
O poder da imagem nos Media  - Recurso 2 - Guião da atividade 
 

Público-alvo: Turmas do regular e profissional do 11.º ano  
 

Duração: 2 aulas de 90 minutos ou 2 aulas de 90 minutos e 1 de 45 minutos 
 

Objetivos: 
- Demonstrar a importância da imagem no acompanhamento de uma notícia escrita. 
- Reconhecer que uma imagem captada no momento do acontecimento pode acrescentar informação ou 
mesmo substituir o texto. 
- Relacionar a imagem com a publicidade e o consumo. 
- Exemplificar que uma mesma imagem pode ter diferentes leituras consoante o texto que a acompanha. 
- Comprovar que a mesma imagem pode levar a diferentes interpretações. 
- Demonstrar que se pode manipular uma informação através de uma imagem. 
- Desenvolver competências de interpretação e análise crítica de imagens. 
 

Enquadramento: (desenvolvimento do Recurso 3 - PowerPoint a apresentar aos alunos): 
A Literacia Visual é a capacidade de interpretar e produzir imagens que permitam transmitir eficazmente uma 
mensagem.  
Vivemos na civilização da imagem, na qual a comunicação se baseia mais em imagens estáticas e em movi-
mento do que no texto ou no áudio. A capacidade de as analisar e produzir é, portanto, uma competência 
fundamental a desenvolver nos alunos.  
As imagens utilizadas pelos Media nem sempre nos dão uma leitura objetiva dos factos. A mesma imagem, 
quando associada a textos com objetivos distintos, poderá ter leituras muito variadas. Uma imagem pode, 
também, ser utilizada para manipular a informação. Distinguir facto de ficção e tomar uma posição crítica e 
reflexiva em relação à informação é uma das competências-chave de qualquer cidadão nos dias de hoje.  
Nem todas as imagens têm o mesmo valor ou função. O investigador francês André Gunthert distingue 
entre fotografia de ilustração e fotografia documental ou de informação. A primeira é feita com um objetivo 
prévio e admite ser retocada ou alvo de fotomontagem. A segunda é um documento autêntico, o resultado 
de um instante, que vale por si e recusa toda a manipulação. Ambas são, no entanto, um valor acrescentado 
ao texto. Uma vale como ilustração e serve de complemento, a outra acrescenta informação com valor equi-
valente ao do texto.   

Já imaginaste um jornal sem imagens? 
O diário francês Libération publicou uma edição do jornal sem imagens, em 14 de novembro 
de 2013. A jornalista Brigitte Ollier escreveu que, ao olhar os espaços brancos no lugar das 
fotografias era notória a sensação de vazio, de falta de informação, como se o jornal tivesse 
ficado mudo. Faltava a linguagem das imagens, que é essencial à compreensão. 

A 8 de setembro de 2015, o diário alemão Bild (cujo nome significa imagem) decidiu seguir 
o exemplo do Libération e publicou uma edição sem imagens, quer na edição impressa 
quer na edição em online, tendo apostado no título É quando já não as vemos que com-
preendemos a sua magia: o poder das imagens. 
 

Atividade: 
Na primeira sessão o professor faz uma breve abordagem do tema (10/15 minutos). A turma é dividida em 
cinco grupos. Cada grupo desenvolve uma atividade diferente - (75 minutos). São entregues a cada grupo 3 
tablets para consulta livre, durante as atividades. Na segunda sessão os grupos apresentam o trabalho à tur-
ma. Cada apresentação não deve exceder os 10 minutos, mais 2 minutos para responder a questões. Depois é 
realizado um debate moderado pelo professor (20/25 minutos). No final é aplicado o questionário (5 minu-
tos) 
 

Avaliação: A avaliação do contributo de cada aluno para o sucesso da atividade será da responsabilidade do 
professor aplicador, segundo os critérios de avaliação da sua disciplina. O  Impacto da atividade nos alunos 
será avaliado pela equipa da biblioteca, através de questionário online a aplicar no final da segunda sessão. 

 

 


