
Recurso 5 - Grupo 2 - A mesma imagem, diferentes interpretações 

A mesma imagem pode levar a diferentes interpretações, dependendo do ângulo em que foi captada, do texto que a 
acompanha, das preocupações de quem a observa, a época em que foi divulgada e da forma como foi difundida e 
com que objetivo.  

Passados poucos dias, depois de uma investigação cuidada, 
chegou-se à conclusão de que a fotografia mostrava, na 
realidade, um grupo de pessoas que fugia, com os seus per-
tences de uma situação de ajuntamento provocada por 
uma discussão e agressão entre dois indivíduos. A mesma 
fotografia, um relato muito diferente: 
 

Polícia nega arrastão em Carcavelos  
(…) A PSP afirma que o fenómeno não poderá ser definido 
como ‘arrastão’ porque foram apenas formalizadas cinco 
queixas de roubo, e só uma delas no areal (…) 
A polícia resume estes comportamentos a um conjunto de 
‘incivilidades’, que alarmaram os banhistas e os fizeram 
abandonar “apressadamente a praia”(…) 
www.cmjornal.pt › detalhe › policia-nega-arrastao-em-carcavelos 

“Arrastão" pôs em pânico praia de Carcavelos  
Cerca de 500 jovens lançaram ontem à tarde o pânico na 
praia de Carcavelos, quando, pelas 15h00, começarem a 
assaltar e a agredir os banhistas, segundo informou a polí-
cia. Foi um assalto de "arrastão" (em que um grupo avança 
e retira tudo o que pode a quem está no seu caminho), 
vulgar nas praias do Rio de Janeiro, mas que em Portugal 
nunca se tinha visto a esta escala... 

www.publico.pt › arrastaopos-em-panico--praia-de-carcavelos 

Exemplo 2 
A Imagem intitulada The Migrant Caravan, ganhou o pri-
meiro lugar na categoria 'Notícias locais',  da Fundação 
World Press Photo (2018). A fotografia mostra pessoas a 
correr na direção de um camião. Esta imagem pode ter 
diferentes interpretações e para alguns seria uma situação 
de fuga, para outros  de criminalidade, outros de uma 
manifestação de descontentamento em relação a algo. No 
entanto, esta imagem apenas retrata uma situação em 
que um camionista resolve dar boleia a um grupo de pes-
soas em Tapanatepec, no México.  

Exemplo 3 
O ângulo de captação, o enquadra-
mento e a visualização, total ou 
parcial, podem alterar totalmente 
a leitura de uma imagem. 

Exemplo 4 
A mesma fotografia, tirada em Maio de 2006 na praia de 
Carcavelos, levou a diferentes interpretações por parte 
dos Media.  Inicialmente a imagem de pessoas a correr na 
praia foi associada aos assaltantes e as primeiras notícias 
que saíram após o acontecimento relatavam o seguinte: 

Depois de analisarem os exemplos e debaterem estes e, 
eventualmente, outros casos que conheçam, selecionem 
uma imagem na internet (ou tirem uma fotografia) que 
vos permita criar duas notícias diferentes. Em alternativa 
podem selecionar uma notícia real documentada por uma 
imagem e criar um texto que altere totalmente a interpre-
tação dessa  imagem.  
Apresentem à turma o que estiveram a analisar, o traba-
lho que desenvolveram e as conclusões que tiraram. 

Exemplo 1 
A mesma imagem, dependendo da época em que for publica-
da, pode ter interpretações totalmente diferentes.  Os aconte-
cimentos recentes definem os assuntos mais discutidos e que 
causam mais preocupação nas pessoas. 


