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“ Há pessoas que transformam o sol numa simples 

mancha amarela, mas há aquelas que fazem de 

uma simples mancha amarela o próprio sol.” 
 

 

                                                                           Pablo Picasso 



Níveis de leitura de uma imagem: denotativo e conotativo  

Nível denotativo : pés ; 3 pés ; 15 dedos dos pés ; unhas dos pés; chinelos; pés nos chinelos … 

Nível conotativo : pobreza; miséria; trabalho; escravatura...                                                               nível de ensino / recetor 

Fotografia de SEBASTIÃO SALGADO(1997), Terra. Lisboa: Editorial Caminho 



Funções 

A imagem vai documentar uma notícia, um texto -  vídeo ou fotografia 

 

A imagem vai ilustrar um artigo de jornal – fotografia (+ usada) 

 
E se for um jornal digital - fotografia e  fragmentos vídeo 

 

A imagem vai ilustrar e motivar para a leitura de um conto/livro – ilustrações 

 

A imagem vai  sensibilizar e motivar para a alteração de comportamentos 

 

A imagem vai divulgar um acontecimento ex; 

 

A imagem é só de contemplação ex: 

 

A imagem vai transmitir conhecimento - didáctica - ilustrações nos manuais 



Confirma a veracidade  Fotografia de SEBASTIÃO SALGADO(1997), Terra. Lisboa: Editorial Caminho 

Libertação , dinamismo, dignidade e grandeza  





um rapaz que eu conheço 

José Luís Peixoto 

"Eu conheço um rapaz, mais ou menos da minha 

idade, que sabe ser feliz. Ninguém tem explicação para 

esta condição altamente fora do normal, altamente 

improvável. Ele tem três irmãos e todos eles são 

pessoas comuns, iguais a milhões, biliões de outras. 

Quanto estão zangados, dizem palavras de que se 

arrependem. Quando estão desiludidos, vê-se nos 

seus rostos. Quando estão muito tristes, choram. Já o 

rapaz que sabe ser feliz nunca diz palavras de que se 

arrepende, nunca se vê o desalento no seu rosto, 

nunca chora. O seu rosto é o seu sorriso. Quando 

chega, sorri. Quando se despede, sorri. Fica muito 

tempo a ouvir as pessoas que querem falar com ele. 

Há muitas pessoas que gostam de falar com ele. Ele 

ouve nos momentos em que as pessoas querem que 

ele ouça. Ele faz perguntas nos momentos em que as 

pessoas querem sentir que ele está interessado. Ele 

sorri durante o tempo todo da conversa. Muitas vezes, 

as pessoas contam-lhe histórias tristes. Contam-lhe 

coisas más que fizeram, porque sabem que ele 

entenderá. Contam-lhe histórias de coisas que 

aconteceram: maldades e coisas más. Ele ouve porque 

gosta verdadeiramente de ouvir. Ele faz perguntas 

porque sente curiosidade verdadeiramente. Ele sorri 

sempre. Quando as pessoas lhe falam de coisas más, 

ele não sorri, mas ele sorri. Os seus lábios não têm a 

forma de um sorriso, mas os seus olhos sorriem. Os 

seus olhos não sorriem, mas têm um brilho que é um 

sorriso. 

Ilustração de  

 Joe Sorren 



Designer: Kyosti Varis 1992 Procura despertar a sensibilidade do recetor 

o tabaco mata 



Toulouse-Lautrec 1891  

Art Nouveau 

Rui Gomes 



Procura criar um clima de encanto e  harmonia 

Criação através da qual o autor transmite de maneira  

abstrata ou figurativa uma emoção, um sentimento o seu estado de espirito  



Veicula com exatidão e clareza um conjunto de noções e informações  



                                   componentes da imagem: plano ou campo, enquadramento, composição 

 

 

plano ou campo 

 

“Caracteriza a importância do tema em relação aos elementos presentes na imagem.” 

                        

 

GIACOMANTONIO,M.(1976) Os Meios Audiovisuais - Arte e Comunicação. Lisboa : Edições 70 

Panorâmica  Plano Muito Geral ( PMG) Plano Geral (PG) 
câmara revela o cenário à sua frente 

Geografia do lugar 

Geografia do lugar e parte do tema 

 Plano de Conjunto(PC)  
câmara revela uma parte significativa do cenário à sua frente.  

Plano Médio (PM)  Primeiro Plano (PP)  Plano de Pormenor  Plano de Muito  Pormenor / detalhe  



Estruturação de um guião – documento audiovisual 

Elementos visuais/ 

Banda visual 

Elementos sonoros/ 

Banda sonora 
Elementos  

cronológicos 

Nº Imagem Comentário Música Silêncio Ruído Duração Crono 



       

Plano ou Campo  “Caracteriza a importância do tema em relação aos elementos presentes na imagem.” 

 

Tema: Torre de Menagem do Castelo de Bragança      (realização de um trabalho para a disciplina de história) 

                        

 

Panorâmica  Plano Muito Geral ( PMG) Plano Geral (PG) 
câmara revela o cenário à sua frente 

Geografia do lugar 

Geografia do lugar e parte do tema 

 Plano de Conjunto(PC)  
câmara revela uma parte significativa do cenário à sua frente.  

Plano Médio (PM)  Primeiro Plano (PP)  Plano de Pormenor  Plano de Muito  Pormenor / detalhe  



Estruturação de um guião – documento audiovisual 

Elementos visuais/ 

Banda visual 

Elementos sonoros/ 

Banda sonora 
Elementos  

cronológicos 

Nº Imagem Comentário Música Silêncio Ruído Duração Crono 

1 Panorâmica  

da cidade de Bragança 

O Castelo de Bragança 

 ”A terra” 

 Gaiteiro Dias   3´´ 3´´ - - - 

2 PC do Castelo + pessoas 

 até PP  

da torre de menagem 

 ”A terra” 

 Gaiteiro Dias   

ouve-se o sino  

da igreja de  

 Santa M.  
- 4´´ 7´´ 

3 
P Pormenor  das janelas 

 da torre até PM da 

 mesma  e algumas 

 muralhas 

  

 De  estilo militar gótico 

, é dotado de 

 importantes 

 sistemas defensivos, 

- 
” Alma Mater”  

Rodrigo Leão  - 5´´  12´´ 



PLANO GERAL (PG) – A câmara revela o cenário à sua frente.  

A figura humana ocupa pouco espaço no ecrã  

PLANO DE CONJUNTO (PC) – A câmara revela uma parte 

 significativa do cenário .  

A figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela 

PLANO MÉDIO (PM) – A figura humana é enquadrada por inteiro, 

 com um pouco de “ar” sobre a cabeça e um pouco de “chão” sob os pés. 

PRIMEIRO PLANO (PP) 

 – A figura humana é enquadrada do peito para cima.  
GRANDE PLANO (GP)  

A figura humana é enquadrada dos ombros para cima. 

 PLANO DE PORMENOR   

A câmara enquadra uma parte do rosto ou do corpo  

(um olho, uma mão, um pé, etc.) 

www.primeirofilme.com – consulta em  1/9/16  

http://www.primeirofilme.com/


enquadramento 

 

“Com o termo «enquadramento» queremos abranger a posição do sujeito em relação às margens da imagem e a 

escolha de ponto de vista, isto é , a posição da máquina em relação ao sujeito, o que determina assim o ângulo 

de filmagem.”   -  tomada da imagem    

 

 

ÂNGULO NORMAL – quando ela está ao nível dos olhos.  PLONGÉE  / picado CONTRA-PLONGÉE /contra picado 

LADO DO ÂNGULO 

DE NUCA  PERFIL 3/4  FRONTAL 



composição 

 

“Elemento  que permite que os olhos percorram a imagem segundo 

determinados esquemas, descobrindo as suas partes essenciais e 

avaliando a sua importância.” 

                                           

O centro é um foco  invisível de força percetiva  

“a experiência visual é dinâmica” 

ARNHEIM,R.(1971) Arte e Perceção Visual. São Paulo: Pioneira 

Editora 



Centro(s) dominante(s) 

 

“Em sentido dinâmico, um centro é um foco de energia  

a partir do qual os vetores irradiam para o ambiente”  

        ARNHEIM,R. (1988) O Poder do Centro - Arte e Comunicação.Lisboa: Edições 70  



Foto-National Geographic 



A Virgem das Rochas ( 1506/08 )  

Leonardo da Vinci      - 1,89 x 1,20 m  

National Gallery, Londres 

ascensão, elevação, bem como o poder da vida sobre a morte 



Coloin 1933 

centro ótico 

centro geométrico 

Shuichi Nogami 1993 



GIOTTO DI BONDONE (1266-1336),  Encontro de Joaquim com Ana- Capela de Scrovegni, Pádua 

“A dignidade e a expressividade da obra resultam da clareza das subdivisões, da sua ordenação proporcional” 

 

Fayga Ostrower.(1983), Universos da Arte - Editora Campus 



     “A diagonal única sugere, a ideia de uma ladeira, de um declive ou , ao inverso,  

   de uma ascensão, obrigando o olhar a passar da  base de um lado ao cimo do lado oposto.” 

(copy-webmuseum) 

Simbologia da linha: 

ação, movimento                HUYGHE,R(1996).O Poder da Imagem-Arte e Comunicação.Lisboa:Edições 70 

Deixai-os, pois são cegos que guiam cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. (Mateus: 15:14) 

A Parábola dos Cegos, 1568, Pieter Bruegel; Óleo sobre tela, 154 x 86 cm; Galeria Nacional, Nápoles 



Designer-KYOSTI VARI (1993). Best of Graphis, Zurich: Page One Publishing 

 A Deposição de Cristo 1603-1604  

 Caravaggio  

 1573-1610  

Elementos dramáticos: Luz e cor  



Designer-KYOSTI VARI (1993). Best of Graphis, Zurich 



Lei dos terços 

Foto-National Geographic 



Lei dos terços 



Foto-National Geographic 

Simbologia das formas 



Lei dos contrastes 



CONTRASTE –COR(valor)- 

EXPRESSIVIDADE 

Foto-National Geographic 



A Morte da Virgem 1604-1606 

 Caravaggio  

Luz / sombra  - a uma zona  iluminada opor uma zona de sombra   

 cor 



Contraste   -  cor 

Cores complementares 

Johannes Itten foi um pintor, professor e escritor suíço associado à escola Bauhaus. Nas suas pesquisas desenvolveu o círculo cromático, que ainda 

hoje permite descobrir combinações harmoniosas entre cores. 

círculo cromático 

Marc Chagall   1887 -1985 R        Pablo Picasso 1881 - 1973 Vincent Van Gogh 1853 – 1890   

  



Foto-National Geographic 



Foto-National Geographic 







dinâmicas 



dinâmicas 

Foto-National Geographic 



dinâmicas 



Fotografia de SEBASTIÃO SALGADO (1997) ,Terra .Lisboa: Editorial Caminho 

FEIRA DO LIVRO BRAGANÇA 2017  

Elementos vivos : pessoas e animais 

Elementos móveis: águas , nuvens, fumos e meios de transporte 

Elementos estáveis: montanhas, árvores, construções… 

Ordem hierárquica – vivos , móveis  estáveis            (Paul Almasy) 



Miguel Ângelo , A Criação do Homem,1508. Capela Sixtina, Vaticano, Roma (copy-webmuseum) 

“O mais famoso exemplo do encontro de duas mãos, como emissárias e actuantes, de duas 

pessoas em comunicação, é a Criação do Homem de Miguel Ângelo.” 

 ARNHEIM,R. (1988) O Poder do Centro - Arte e Comunicação.Lisboa: Edições 70  



Composição horizontal 

Composição vertical 

Composição diagonal 

Composição cíclica 

leitura 

GIACOMANTONIO,M.(1976) Os Meios Audiovisuais - Arte e Comunicação.Lisboa:Edições 70 

Fotos-National Geographic 



“a experiência visual é dinâmica” 

RAFAL OLBINSKI(1994),Illustrtration.Hong Kong:Asco-Printers 


