muito 
pouco 

importante 

2. Pouco 
importante 

3. Algo 
Importante 

4. Muito 
importante 

O questionário de ajuda à construção 
de um perfil identitário: 
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2.3 Continuação. 

 1. Muito 
pouco 

importante 

2. Pouco 
importante 

3. Algo 
Importante 

4. Muito 
importante 

A ficha de desenvolvimento de ideias e 
memória descritiva: 

    

A disponibilização no moodle dos 
powerpoints e do enunciado: 

    

Resultados finais dos trabalhos:     

As exposições dos trabalhos que foram 
realizados na fase 1 e na fase 2: 

    

 

 

3. Quanto à tua motivação, classifica cada um dos seguintes momentos: 

 1. Muito 
pouca 

2.  
Pouca 

3. 
Alguma 

4. Muita 

A minha motivação antes de iniciar o 
trabalho: 

    

A minha motivação ao longo do 
desenvolvimento do trabalho: 

    

A minha motivação para continuar a 
desenvolver este tipo de trabalho: 

    

 

 

4. Quanto à organização do tempo e do espaço, classifica os seguintes aspetos: 

 1. Não 
adequado 

2. 
Adequado 

3. Não 
realizei este 

trabalho 

Tempo definido para a realização da 1ª fase:    

Tempo definido para a realização da 2ª fase:    

Organização do espaço da sala durante a 
realização do projeto: 
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5. Faz a tua apreciação geral das aulas e do trabalho que foi desenvolvido: 

5.1 Refere o que mais gostaste neste projeto/ trabalho: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
5.2 Refere os pontos em que sentiste mais dificuldade: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
5.3 Se este trabalho fosse novamente aplicado a outra turma, no próximo ano 
letivo, sugere o que poderia ser melhorado: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

5.4 Apreciação global das aulas em que este projeto foi realizado: 

1. Fraca 2. Satisfatória 3. Boa 4. Muito Boa 

    

 
 
 
 
 

Muito obrigada! 

Professora	  ANA	  FILIPA	  MACHADO	  
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APÊNDICE O 

Grelhas de observação das aulas preenchidas. 

[em CD] 

 

 

 
APÊNDICE P 

Grelhas de avaliação dos trabalhos práticos. 

[em CD] 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

Programa da Disciplina de Técnicas Audiovisuais. 

[em CD] 
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ANEXO B 

Trabalhos dos Alunos (1ª fase). 

Trabalhos dos alunos não mostrados no corpo do relatório. 
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Trabalhos de A F.  
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Trabalhos de A A. 
 

 
 



 212 

Trabalhos de D S. 
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Trabalhos de D G. 
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Trabalhos de E D. 
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Trabalhos de F D. 
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Trabalhos de J B. 

 



 217 

Trabalhos de J P. 
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Trabalhos de L T. 
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Trabalhos de M M. 
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Trabalhos de N S. 
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Trabalhos de P B. 
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Trabalhos de P C. 
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Trabalhos de R A. 
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Trabalhos de R T. 
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Trabalhos de S O. 
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Trabalhos de G R. 
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ANEXO C 

Grelhas com o resumo da auto e hetero avaliação dos alunos. 

[em CD] 
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ANEXO D 

Relatório da professora cooperante. 
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