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Docente Ana Cristina Acciaioli de Figueiredo Cravo
Responsável/Carga Professora Adjunta
letiva 75 horas
[Nome completo, categoria, anafcravo@ipportalegre.pt
número de horas letivas,
contacto de email]
(máx1000 caracteres)

Outros Docentes e
respetivas cargas letivas
[Nomes completos,
categorias, número de horas
letivas, contacto de email]
(máx1000 caracteres)

Pré-requisitos Sem Pré-requisitos
[unidades curriculares que
lhe devem preceder ou
competências à entrada]

Objetivos de Adquirir e desenvolver conhecimentos técnicos e formais relativos à
aprendizagem/ composição de imagens poéticas sobre suporte bidimensional, utilizando,
[Descrição dos objetivos
gerais e/ou específicos]
[Conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes]
(máx1000 carateres)
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sobretudo o processo de registo fotográfico digital.
Adquirir conhecimentos básicos sobre qualidades dos elementos da
composição visual, especialmente os relativos à dimensão da composição
luz/sombra, cor/ forma, símbolo e equilíbrio imagético.
Adquirir conhecimentos teórico-práticos acerca dos processos básicos da
fotografia analógica.
Compreender a construção da identidade do discurso na fotografia, quer,
enquanto variável expressiva de modelação plástica e visual, quer como forma
de registo documental.
Concretizar projetos fotográficos de natureza poética /documental.
Conhecer artistas contemporâneos, conferindo diferentes perspectivas acerca
da fotografia como mediadora entre processos de criação artística.

Conteúdos A composição visual e os elementos da sintaxe e expressão da forma
Programáticos visual.
(máx1000 carateres) Fundamentos teóricos e práticos sobre as qualidades da luz/cor, do movimento,
do tempo e do enquadramento da imagem visual em registo fotográfico.
O registo do real e a criação da forma plástica, através da relação entre o
espaço, a estrutura, a luz, e o equilíbrio das formas.
A poética da imagem visual e a fotografia nas suas qualidades formais de retrato,
paisagem e assemblage.
A sensibilidade à narrativa e à personificação da expressão no espaço
visuo-plástico.
O contexto de apresentação de uma unidade criativo-discursiva da fotografia e
da arte contemporânea.
O registo fotográfico e a ambiguidade entre o domínio da linguagem poéticovisual e o domínio histórico-documental.
Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Esta U.C. compreende a fotografia como um registo de enquadramento na
composição bidimensional e seus recursos técnico-expressivos. Pretende,
primeiramente, desenvolver no estudante competências técnicas básicas sobre
o seu processo, incluindo qualidades semânticas e de sintaxe visual,
privilegiando o discurso poético, pensado sobre variações (modelo de retrato, de
paisagem, instalação poética, Ilustração, assemblage) da forma, do discurso
simbólico.
Do mesmo modo, a fotografia participa na construção da identidade do sujeito
criador e, ainda, é inerente ao desenvolvimento do sentido estético e relativa à
comunicação e à exploração dos limites desta última.
O desenvolvimento de projetos considera uma sequência de exercícios de
longa duração, relativos aos meios, técnicas e processos básicos da composição
visual, tais como os que começam pela utilização de registos de impressão de luz
sobre papel, passando pela realização de variáveis técnico-processuais, até à
criação de um portefólio individual.

Metodologias de ensino As sessões serão sobretudo de carácter teórico-prático, apoiadas pela
(avaliação apresentação de imagens audiovisuais e visitas de estudo, a apresentação de
incluída) modelos semelhantes ou complementares e reflexões individuais e em
[indicar os produtos, critérios e
pesos de
avaliação]
(máx1000 carateres)

brainstorming colectivo.
Privilegiam-se exercícios determinantes para a aquisição de competências
específicas, de acordo com necessidades reveladas pelo indivíduo e a turma, de
acordo com os temas de trabalho escolhidos pelo aluno e o desenvolvimento
sequencial dos projetos.
A avaliação será contínua e assumirá aspectos predominantes tais como:
Exploração das potencialidades de composição de imagem fotográfica;
A capacidade criativa na articulação de meios discursivos;
O desenvolvimento de formas de expressão semânticas, demonstradas nos
exercícios - 30%;
Qualidades semânticas e formais do desenvolvimento e apresentação final de
Projecto - 50%;
Participação e assiduidade - 20%.

Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino com os objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

Bibliografia

O desenvolvimento de processos criativos de composição compreende os
princípios básicos de exploração da linguagem visuo-plástica e a da exploração
da composição bidimensional A exploração de processos é apoiada pelo
professor, numa dinâmica que avalia os exercícios de composição do estudante,
motivando-o para a exploração de variações de composição que progridem na
compreensão da construção da descoberta do equilíbrio e da harmonia da
forma. Como princípio de comunicação visual, a fotografia nas suas variáveis
abre a discussão formal e simbólica acerca do sentido da imagem: como
documento que regista o real e como expressão subjectiva que transcende a
literalidade do real.
O desenvolvimento de exercícios organiza-se, predominantemente, pela
coordenação entre a reflexão e a experiência prática do processo fotográfico,
pela motivação à criação de sequências e seu encadeamento de exploração de
materiais e técnicas mistas. Estes processos vão criando relações de identidade
poética com a contemplação de modelos de autores e com questões de discurso
e narrativa. É a sedimentação de experiências de produção/contemplação que
compreende, ainda a importância de uma didática de projecto que se constitui
como exploração de exercícios que sedimentam uma formalização processual e
seletiva de qualidades de composição, inerentes à reflexão individual e coletiva
acerca dos conteúdos e da capacidade do estudante para criar singularmente, de
modo a aprender a reflectir acerca dos processos inerentes à fotografia e à
comunicação visual. No seu faseamento de descoberta/exploração, composição
sequencial e unidade final, os projetos sedimentam uma experiência acerca da
dinâmica de concreção e contemplação do objecto estético e da sua natureza
visuo-plástica.
O seguimento de alguns autores permite a gestação de uma subjetividade do
estético no estudante, enquanto a sua adaptação ao processo de registo
fotográfico o introduz no cruzamento da ideia de real com a de registo poéticosimbólico.
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Situações especiais
[estudantes com estatuto
especial,

