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PARTE 1
INTRODUÇÃO
Este Guia faz parte do projeto “#NarcissusMeetsPandora: o retrato dos jovens nas redes
sociais” (#NmP). O #NmP é um projeto que desenvolveu um conjunto de ferramentas
inovadoras baseadas nas artes para trabalhar as competências digitais e a inclusão social
nas escolas e instituições de educação não-formal, com uma abordagem aberta e criativa.
O projeto “#NarcissusMeetsPandora” pretende, assim, desenvolver competências
digitais e envolvimento social, fornecendo competências de alta qualidade para estimular
a reflexão e expressão criativa, trabalhando diretamente com os retratos digitais dos
jovens, partindo de um hábito intrínseco para desenvolver uma experiência pedagógica
crítica e eficiente.

1. FINALIDADE E PÚBLICO-ALVO
Qual é a finalidade deste Guia & para quem se
destina?
Este Guia pretende ajudar os professores/
educadores de jovens no planeamento e implementação de atividades oficinais artísticas com
adolescentes/jovens.

2. Objetivos do projeto
A nossa abordagem é integradora. Cada profes-

professores/educadores de jovens terão os seus

sor/educador de jovens tem uma situação única

próprios propósitos e necessidades. Portanto,

e um corpo estudantil diferente que está a tentar

embora acreditemos que as atividades baseadas

alcançar.

nas artes possam ter um tema principal, cada ofi-

Um dos princípios-chave do Guia é o de que os
jovens e as comunidades podem trazer recursos

cina está ligada a diferentes temas principais: o
conhecimento não é estático em si mesmo.

importantes para as atividades e, como tal, ouvir
ativamente, valorizar explicitamente e reconhe-

Para mais informações sobre o projecto #NmP,

cer intencionalmente as suas ideias e pensamen-

siga o link para o enquadramento teórico:

tos é crucial e estimulante. Da mesma forma, os

framework.
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3. Orientações para a definição das condições dAs OFICINAS
Abaixo encontrará algumas dicas para condu-

dos jovens e a sua utilização das redes

zir uma oficina: para o ajudar no planeamento,

sociais (por exemplo, realidade híbrida,

preparação, e implementação (de facto, fazê-lo).

auto-representação, comparação social)

Além disso, uma vez terminado, é importante

›› Tomar consciência das oportunidades e

acompanhar os participantes para obter retorno

ameaças que as redes sociais representam

sobre a oficina, para que o possa melhorar na

para os jovens (por exemplo, questões

próxima vez.

relacionadas com a literacia jurídica, tais
como privacidade, manipulação, expressão,

Fazer ligações diretas com a vida pessoal dos

associação, acesso à Internet)

jovens ajuda a envolvê-los na conversa/tópico:
Ouvir verdadeiramente o que os jovens têm a
dizer e permitir-lhes partilhar as suas vidas pessoais ajuda-os a envolverem-se ativamente e

Ligar as oficinas às características e necessidades dos contextos/participantes:
A fim de melhor estabelecer condições para as

promove a aprendizagem profunda, uma vez

oficinas, é crucial atender às características e ne-

que exemplos concretos estão ligados ao pensa-

cessidades dos contextos/participantes, quer seja

mento abstrato. Ao proporcionar fortes ligações

através da concepção das próprias oficinas, da

com os desafios que os adolescentes enfrentam

construção de parcerias e ligações com entida-

na sua vida quotidiana, eles estarão constante-

des locais, ou da reflexão sobre os seus próprios

mente envolvidos na discussão: como é que este

preconceitos e comportamentos.

tópico afetou as suas vidas, como é que agiram
em tais circunstâncias, o que é que aprenderam
com essa experiência, existe alguma memória
das suas vidas em que esta imagem os faça pensar? Eles partilham imagens nas redes sociais?
Que tipo de imagens, e com que finalidade?

Integração no contexto
›› Ligar e integrar os objetivos e atividades do
projeto #NmP com o currículo local.
›› Ligar as oficinas com as atividades em curso
e interesses locais.

Valores e conhecimentos que orientam a
tomada de decisões

Equipa

›› Ter consciência de que os jovens podem

›› Construir sobre parcerias locais.

pertencer a várias culturas e identificar-se
com elas, simultaneamente. A forma como
eles participam nas suas culturas é fluida
e dinâmica, e muitas vezes dependente do
contexto.
›› É importante que os educadores e professores se familiarizem com os valores e necessidades educativas e culturais dos seus alunos.
›› Identificar ativamente, valorizar explicitamente
e reconhecer intencionalmente os recursos

›› Construir sobre e fortalecer interconexões
(comunicação e colaboração) entre famílias,
escola/organização e comunidades alargadas.
Auto-reflexão
›› Tomar consciência e compreender os seus
próprios preconceitos, estereótipos e comportamentos discriminatórios: adaptar o seu
comportamento a novos ambientes culturais
(por exemplo, evitar comportamentos ver-

que os jovens e as comunidades trazem.

bais e não-verbais que possam ser vistos

›› Tomar consciência das questões relaciona-

como inadequados por pessoas de difer-

das com o desenvolvimento da identidade
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entes origens culturais).

CONCEBENDO AS oficinas

permitindo diferentes interpretações; são provocadoras, muito provavelmente suscitando uma
reação da audiência; são criativas, muito prova-

Os jovens podem ser envolvidos simplesmente

velmente trazendo algo novo e inovador, o que

pedindo as suas reações às imagens:

encoraja novos ângulos de abordagem/visão de

Por exemplo, que pensamentos e sentimentos é

questões comuns.

que esta imagem vos provoca? Qual é a primeira palavra que vos vem à mente? Em que coisas
reparam/apreciam?

Estímulos & Materiais
›› Trazer referências visuais estimulantes/

Use perguntas de seguimento para encorajar os

/motivadoras e referências locais significa-

jovens a refletir mais profundamente sobre a ques-

tivas, mas ter em conta os conhecimentos

tão (por exemplo, “o que vos faz pensar isso?”,“há

prévios dos alunos e a eventual necessidade

alguma outra razão em que possam pensar?”).

de construir pontes entre os dois.

Dê tempo suficiente para ouvir as suas ideias; o

›› Utilizar narrativas visuais abertas e provoca-

silêncio pode ser uma ferramenta poderosa em

tivas como pontos de partida para melhorar

tal caso.

a agência dos estudantes e promover múltiplas alternativas para resolução de problemas
e experimentação.

Baseado em pesquisa & Baseado em projetos
›› As oficinas devem incluir ciclos de estímulo
- exploração/pesquisa - discussão, análise,
pensamento, experimentação .... e - partilha/
divulgação.
›› Abertos: Optimizar a escolha individual/grupo, autonomia e agência.
›› Estimulantes: convidar os jovens a experimentar novas soluções, a pensar em novas
ideias e a interpretar o material familiar de
novas maneiras.
›› Significativos e relevantes: Encorajar o pen-

Os métodos e estratégias de trabalho podem
ser diversos:
É importante permitir que os jovens explorem
os materiais e recursos de diferentes maneiras,
para que possam potencialmente encontrar o
mais adequado para eles. Dentro deste processo, é crucial ter em conta a perspetiva, características e necessidades de cada jovem, para que
a atividade seja atrativa e mais fácil de promover envolvimento.

samento crítico dos jovens sobre diversidade
e desigualdades (questionar o padrão “nor-

Multimodal

mal”, desafiar e desconstruir estereótipos).

›› Tirar partido de estratégias multimodais,
através de métodos baseados nas artes,

Espaço & Tempo
›› Dar tempo suficiente para expressão livre, exploração, experimentação, trabalho de grupo
e discussão, interrogação, pensamento...
›› Organizar o espaço para optimizar a autonomia e o movimento, e libertá-lo das distrações.

aplicando conceitos-chave de literacia digital,
legal e visual.
›› Múltiplos meios para os estudantes se empenharem e expressarem: visual, auditivo,
táctil,...
›› Múltiplos meios para os professores/educadores apresentarem informação.
›› Oportunidades de reinterpretar, transfor-

Como envolver os jovens em discussões relevantes?

mar e de experimentar novos ângulos de

As artes podem ser um ponto de partida mui-

abordagem.

to rico para iniciar uma discussão; são abertas,
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Trabalho de grupo
›› Fomentar a colaboração através de trabalho
de grupo.
›› Ajudar os jovens a ouvir os outros, a ter em
consideração as suas perspetivas.

retorno do professor e dos seus pares deve ser
construtivo para o seu processo de aprendizagem. Tudo isto envolve, naturalmente, a existência de relações saudáveis entre o educador e os
estudantes, e entre os próprios estudantes.

›› Ajudar a juventude a reconhecer e respeitar
múltiplas perspetivas no âmbito da participação democrática.

Construção de relações
›› Reconhecer, valorizar e utilizar as próprias
experiências dos jovens, conhecimentos ante-

Criação de um ambiente seguro/construção de

riores, necessidades, motivações..., como pon-

relações:

tos de partida e condutores para as atividades.

É muito importante promover a reflexão dos alunos, principalmente ajudando-os a pensar mais
criticamente sobre as suas próprias competên-

›› Optimizar valor, relevância e autenticidade
›› Ouvir ativamente a juventude, com genuína
curiosidade e interesse.

cias e a forma como se estão a desenvolver. Para

›› Construir um ambiente positivo onde os par-

o fazer, é crucial criar um ambiente seguro, no

ticipantes sejam encorajados e apoiados a

qual os aprendentes possam expressar os seus

assumir riscos e a explorar.

valores sem receio de desagradar ou de serem

›› Ajudar a construir pontes entre o que trazem

julgados pelo educador ou pares. Além disso, o

e os materiais/atividades que são propostos.

4. Aspetos jurídicos, éticos e de proteção de dados
Explique claramente aos participantes que irão

permissão do artista; neste caso, o responsá-

produzir imagens e que, para as imagens produ-

vel pela coleção ou o serviço de relações pú-

zidas, deve ser obtido o consentimento:

blicas do museu.

›› de pessoas representadas e tutores legais, se
aplicável;

Explique claramente aos participantes que:

›› permissão para tirar fotografias em espaços

›› os participantes têm o direito de decidir se as

públicos, como galerias, museus, escolas,

imagens produzidas durante as oficinas po-

teatros, salas de concertos; as instituições de-

dem ser armazenadas e partilhadas por ou-

vem ser contactadas junto dos responsáveis

tros. Deve pedir-se aos participantes que as-

pelo espaço;

sinem um formulário de consentimento (ver

›› se os participantes utilizarem obras e imagens de outros artistas, devem verificar se é
necessário o consentimento (por exemplo,
propriedade intelectual);

exemplo nos Anexos).
›› os participantes têm o direito de decidir se
querem ser fotografados.
›› a autoria da imagem pertence à pessoa que ti-

›› normalmente, não podemos utilizar imagens

rou a fotografia e provavelmente a editou. Esta

produzidas por outros sem a permissão dos

tem direito a reclamar os direitos de autor da

autores, a menos que a obra seja de livre

imagem (© ano de produção / nome do autor).

acesso (por exemplo, bases de dados de ima-

›› os autores podem escolher entre muitos ti-

gens gratuitas);
›› no caso de reproduções encontradas na inter-

pos de licenças de direitos de autor. Ver, por
exemplo, os tipos de licenças Creative Com-

net de obras de arte em websites de artistas,

mons

galerias ou museus, as imagens precisam do

cclicenses/).
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(https://creativecommons.org/about/

›› todos têm o direito de decidir onde e como

›› se as imagens forem tornadas públicas nas

publicar as suas imagens, se tais imagens

redes sociais, os seus autores não têm qual-

não forem ofensivas ou não causarem danos

quer controlo sobre quem as pode ver, quem

a outros (Princípios Éticos).

pode editá-las e os contextos da sua utilização por outros.

5. Acompanhamento do processo
Como registar o processo de trabalho?
Durante as introduções: anote na sua agenda a
data, hora, local, número de participantes, sexo,

Envolva um participante no processo e peça-lhe
que registe os momentos significativos da oficina (fotografia ou vídeo).

idade, e outros factos importantes sobre os par-

Após a oficina, escreva as suas notas na sua

ticipantes.

agenda, ou faça um áudio ou vídeo descrevendo
o que aconteceu durante a atividade.

6. Avaliação colaborativa
O projeto #NmP produziu um Kit de Avaliação

cadas após uma atividade oficinal. Juntamente

que pode ser consultado no website do proje-

com o seu grupo, tente responder às seguintes

to (https://narcissusmeetspandora.eu/). O Kit de

perguntas:

Avaliação visa ajudar os jovens e educadores a
compreender se as competências que as atividades da oficina #NmP pretendem alcançar são
ou não desenvolvidas. Os educadores podem
utilizar as suas próprias ferramentas de avaliação, o principal objetivo é manter a simplicidade. Há algumas ferramentas que podem ser apli-
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“O que correu bem/Correria ainda melhor se”.
Também pode optar por desenvolver, juntamente com o seu grupo, um código de cores, semáforos, sorrisos, estrelas, post-it, autocolantes,
emojis, entre outros.

7. Análise e interpretação de imagens: modelo e exemplos
Uma vez que as atividades das oficinas do
“#NarcissusMeetsPandora” envolvem a criação
de retratos e a produção de imagens, é impor-

››

ABORDAGEM: as primeiras impressões.

››

ANÁLISE: uma observação mais detalhada
tendo em conta os elementos visuais e os as-

tante saber como analisar e interpretar imagens.
O modelo aqui apresentado visa ajudar na análise e interpretação de imagens. Baseia-se em três
passos:

petos técnicos.
››

INTERPRETAÇÃO: compreensão do contexto,
símbolos, significados e propósitos da imagem, seguidos de um inquérito adicional sobre o título e o autor da imagem.

ABORDAGEM
· O que é retratado (na primeira impressão)? Qual é o tema da imagem?
· Associações e impressão geral (ligação às próprias experiências e referência ao que já foi visto).
· Qual o efeito imediato que esta imagem lhe provoca: irritação, fascínio...
· O que se pode concluir dos dados técnicos e das informações fornecidas?
· Que questões surgem?

ANÁLISE
· Descrição das observações que são de maior alcance e, portanto, relevantes.
· Como é concebida a imagem?
. Ao tirar a fotografia (por exemplo, ponto de vista do fotógrafo, encenação da pessoa
fotografada, secção/pormenor fotográfico, formato, distância focal, iluminação, eixo de
ação,...).
. No pós-processamento (por exemplo, mudança de enquadramento, mudança de
formato, filtros, correções, montagem, resolução,...).
· Aspetos específicos da concepção (por exemplo, tamanho, orientação, material/meio [digital/
analógico], cores, linguagem da forma, composição, contrastes,...).
· A imagem é uma fotografia documental, ou uma alienação surrealista, ou uma caricatura, um
culto, ou pertence a outro género?
· Contexto: em que contexto é a imagem exibida? A quem pertence a imagem (por exemplo,
direitos de autor)?

INTERPRETAÇÃO
· Como é que o contexto influencia o significado?
· Como deve o espectador reagir? O que deve ele fazer com esta imagem? A que espectadores
se destina a imagem (público-alvo)?
· Quem usa a imagem e para que fim?
· Como é que podemos dar sentido à imagem?
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ExEMPLOS
Cindy Sherman, Untitled #615, 2019.
LINK para a fotografia

Questões para trabalhar com esta imagem

ABORDAGEM

INTERPRETAÇÃO

››

››

O que veem? De que género/sexo é esta

Por favor, descubram o tipo de roupas

Como descreveriam a linguagem cor-

que a pessoa está a usar. O que é que diz

poral? O fundo? Existe alguma ligação

sobre a pessoa?

entre o fundo e a figura?
››

É um retrato, um auto-retrato? Porquê?

pessoa? Como descreveriam a roupa?

››

Por favor, descubram qual é o tipo de

Que sentimentos vos provoca esta ima-

paisagem no fundo, por que é que está

gem? (por exemplo, gostam, não gos-

desfocada? Porquê o efeito de espelho?

tam, deixa-vos curiosos, indiferentes).

Por que é que o céu tem tantas cores?
Por que é que partes do fundo são espelhadas? Porquê esta escolha de cores,

ANÁLISE
››

É uma pintura ou uma fotografia?
Como foi produzida a imagem?

››

luz, composição?
››

Como devemos reagir quando vemos a
imagem? O que é que esta imagem significa para vocês?

Que cor predomina no ambiente?
Que ambiência de luz? Qual a composição?

››

Como é sugerido o movimento?
É uma fotografia de dupla exposição

PESQUISA
››

Quem é Cindy Sherman? Como é que ela
trabalha?

ou uma fotografia pós-processada?
››

O que pensam que o título “Untitled
#615” significa?

››

Onde se pode ver esta imagem? Como é
que este contexto influencia o seu significado?

8 GUIA PARA EDUCADORES

Lu Chunsheng, I want to be a gentleman, 2000.
LINK para a fotografia

Questões para trabalhar com esta imagem

ABORDAGEM

INTERPRETAÇÃO

››

O que veem?

››

Qual é a relação entre o título e a imagem?

››

Que sentimentos vos provoca esta ima-

››

Qual é o impacto da escala dos retratos?

gem (por exemplo, gostam, não gostam,
deixa-vos curiosos)?
››

O que é que sentem?

››

Por favor, escolham 5 palavras para
expressar os vossos sentimentos sobre

PESQUISA
››

Qual é o título da fotografia?

››

Onde foi tirada esta fotografia? Quando
foi tirada? Por quem? Porquê?

esta fotografia.
››
ANÁLISE
››

Que tipo de fotografia? Retrato? Documentário? Documentário artístico, surreal?

››

Descrevam a situação: como é que as
pessoas chegaram às vigas altas?
Será um efeito de pós-processamento?

››

De onde foram tiradas as fotografias?
Como é a perspetiva dos pódios?

››

Onde estão os pontos focais? Como descrevem a profundidade do campo?
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Quem está representado nesta imagem?
Por quem? Como? Porquê?

››

Quem é Lu Chunsheng? Que temas são
habitualmente trabalhados por este artista?

8. Envolvimento com ferramentas digitais
Recomendamos aos educadores que experi-

Depois de ter tirado a fotografia, o educador ou

mentem as propostas de cada oficina sozinhos

os jovens podem editá-la utilizando uma aplica-

ou com colegas antes de as implementarem

ção de edição de fotografias. Normalmente, os

com os jovens. Claro que, durante a oficina, os

telemóveis integram um editor fotográfico básico

participantes aprenderão em colaboração, e o

que lhes permite cortar, rodar ou espelhar a ima-

educador aprenderá muitas coisas com o grupo.

gem para alterar os contrastes de luz, equilibrar

Por exemplo, o educador pode perguntar aos

as cores e utilizar filtros. Se o telemóvel não tiver

participantes que aplicações utilizam para trans-

um editor de fotografias, pode ser descarregada

formar as suas fotos, e em grupo podem ser

uma aplicação gratuita na appstore/playstore.

descobertas as possibilidades das aplicações

Um computador com um software de edição de

que já estão em uso. Se alguém não tiver um

imagem pode também transformar a fotografia

telemóvel ou editor de fotografias, o educador

original. Os fotógrafos normalmente guardam

pode fazer subgrupos de participantes para que

as fotografias como .raw, portanto, a fotografia

possam partilhar equipamentos e conhecimen-

digital não perderá qualidade, mas para as redes

tos.

sociais pode ser guardada como JPG.

É importante dedicar tempo a explorar o telemóvel e descobrir o que pode ser feito com a
câmara, antes das oficinas.

O “#NarcissusMeetsPandora” desenvolveu um
Toolkit digital, onde podem ser encontradas várias ferramentas digitais para desenvolver as ati-

Ligue a câmara no telemóvel. Podem ser tira-

vidades oficinais artísticas.

das fotografias verticais (retrato) ou horizontais

Por favor, siga o LINK caso queira consultar este

(paisagem). Dependendo da posição da câmara,

toolkit.

diferentes perspetivas da imagem irão ocorrer.
O Educador pode também querer trabalhar com
Antes de tirar a fotografia, escolher o local, a luz,
as configurações e adicionar adereços, se necessário. No caso de se tirar uma fotografia, pode
ser utilizado um temporizador automático.
Uma fotografia de palco também pode ser tirada
através da instalação de objetos especiais num

outras ferramentas:
Recursos Técnicos de Livre Acesso:
https://digital-photography-school.com/
https://www.picturecorrect.com/tips/
https://www.creativelive.com/photography-guides/
post-processing

cenário.
The Photographers Gallery:
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social
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PARTE 2
Temas principais
& oficinas
1. TEMAS PRINCIPAIS
Para a segunda parte do Guia para Educadores,

A seleção destes temas principais resulta do

o projeto “#NarcissusMeetsPandora” oferece 10

desenvolvimento de “grupos focais” e questio-

atividades – oficinas artísticas – a desenvolver

nários aplicados aos jovens da Grécia, Bélgica,

por professores/educadores com estudantes ou

Espanha e Portugal. A partir da implementação

jovens.

destes instrumentos, o #NmP foi capaz de com-

As oficinas são colocadas sob 4 temáticas principais:

preender alguns dos principais temas que os
jovens queriam explorar, porque esses eram os
temas que eles mais queriam conhecer, ou por-

›› Edição de imagens

que os temas se referiam a áreas que eles sen-

›› Privacidade

tiam ser de grande importância para si próprios

›› Participação cívica
›› Poder das imagens

como utilizadores das redes sociais. Conheça o
Guião do grupo focal aqui: Guião.
As oficinas artísticas foram desenvolvidas como
propostas para promover o envolvimento dos
jovens com os temas principais.

1.1. EDIÇÃO DE IMAGENS
Descrição
“O fotógrafo não é simplesmente a
pessoa que regista o passado, mas
aquela que o inventa”
Susan Sontag (escritora Americana,
cineasta, filósofa, ativista)
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Com o avanço e a proliferação da tecnologia, tirar

›› Tomar consciência dos riscos trazidos ao

e editar fotografias são agora atos comuns en-

desenvolvimento saudável dos jovens

tre pessoas de todas as idades. Quando se trata
de adolescentes, estes atos têm um significado

Examinar algumas das questões de manipula-

acrescido, uma vez que contribui para a constru-

ção subjacentes aos retratos: ligações com as

ção contínua das suas próprias identidades.

artes e o mundo atual:

No entanto, a criação e interpretação de imagens não está isenta de riscos, sendo um deles associado à manipulação de imagens. Este
fenómeno pode assumir muitas formas: desde
uma simples utilização de filtros, até técnicas

›› Tomar consciência de como outros utilizaram/utilizam retratos para obter poder social
›› Tomar consciência das técnicas utilizadas
para manipular imagens

avançadas concebidas para mudar a dinâmica
de poder, as técnicas de edição de imagem tornaram-se cada vez mais sofisticadas e, como tal,
em muitos casos, impossíveis de identificar.
Como vivemos numa época em que a imagem é
crucial, é importante explorar questões éticas ligadas à manipulação de imagens, os seus objetivos e as formas como os jovens podem refletir
criticamente sobre o conteúdo que é colocado
online.

Questões para auto-reflexão
›› O que sei/o que experimentei em relação a
tirar e editar fotografias?
›› Quais são os meus pensamentos sobre a
ética da manipulação de imagens?
›› Que mensagens penso que são as mais importantes a transmitir?
›› Como posso envolver-me devidamente com os
jovens e motivá-los a explorar estas questões?

Objetivos gerais

Discuta estas questões com os seus colegas.

Explorar a natureza comunicativa dos auto-retratos:
›› Tomar consciência de como os auto-retratos
permitem a uma pessoa influenciar e gerir a
percepção de si própria, pelos outros.
›› Tomar consciência de como os auto-retratos
influenciam a forma como os jovens pensam
sobre eles mesmos, se veem e se reinventam.

Quem é o meu grupo
›› Que aspetos relativos à representação nas
redes sociais preocupam os meus alunos?
›› O que é que eles experienciaram até agora?
Como é que este tema afetou as suas vidas?
›› Como pensaram eles sobre um problema

›› Tomar consciência de como os auto-retratos

que surgiu? Como é que o resolveram?

influenciam a forma como os jovens refle-

›› Como é que penso que o meu grupo se vai

tem sobre a sua pertença a grupos sociais

envolver e reagir a estas questões?

específicos.

Avaliação
Compreender o conceito de auto-representação
nas redes sociais:

Encontre aqui os questionários para jovens/
adolescentes e Professores/Educadores. Cada

›› Tomar consciência das formas como o com-

oficina tem um questionário específico. Escolha

portamento online (por exemplo, a publica-

o questionário para ambos os beneficiários, de

ção de selfies) pode influenciar o comporta-

acordo com a oficina que vai implementar:

mento offline - realidade híbrida
›› Tomar consciência da estigmatização que
pode ocorrer (por exemplo, pessoas cuja
aparência é criticada)
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›› Questionário

1.2. PRIVAcidade
Descrição
“Há uma intrusão absurda da tecnologia na nossa vida, nunca fomos
tão escrutinados. Já estamos do
outro lado do espelho”
JP Simões (cantautor Português)

Quando se trata de meios digitais, a privacidade

pensamento crítico - nomeadamente, expondo

é um dos tópicos mais controversos que existem.

-os em segurança a situações em que têm mais

Por um lado, parece que não se pode escapar ao

dificuldade de garantir a sua própria segurança.

escrutínio constante dos nossos dados - por mais
cuidadoso que se seja ao partilhar informação
online. Por outro lado, é verdade que as medidas

Objetivos gerais

de segurança podem e devem ser implementa-

Explorar o conceito de privacidade em contex-

das, quer pelo indivíduo, quer pela organização

tos digitais

(por exemplo, alguns motores de busca orgulham-se de não rastrear os dados do indivíduo).

›› Tomar consciência das diferenças entre informação pública e privada
›› Tomar consciência dos perigos de uma ativi-

Assim, embora não seja muito claro onde reside
a responsabilidade de informação privada que
reaparece online, parece óbvio que a “era do esquecimento” acabou: tudo o que publicamos online muito provavelmente ficará lá permanentemente. Isto pode trazer algumas vantagens mas,
como tudo o resto, também apresenta riscos, especialmente para os jovens.

dade online ser constantemente monitorizada
›› Tomar consciência dos riscos da partilha
de dados sensíveis online (por exemplo, a
existência de empresas que rastreiam esses
dados, pessoas estranhas que acedem a
informações pessoais)
›› Tomar consciência das oportunidades que a
partilha de informação pessoal online pode

Perante um tal dilema, como devem os educa-

trazer (por exemplo, em termos de carreira)

dores ajudar os seus alunos a ultrapassar estes
obstáculos? Ensinando-lhes que medidas de se-

Compreender o significado da permanência de

gurança podem e devem implementar; apresen-

dados em contextos digitais

tando-lhes o mundo digital como um contexto
onde tudo o que fazem é monitorizado... Nós,
Equipa “#NarcissusMeetsPandora”, acreditamos
que, naturalmente, questões técnicas como as
anteriores são extremamente relevantes. Contu-

›› Tomar consciência de que a informação
partilhada na Internet permanece na Internet
(explorar tais consequências, por exemplo,
para futuras oportunidades de emprego)

do, e considerando o fosso entre gerações que
existe e tende a aumentar entre educadores e

Examinar o papel que as medidas de segurança

jovens, diríamos que a melhor forma de ajudar

podem ter na proteção dos jovens contra as con-

os jovens a comportarem-se de forma adequada

sequências negativas da sua atividade online

e responsável na Internet é promovendo o seu
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›› Tomar consciência dos papéis que os jovens
podem ter na proteção dos seus próprios dados (por exemplo, configuração de definições
de privacidade, localização oculta, cláusulas
contratuais, permanecer anónimo online)
›› Tomar consciência do facto de, por vezes,
as plataformas não protegerem os menores
durante as suas atividades online

Quem é o meu grupo
›› Que aspetos relativos à partilha de informação sobre as redes sociais preocupam os
meus alunos?
›› Que medidas de segurança pensa que eles
já implementam quando utilizam a Internet?
›› O que é que eles experienciaram até agora?
Como é que este tópico afetou as suas vidas?

Questões para auto-reflexão
›› O que sei/o que experienciei em relação à
privacidade na Internet?
›› Quais são os meus pensamentos sobre as

›› Como pensaram eles sobre um problema
que surgiu? Como é que o resolveram?
›› Como é que penso que o meu grupo se vai
envolver e reagir a estas questões?

oportunidades/ameaças de publicar online?
›› Quais são as mensagens que considero mais
importantes transmitir?
›› Como posso envolver devidamente os jovens e motivá-los a explorar estas questões?
Discuta estas questões com os seus colegas.

Avaliação
Encontre aqui os questionários para jovens/
adolescentes e Professores/Educadores. Cada
oficina tem um questionário específico. Escolha
o questionário para ambos os beneficiários, de
acordo com a oficina que vai implementar:
›› Questionário

1.3. PARTICIPAÇÃO CÌVICA
Descrição
“Não utilize as redes sociais para
impressionar as pessoas; utilize-as
para causar impacto nas pessoas.”
Dave Willis (ator, escritor, produtor
e músico Americano)

Inegavelmente, os meios de comunicação social

dia, é assim que começam muitos movimentos

permitem-nos participar e exprimir as nossas

e iniciativas: por exemplo, um único tweet pode

opiniões sobre diferentes questões de menor ou

ter amplas repercussões e impactar muitas pes-

maior importância para a sociedade (dependen-

soas de formas diversas e práticas.

do da perspetiva de cada um).

Propomos as seguintes questões para iniciar o

Através de tal possibilidade, surgiu um novo

tema: como se sabe qual a informação mais fiá-

conceito: o “ativismo online”. De facto, hoje em

vel; como se pode ter maior impacto nos outros
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(depende do número de seguidores, do conteúdo...?); e como se pode determinar se uma conta
ou mensagens específicas são autênticas?

Objetivos gerais
Explorar as oportunidades que os meios de comunicação social oferecem para ativismo
›› Tomar consciência de como os indivíduos/comunidades marginalizados podem utilizar as
redes sociais a seu favor (por exemplo, para
ganhar confiança, receber reconhecimento).

Questões para auto-reflexão
›› O que sei/o que experienciei em relação a
ativismo online?
›› O que penso sobre as oportunidades/ameaças de ativismo online?
›› Quais são as mensagens que considero mais
importantes transmitir?
›› Como posso envolver devidamente os jovens e motivá-los a explorar estas questões?
Discuta estas questões com os seus colegas.

›› Tomar consciência de como as redes sociais
podem permitir ligações entre diferentes
grupos sociais (ajudando assim a promover
a tolerância, a empatia).
›› Tomar consciência de como jovens de diferentes origens se podem juntar através das
redes sociais, com um objetivo comum (causa social).
›› Tomar consciência da rapidez com que uma
questão social pode ser difundida em todo o
mundo.

Quem é o meu grupo
›› Que aspetos relativos a ativismo online
preocupam os meus alunos?
›› O que é que eles experienciaram até agora?
Como é que este tópico afetou as suas vidas?
›› Quais as causas sociais que mais os interessam?
›› Como pensaram eles sobre um problema
que surgiu? Como é que o resolveram?
›› Como é que penso que o meu grupo se vai

Examinar os fenómenos negativos associados

envolver e reagir a estas questões?

ao ativismo online
›› Tomar consciência dos riscos de mensagens/

Avaliação

pessoas artificiais/não-autênticas (ativismo

Encontre aqui os questionários para jovens/

performativo).

adolescentes e Professores/Educadores. Cada

›› Tomar consciência do risco inerente à obtenção de informações de fontes pouco fiáveis
pelos jovens (notícias falsas, desinformação).

oficina tem um questionário específico. Escolha
o questionário para ambos os beneficiários, de
acordo com a oficina que vai implementar:
›› Questionário
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1.4. POder das imagens
Descrição

“Aprendi que as imagens têm o poder
de educar, honrar, humilhar, e iluminar.”
David Doubilet (fotógrafo
subaquático Americano)

No meio das complexidades das redes sociais,
parece haver um terreno comum que cativa o
público: as imagens. Tendem a ser o foco principal das plataformas de comunicação social, principalmente devido à sua capacidade de captar a
atenção do telespectador. Além disso, numa sociedade cada vez mais globalizada, as imagens
ganham ainda mais relevância, uma vez que são
compreensíveis por pessoas de todo o mundo.
Finalmente, quando se trata de algumas das
suas vantagens, pode-se dizer que as imagens
se registam melhor na memória do que outras

›› Tomar consciência de como as imagens podem ser poderosas no mundo digital de hoje.
›› Tomar conhecimento das questões de direitos
de autor associadas à publicação de imagens.

Questões para auto-reflexão
›› O que sei/o que experienciei em relação à
publicação de imagens online?
›› Quais são as mensagens que considero mais
importantes transmitir?

formas de expressão, tais como grandes textos.

›› Como posso envolver devidamente os jo-

No entanto, em termos de efeitos potencialmen-

Discuta estas questões com os seus colegas.

te negativos, as imagens nos meios de comunicação social podem ser associadas à pressão de
satisfazer as expectativas dos seguidores, especialmente porque é impossível agradar a todos
e a cada um. Assim, também seria importante
compreender como apoiar as pessoas cujas imagens obtêm um retorno negativo dos outros.

Objetivos gerais
Explorar o papel das imagens como formas de
expressão

vens e motivá-los a explorar estas questões?

Quem é o meu grupo
›› Que aspetos relativos à publicação de imagens preocupam os meus alunos?
›› O que é que eles experienciaram até agora?
Como é que este tópico afetou as suas vidas?
›› Como pensaram eles sobre um problema
que surgiu? Como é que o resolveram?
›› Como é que penso que o meu grupo se vai
envolver e reagir a estas questões?

›› Tomar consciência de como os jovens utilizam as imagens para se representarem a si
próprios e aquilo em que acreditam.
›› Tomar consciência do feedback que os jovens podem receber após a publicação de
uma imagem.
›› Tomar consciência de como as imagens são
amplamente utilizadas nas redes sociais.
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Avaliação
Encontre aqui os questionários para jovens/
adolescentes e Professores/Educadores. Cada
oficina tem um questionário específico. Escolha
o questionário para ambos os beneficiários, de
acordo com a oficina que vai implementar:
›› Questionário

2. OFICINAS
2.1. tabela das oficinas
TEMA PRINCIPAL

OFICINAS

PALAVRAS CHAVE

COMPETÊNCIAS
DIGITAIS

DURAÇÃO

EDIÇÃO DE
IMAGENS

Retratos
Contemporâneos &
Auto-representação

Retrato

Nível 1 - utilização
básica de ferramentas digitais

média

Nível 3 - aprendizagem de nova ferramenta digital

curta

Nível 2 - uso criativo de ferramentas
digitais

curta

Nível 2 - uso criativo de ferramentas
digitais

curta

Nível 2 - uso criativo de ferramentas
digitais

curta

Nível 3 - aprendizagem de nova
ferramenta digital

longa

Nível 1 - utilização
básica de ferramentas digitais

média

Nível 3 - aprendizagem de nova
ferramenta digital

longa

Nível 1 - utilização
básica de ferramentas digitais

média

Nível 3 - aprendizagem de nova
ferramenta digital

longa

Construção de
identidade
Estereótipos
Manipulação

Foto-Mascarada

Retrato
Auto-retrato (selfies)
Padrões de beleza
Escolha

Fotografia
Imaginada

Retrato
Informação
Interpretação
Fragmentos

PRIVACIDADE

Cabines fotográficas

Auto-retrato (selfies)
Privacidade
Imagem pública de
identidade pessoal

Retratos por
encomenda

Poder de escolha

Retratos em
movimento

Contexto público/
privado

Retrato de outros

Retrato vivo
PARTICIPAÇÃO
CÍVICA

Ativismo nas redes
sociais

Ativismo
Bem comum
Compromisso
Comunidade
Empatia
Tolerância

Pára, escuta e olha

Consciencializar
Valores culturais

PODER DAS
IMAGENS

Mitologia e a era
digital

Mito de Narciso
Mito de Pandora
Valores

Fotonovela

Identidade coletiva
Narrativa
Comunicação
Comunidade
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2.2. OFICINAS

EDIçÃO DE IMAGENS
1. Retratos Contemporâneos & Auto-representação
Descrição da oficina
Esta oficina pretende sensibilizar para a cons-

a. Discussão sobre estas questões;

trução da identidade e da auto-representação

b. Atividade prática do grupo em torno das iden-

nas redes sociais através de retratos da arte

tidades.

contemporânea. Tem como objetivo sensibilizar
para a manipulação subjacente aos retratos com
a intenção de fortalecer e capacitar mensagens.
Pretende cultivar o pensamento crítico sobre estereótipos de identidade e suas formas de representação. Esta oficina divide-se em duas partes:

Perguntas da oficina para o tema principal
›› Os teus retratos são todos iguais?
›› Que histórias contam os teus retratos?
›› Sobre o que será o teu próximo retrato?

2.Foto mascarada
Descrição da oficina

digitais e de auto-representação visual nas redes

Esta oficina tem como objetivo incentivar os jo-

sociais. Esta oficina combina técnicas de expressão

vens a partilharem as suas ideias sobre cultura

plástica com tecnologias de manipulação digital.

visual relacionada com os padrões de beleza e a
tentarem ter uma voz para um público mais vasto. Questiona a capacidade e o poder das pes-

Perguntas da oficina para o tema principal

soas para fazerem escolhas sobre imagem de

›› Que padrões de beleza segues?

retrato e auto-retrato (selfies). Tem como objeti-

›› Como e porque é que as pessoas transfor-

vo sensibilizar para a manipulação em contextos

mam a sua própria imagem?

3. Fotografia imaginada
Descrição da oficina
As imagens e as informações que vemos e com
as quais lidamos na internet, são apenas parte ou
fragmentos de algo que nem sempre compreendemos. As imagens e os textos são sempre alvo
de interpretações da realidade que variam de
acordo com a pessoa que as produz e a pessoa
que as recebe. Esta oficina começa por um texto

recebemos informações e imagens on-line. Esta
oficina pretende proporcionar competências para
sobreviver no oceano de informação na Internet!

Perguntas da oficina para o tema principal
›› É possível descrever um retrato através das
palavras?
›› Consideras que os elementos de contexto

que descreve uma imagem e desafia o participan-

num retrato condicionam a forma como pen-

te a recriar essa imagem através da fotografia.

samos sobre a pessoa representada?

Será que algo foi mal interpretado? O que ficou

›› Sabias que as imagens digitais são feitas por

por dizer? Estas são as perguntas que enfrenta-

informação codificada e que a Inteligência

mos todos os dias quando comunicamos com os

Artificial (IA) pode gerar retratos de pessoas

outros, mas que também estão presentes quando

que não existem?
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INDEX

PRIVACIDADE
1. CABINES FOTOGRÁFICAS
Descrição da oficina

Perguntas da oficina para o tema principal

Esta oficina questiona a capacidade e o poder

›› Quando fazes uma selfie, pensas se vai ser

das pessoas para fazerem escolhas sobre a sua
própria imagem de retrato (selfies). Pensa na
auto-representação em diferentes contextos (on-

uma imagem pública ou privada?
›› Como pode o teu retrato ajudar a consciencializar para um problema social?

line e offline) e em questões de privacidade na
publicação de retratos. Entrando em três cabines fotográficas diferentes, seja o fotógrafo ou
o fotografado, os participantes são desafiados a
pensar em questões de privacidade, identidade
pessoal e imagem pública.

2. RETRATOS POR ENCOMENDA
Descrição da oficina

Perguntas da oficina para o tema principal

Esta atividade questiona a capacidade e o poder

›› Que decisões o fotógrafo tem de tomar ao

das pessoas fazerem escolhas sobre os retratos

tirar um retrato?

de outras pessoas. Reflete sobre a importância de

›› Achas que um retrato nos pode ajudar a co-

pensar sobre quem vamos retratar, como e por-

nhecer as ideias e a vida de uma pessoa?

quê, antes de fazer a fotografia. Permite perceber

›› Quando fazes uma fotografia de retrato,

que o retrato fotográfico pode ser mais do que

consideras o direito da outra pessoa à sua

uma cópia da aparência de uma pessoa e que cada

própria imagem?

um de nós tem o direito de decidir sobre a nossa
própria imagem. Esta oficina estabelece compromissos entre o fotógrafo e a pessoa retratada.

3. RETRATOS em movimento
Descrição da oficina
O retrato fotográfico permite que nos representemos em contextos públicos e privados no nosso

mitirá criações coletivas em torno de paisagens
urbanas e culturas urbanas, construídas a partir
da dupla dimensão do indivíduo e do coletivo.

dia-a-dia. Por vezes, as barreiras entre o público
e o privado estão desfocadas, dando origem a
situações desconfortáveis. Nesta atividade vamos criar um retrato vivo. Vamos passar por um
conjunto de atividades em que a narração visual,
através de imagens fotográficas, é combinada
com o som, através de fragmentos musicais e/ou
sons ambiente. A combinação de linguagens per-
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Perguntas da oficina para o tema principal
›› Tiras retratos de ti em todas as ações diárias?
Porquê?
›› Pode uma imagem privada, partilhada on-line,
tornar-se pública?

participação ativa
1. Ativismo nas redes sociais
Descrição da oficina

Perguntas da oficina para o tema principal

Esta oficina trata o Ativismo na internet e a ideia

›› Já utilizaste as tuas fotografias para conscien-

do bem comum. Visa estabelecer colaborações e

cializar sobre um assunto relevante e comum

ligações entre os membros da equipa e o envol-

para as pessoas da tua comunidade local?

vimento com uma comunidade local. Reforça a

›› Como pode o teu retrato ser uma voz para

noção de empatia e tolerância e reforça a internet como um lugar para procurar o outro em vez
de um lugar unicamente narcisista. Esta ativida-

um público mais vasto?
›› Quais são as tuas ideias sobre ativismo performativo?

de promove a discussão e o trabalho em pares
para criar um cartaz para uma campanha.

2. PÁRA ESCUTA E OLHA
Descrição da oficina

Perguntas da oficina para o tema principal

Esta atividade visa incentivar os jovens a olha-

›› Que tipo de rotinas diárias partilhas nas re-

rem para a sua envolvência e para o modo de
vida dos outros. Promove a atenção à sua pró-

des sociais?
›› Achas que todos têm a mesma oportunidade

pria cultura, ao que é valorizado por eles e pelos

de representar os seus hábitos on-line?

outros nas suas rotinas: comida, lugares - consi-

›› Representar e partilhar diferentes hábitos

derando o quanto é semelhante e variado. Esta
oficina promove o trabalho em grupo para criar
um pequeno vídeo com imagens e som em movimento. Fornece aos jovens tecnologias digitais
que os ajudem a mover-se no mundo digital com
confiança e responsabilidade.
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pode promover a empatia entre as pessoas?

PODER DAS IMAGENS
1. MITOLOGIA E A ERA DIGITAL
Descrição da oficina

Perguntas da oficina para o tema principal

Partindo do mito de Narciso e Pandora, esta ofi-

›› Tentas transmitir os teus valores nos retratos

cina aborda o poder das imagens e da representação. Quando falamos de um “mito”, falamos de
uma história fascinante que pode ser interpretada de várias formas, em diferentes contextos,
sempre de uma perspectiva original que parece
guardar um segredo sobre a vida contemporâ-

que partilha nas redes sociais?
›› A comunicação excessiva das imagens
contribui para a distorção dos factos de um
evento?
›› Como podemos utilizar a tecnologia de acordo com os valores democráticos e humanos?

nea. Os participantes vão discutir a mensagem
destes dois mitos de forma criativa e crítica. Posteriormente, serão inspirados para criar os seus
próprios trabalhos artísticos.

2. FOTO NOVELA
Descrição da oficina

Perguntas da oficina para o tema principal

Nesta atividade vamos experimentar a possibili-

›› Achas que todas as comunidades têm a mes-

dade de uma fotografia representar uma identi-

ma oportunidade de se representarem na

dade coletiva comum e partilhada. Exploraremos

internet?

o poder das imagens para comunicar narrativas,

›› Achas que é importante usar as redes sociais

usando sobretudo imagens de retrato. Usando o

para sensibilizar para questões sociais difí-

formato da fotonovela para contar histórias sig-

ceis que certas comunidades enfrentam?

nificativas para um grupo ou uma comunidade.
Nesta oficina, analisaremos e proporemos aos
jovens que façam a sua própria fotonovela, experimentando conceitos lineares e não lineares,
ou temas e conceitos não tradicionalmente utilizados neste formato.
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ANEXOS
Declaração de consentimento
fotografias ou outras imagens
Eu, abaixo assinado, autorizo a utilização da minha imagem, biografia, imagem em
fotografias feitas por ............................……………...............................................................
durante………..........................…............. , bem como na publicidade relativa ao mesmo.

[ ] Autorizo a utilização do meu nome em relação às fotografias, e também autorizo
.............................................................. a não utilizar o meu nome, conforme o caso.
[ ] Não autorizo a utilização do meu nome em relação às fotografias.

Declaro ser maior de idade e que tenho o pleno direito de fazer esta declaração de
consentimento.
No caso de eu ser menor de idade, esta declaração de consentimento será feita pelo
progenitor ou tutor.

Compreendo que eu
[ ] não terei direito a receber qualquer pagamento.
[ ] [recebi plena] consideração pela utilização de detalhes relacionados com a minha
pessoa, tal como acima exposto, nas fotografias, nos termos da presente declaração de consentimento. ................ (nome) terá o direito sub-licenciável e mundial de
utilizar os meus dados, tal como acima exposto, em relação às fotografias, de qualquer forma que seja. A utilização pode incluir, mas não está limitada a, edição, duplicação, licenciamento, distribuição e incorporação noutras obras, sob qualquer
forma (por exemplo, cópia impressa ou electrónica), tais como cartazes, publicações, websites, filmes ou vídeos, e a sua utilização sem restrições, sem qualquer
obrigação por parte de ................. (nome) de procurar qualquer outra autorização
por parte do abaixo assinado.

Assinatura: ..................................................... Nome: ...........................................................
Data: ............................................................. Local: .............................................................
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APRENDER MAIS
Referências e recursos extra às oficinas
EDição de imagens
RECURSOS TEÓRICOS

Fotografias manipuladas digitalmente

Artigo científico sobre o passado e o presente da

Maintaining Composure

manipulação digital de imagens:

An Interview with Tamiko Thiel | unthinking .

https://citejournal.org/volume-5/issue-3-05/socialstudies/digital-image-manipulation-a-compellingmeans-to-engage-students-in-discussion-of-point-ofview-and-perspective/

Artigo online apresentando um projeto que explorou o processo de vários adolescentes retocarem as suas próprias fotografias até estarem
“preparadas para as redes sociais”:
https://www.insider.com/selfie-harm-photo-seriesrankin-asks-teens-to-edit-photos-until-social-mediaready-2019-2

Vídeo discutindo problemas com a manipulação
de fotografias:
https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4&t=
1s&ab_channel=GCFLearnFree.org

RECURSOS ARTÍSTICOS
O que é um retrato?

photography:
https://www.researchgate.net/publication/
281827307_Image_Manipulation

MANIPULATION - Photography
weebly.com

Tópico de discussão sobre normas de beleza
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-selfcare-marissa-chen/

Um estudo sobre “Representação Fotográfica das
Mulheres nos Meios de Comunicação Social”
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-ofthe-post-5709.pdf

“Sobre Representação Feminina” por Susan
Meiselas:
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/

Sobre os artistas

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

Um estudo sobre a auto-representação na arte,

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize2020/what-portrait

centrado em cinco artistas: Rembrandt, Francis

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/
portraits

Projeto “selfie-harm”
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfieharm-1457959
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/

Narcisismo e redes sociais
https://www-2018.swansea.ac.uk/press-office/newsarchive/2018/excessivepostingofphotosonsocialmediaisassociatedwithincreaseinnarcissism.php
https://museum.ionio.gr/en/learn/pandemic-creativity/
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Bacon, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman,
e Nan Goldin:
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self Representation_
in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_
Nan_Goldin
Douglas Gordon | Nacional Galleries of Scotland
Photo @ ORLAN OFFICIAL WEBSITE / SITE OFFICIEL
D’ORLAN
Cindy Sherman - Cindy Sherman - Berlin – Sprüth
Magers (spruethmagers.com)
The ‘Real’ Cindy Sherman - ArtReview

RECURSOS LEGAIS

Podemos falar sobre direitos de imagem? - com-

Direito à proteção da própria imagem - com-

preender como estes são enquadrados ao abri-

preender o quadro jurídico aplicável à proteção

go de diferentes legislações

da própria imagem através da Convenção Europeia dos Direitos Humanos

“O conceito de vida privada inclui elementos
relativos ao direito de uma pessoa à sua ima-

“O direito à proteção da própria imagem é

gem, e que a publicação de uma fotografia,

assim um dos essenciais componentes do

sem o consentimento do seu proprietário,

desenvolvimento pessoal. Pressupõe princi-

mesmo que este ato seja desprovido de qual-

palmente o direito do indivíduo a controlar

quer objetivo específico, constitui uma inter-

a utilização dessa imagem, incluindo o di-

ferência nos termos do artigo 8º da

reito de recusar a sua publicação...” - (von

[Convenção Europeia dos Direitos do

Hannover v. Germany (no. 2), Sentença da

Homem].” - Giorgi Nikolaishvili v. Georgia

Grande Câmara de 7 fevereiro 2012, § 96)

(Julgamento de 13 janeiro 2009, [121])

PRIVACIDADE
RECURSOS TEÓRICOS

Exemplos de obras de arte que combinam

Estudo sobre a utilização das redes sociais pelos

imagem e som

adolescentes e as plataformas que mais utilizam

Nan Goldin

https://www.pewresearch.org/internet/2013/05/21/
teens-social-media-and-privacy/

Vídeo explorando os aspetos da partilha de informação online:
https://www.youtube.com/watch?v=sMLVkBxke20&
ab_channel=MAPPINGAwarenessCampaign

Vídeo com adolescentes partilhando as suas ideias
sobre a partilha excessiva e a pegada digital:

https://ubu.com/film/goldin_life.html

Robert Wilson Retratos de Vídeo
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch?v=o7nGqOSmoOk&
list=PLL3enevoe5R6NL9Dl5ZBM7KN2VjOWhs8i
https://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/artist.htm?artistId=36

https://www.youtube.com/watch?v=ottnH427Fr8&ab_
channel=CommonSenseEducation

RECURSOS LEGAIS
COPPA (Regra de Proteção da Privacidade Online
RECURSOS ARTÍSTICOS

das Crianças) impõe certos requisitos aos ope-

The Photographers Gallery:

radores de websites ou serviços online dirigidos

https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social

a crianças menores de 13 anos, e aos operadores de outros websites ou serviços online que

Sobre preocupações de privacidade
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/
top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.researchgate.net/publication/300335107_
Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks

tenham conhecimento real de que estão a recolher informações pessoais online de uma criança
com menos de 13 anos de idade. No seguinte
link, pode encontrar informações sobre consentimento parental, confidencialidade e segurança,
disposições de “porto seguro”, etc.

Link para o projeto “Guia do Jovem para o
Auto-retrato”
https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemakingregulatory-reform-proceedings/childrens-onlineprivacy-protection-rule

Jovens, privacidade e redes sociais - compreen-

Os direitos das crianças e jovens em plataformas

der o quadro jurídico que protege a privacidade

digitais - compreender como capacitar as crian-

e a sua importância para os jovens quando inte-

ças e os jovens para o amplo âmbito de proteção

ragem e se envolvem online

que têm, incluindo o seu direito à privacidade

“Os indivíduos têm direito à privacidade não

“[As crianças e os jovens têm direito a] pro-

só no domínio privado, mas também quando

teção contra a invasão de privacidade e tudo

atuam no espaço público, “como uma espé-

o que possa ser prejudicial à integridade ou

cie de esfera privada inerente à pessoa indi-

reputação da criança. As crianças também

vidual e que acompanha a pessoa quando se

têm direito à proteção especial da sua priva-

desloca” [12]. Também no contexto das plata-

cidade e dos seus dados pessoais, especial-

formas de comunicação social, é importante

mente quando se trata de publicidade dirigi-

ter em mente o direito à privacidade nos

da ou recolha de dados de serviços dirigidos

espaços públicos. O direito à privacidade diz

especificamente a crianças”.

respeito ao controlo individual, e não necessariamente a um domínio privado íntimo”.

CIDADANIA ATIVA
RECURSOS TEÓRICOS
Artigo que explora o tema do ativismo coletivo dos

UbuWeb Film & Video:
Larissa Sansour - Run Lara Run (2008)

jovens através dos meios de comunicação social:
https://www.researchgate.net/publication/259669989_
Youth_collective_activism_through_social_media_
The_role_of_collective_efficacy

UbuWeb Film & Video:
Frédérique Devaux - K3 (Les femmes) (2003)

Vídeo que explora a questão do ativismo juvenil
em todo o mundo:
https://www.youtube.com/watch?v=6NaqdvSpha
U&ab_channel=BBCMonitoring

Artigo discutindo o tema do ativismo performativo:
https://www.youthfriendly.com/blog/slacktivism

RECURSOS LEGAIS
Participação e envolvimento cívico dos jovens
- compreender que os jovens têm o direito e devem ter a oportunidade de participar ativamente nas questões sociais que lhes dizem respeito,
incluindo através dos meios de comunicação
social e online

RECURSOS ARTÍSTICOS

“O direito dos jovens a participar e estarem

The Photographers Gallery:

ativamente envolvidos em todas as esferas

https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social

da vida precisa de ser apoiado por quadros
legislativos e políticos, e acompanhado pe-

Para ativismo nas redes sociais:

las dotações orçamentais necessárias para

https://www.allchangearts.org/projects/connect-360

apoiar a participação sustentada e institucio-

https://secure.avaaz.org

nalizada dos jovens”.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381

Cinema e vídeo sobre questões sociais:
UbuWeb Film & Video:
Nazim Djemai - La Parade De Taos (2009)
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Ativismo Digital dos Jovens - compreender como
o direito de participação ativa online levou a fortes movimentos de ativistas juvenis, mas também quantos jovens ainda enfrentam a opressão
pelo seu envolvimento ativo na cidadania online

“Milhões de jovens ainda precisam de um

em massa em todo o mundo, uma vez que

acesso fiável e aberto à Internet, não só para

estas minam a expressão política. Final-

fins políticos, mas também para satisfazer as

mente, isto significa também continuar a

suas necessidades educativas e económicas.

apoiar os esforços para combater a opressão

Isto não significa fornecer acesso gratuito ao

online, incluindo os empreendidos por

Facebook. O acesso livre e aberto a toda a In-

Women, Action, and the Media (WAM!) para

ternet significa também continuar a combater

auditar os mecanismos de denúncia de assé-

a censura online e as atividades de vigilância

dio do Twitter e recomendar mudanças”.

PODER DAS IMAGENS
RECURSOS TEÓRICOS

RECURSOS LEGAIS

Artigo que explora a história da imagem digital:

Dez fotografias que mudaram a forma como

https://medium.com/@tinaschweiger/the-digital-image-history-use-in-social-media-and-its-power-to-influence-249a2e0d0d1c

Artigo sobre a importância das imagens nas redes sociais:
https://medium.com/@onlinelogomaker/why-imagesare-so-important-to-social-media-b9411dd678a8

vemos os direitos humanos
As imagens visuais têm desempenhado um
papel importante na definição, contestação
e argumentação em prol dos direitos humanos. As fotografias são uma forma crucial de
divulgar ideias, e criar um sentido de humanidade partilhada - mas também podem justificar argumentos de conquista e opressão”.

RECURSOS ARTÍSTICOS
The Photographers Gallery:
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social

O poder das imagens mesmo quando não são
partilhadas ou divulgadas
“O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Uma experiência nas redes sociais:
https://abcnews.go.com/Health/consentedfacebooks-social-experiment/story?id=24368579

alargou o alcance dos direitos de privacidade
ao decidir que um fotógrafo violou a privacidade de alguém apenas ao tirar uma fotografia, apesar de essa fotografia nunca ter sido

Discussão sobre o que é um romance fotográfico:

publicada.”

https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minormedium-by-jan-baetens/
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/
1515414579_173485.html
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