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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in self-portraiture? 

 › How is our identity shaped by the people around us? 

 › How does the construct of race influence self-portraiture? 

 › Do you think that gender matters in self-portraits?

Discussion. 

Internet  + 

Private social 

network 

platform to 

share 

Photographs  

(e-portfolio, 

Padlet...). 

30’
 a

45’

O(A) educador(a) apresenta o desafio aos participantes dizendo algo como: “Esta oficina é 
como um jogo, a proposta é que trabalhem a pares sendo que, alternadamente, um de vocês 
é o fotógrafo e outro o retratado”. A seguir, o(a) educador(a) utiliza as fotografias de retrato 
partilhadas na lista ou escolhe outra do seu agrado. Os participantes observam cuidadosamente 
os retratos e, com a orientação do(a) educador(a), analisam-nos (pode utilizar como referência 
o Modelo para análise da imagem na Parte 1 .7 do Guia do Educador). Esta análise ajudará a 
compreender a relação entre as estratégias e intenções do fotógrafo ao tirar a fotografia. No 
final, cada grupo (par) pode apresentar aos restantes colegas quais as suas imagens e quais as 
principais leituras que fez delas. 

Estas análises que caracterizam as imagens servirão de base formal para as fotografias de retrato 
que vão ser realizadas. 

NOTA: os participantes podem analisar as imagens em pares e escrever as suas observações 
num livro de notas pessoais, para se lembrarem delas mais tarde. 

O(A) educador(a) acrescenta um novo elemento para o fotógrafo fazer retrato. A pessoa a ser 
fotografada tem uma condição para o(a) fotógrafo(a), uma limitação. As condições podem ser 
muito engraçadas, por exemplo: “Quero ser fotografado como se estivesse a cair”, “Quero ser 
fotografado com um olho fechado e o outro aberto.”, “Não quero que o meu nariz seja visto”. 
A condição pode ser impressa em papel e distribuída aleatoriamente pelo educador(a) ou 
combinada pelo grupo. O(A) fotógrafo(a) terá de concordar em fotografar de acordo com essa 
condição. 

20’
 a

30’

Os participantes TIRAM AS FOTOGRAFIAS. Os elementos observados previamente (as carac-
terísticas do retrato) deverão servir de base para a fotografia. O fotógrafo terá de PENSAR COMO 
fotografar o outro de acordo com as características do primeiro retrato e com a condição que o 
retratado lhe impõe.

30’
 a

45’

Os participantes partilham os seus retratos - os que tiveram inicialmente e os que tiraram. Para 
essa partilha o(a) educador(a) deve utilizar uma plataforma de rede social privada. Os partic-
ipantes são convidados a explicar as suas escolhas e análises com todo o grupo. Revisite o 
propósito da oficina para questionar sobre a capacidade e o poder que as pessoas têm para fazer 
escolhas sobre a imagem do retrato. 

A resposta à pergunta “O que acontece antes da fotografia acontecer: quais são as escolhas do 
fotógrafo?” mudou?

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p.6

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência
A regra mais importante quando se faz 
um retrato é que não há regras. É possível 
posar os retratados ou capturá- 
-los naturalmente. Pode optar por alterar 
a iluminação num estúdio ou usar 
iluminação natural. Não há regras, mas 
cada decisão que tomamos muda a forma 
como o espectador vê a fotografia. Cada 
um de nós tomou estes elementos em 
consideração ao fazer estes retratos de 
amigos, família e estranhos.

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

“Um retrato é uma obra de arte que conta 
a história de uma pessoa. O trabalho 
artístico pode ser feito de qualquer 
material, desde a pintura sobre tela até 
uma performance de arte!”

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/ 
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait

“Um retrato é uma representação de uma 
determinada pessoa. Um auto-retrato é 
um retrato do artista pelo artista”: 

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

Exemplo de alguns Fotógrafos:

Kishin Shinoyama, Richard Avedon, Krzysztof 
Gieraltowski, Dorothea Lange, Heinz Held, 
Seydou Keïta, Herbert List, Charlotte March, 
Jurgen Klauke, Bill Brandt, Margaret Bourke-
White, Aïda Muluneh, Helena Almeida, David 
Goldblatt, Edward Steichen, Alphonse Bertillon, 
Barbara Morgan, Bragaglia, Cecil Beaton, Colin 
Jones, Ilse Bing, Julia Cameron, Louise Dahl-
Wolf, Lajos Keresztes, Walker Evans, Ed Van der 
Elsken, Alexander Rodchenko, Annie Leibovitz, 
Diane Arbus.

2 
. R

ET
RA

TO
S P

OR
 

EN
CO

M
EN

DA

INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta atividade questiona a capacidade e o poder que as pessoas têm 
de fazer escolhas sobre os retratos que tiram de outras pessoas. 
Reflete sobre a importância de pensar sobre quem vamos retratar, 
como e porquê, antes de fazer a fotografia. Permite perceber que o 
retrato fotográfico pode ser mais do que uma cópia da aparência de 
uma pessoa e que cada um de nós tem o direito de decidir sobre a 
sua própria imagem. Esta oficina estabelece compromissos entre o 
fotógrafo e a pessoa retratada.

ObJETIVOS
 › Sensibilizar para a existência de escolhas próprias e de escolhas 

dos outros.

 › Estimular a reflexão sobre a privacidade individual e alheia.

 › Dar oportunidades de utilizar ferramentas digitais para criar e edi-
tar imagens.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Selecione alguns fotógrafos e respetivos trabalhos sobre 
fotografia de retrato. Ver alguns exemplos de autores ao lado, 
em referências. Partilhar essa lista com os participantes, para que 
selecionem um desses retratos, ou selecionar alguns previamente 
à atividade e partilhá-los digitalmente com os participantes

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação 
social para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, 
padlet...)..

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 2 - uso criativo das ferramentas digitais.
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

