
 
 
 
 

 
CURSO de FORMAÇÃO 

 
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL E PROJECTO PESSOAL 

 
 
O curso de Fotografia Documental e Projecto Pessoal tem por objectivo dotar os 
alunos de competências específicas para o desenvolvimento da “sua” fotografia no 
campo documental, bem como prepará-los e acompanhá-los no desenvolvimento 
de um projecto próprio.  
 
O percurso formativo está dividido em três grandes blocos, em regime de 
“oficinas”, que serão três espaços de trabalho específicos e completos. Cada 
oficina fornece ao participante a totalidade das competências propostas em cada 
um dos temas. Os alunos podem frequentar as três oficinas na totalidade 
(completando o curso) ou alguma oficina de forma autónoma, de acordo com o 
seu interesse.  
 
Vamos trabalhar a fotografia documental através do  conhecimento da sua 
história, da análise visual e no debate subjacente à construção da narrativa de 
projetos fotográficos contemporâneos. Incidimos a nossa atenção na elaboração 
de projetos documentais, convidando fotógrafos que trabalham na área da 
imagem documental a discutirem os temas da sociedade contemporânea a partir 
de uma interpretação fotográfica, e a analisarem os trabalhos fotográficos 
produzidos pelos participantes. 
Finalizamos  a ação de formação com a criação de suportes de divulgação dos 
projetos, com especial foco na construção do livro fotográfico e do projeto 
expositivo.  
Pretende-se que o aluno fique munido de ferramentas visuais e interpretativas 
para a construção de um discurso documental próprio.  
 
Coordenação: Luís Rocha 
 
Estrutura: 

 
Oficina 1 | Janeiro 2016 |  
Análise histórica, pensamento e discurso dos fotógrafos documentais 
 
Oficina 2 | Fevereiro, Março, Abril 2016 |  
O documento fotográfico, da ideia ao projeto pessoal. 
 
Oficina 3 | Maio 2016 |  
A imagem concretizada, a fotografia feita Livro e Exposição 

 
 



:: 
 

OFICINA 1 
 

Análise histórica, Pensamento e Discurso dos fotógrafos documentais 
 

 
História da Fotografia Documental  
 
A vocação documental da fotografia constitui um vector importante na cultura 
contemporânea. Nestas sessões pretende-se enquadrar historicamente a sua 
importância, tanto em termos nacionais como internacionais. O percurso será feito 
através das obras dos fotógrafos que, de algum modo, lançaram mão da sua 
prática tanto em trabalhos individuais (de denúncia, reportagem, viagem, diário), 
ou em missões colectivas com objectivos pré-definidos (levantamentos 
arquitectónicos ou paisagísticos, por exemplo). 
 
 
Debates e Linguagens da Fotografia Documental  
 
Nestas sessões pretende-se expandir a exposição anterior articulando a linguagem 
da narrativa na fotografia documental com as questões por ela suscitadas na 
contemporaneidade. Far-se-á uma análise comparativa de trabalhos e textos que 
promovam o debate e reflexão, como forma de enriquecimento fotográfico para 
projetos próprios. 
 
 
Formador 
 
José Oliveira 
 
 
Horário 
 
8 Jan. a 5 Fev. 2016 | 10 horas | 5 sessões de 2 horas 
19:30h/21:30h – Sextas-feiras 
 
 
Valor Oficina 1 
 
100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: 
 

OFICINA 2 
 

O documento fotográfico, da ideia ao Projeto pessoal 
 
 
A fotografia documental, processos de trabalho. 
 
Qual o papel social do fotógrafo documental? Nesta oficina procuramos a 
construção de uma narrativa fotográfica pessoal a partir de um território físico e 
emocional. O testemunho fotográfico  permite dar a conhecer, de forma mais 
consciente, a sociedade que nos rodeia tendo por base distintos processos 
criativos e interpretativos, e o potencial  de uma afirmação própria. Ao longo da 
ação de formação, analisamos (com diversos fotógrafos convidados) as formas de 
trabalhar a fotografia documental na construção da sequência de imagens que 
potencie a mensagem.  
 
Para além disso, a oficina inclui um acompanhamento dos alunos e dos seus 
projectos, que serão analisados e discutidos em três momentos distintos. Na 
apresentação final, os alunos defenderão a sua abordagem fotográfica 
desenvolvida ao longo da oficina. 
 
Formadores 
 
Luís Rocha – Acompanhamento de projetos 
Nelson d´Aires – Narrativas Visuais Documentais 
 
Fotógrafos convidados 
 
Ângelo Lucas | Somos como nos Representamos? 
João Mariano | Planificação de um Projeto fotográfico.  
Clara Azevedo | Documento fotográfico enquanto registo de Memória. 
Céu Guarda | Território fotográfico como documento da sociedade e das emoções. 
Tânia Araújo | A fotografia documental como ferramenta de Inclusão social. 
 
Horário 
 
De 12 Fev a 30 Abr 2016 | 32 horas  
19:30h/21:30h – Sextas-feiras 
 
Nos dias 19 de Fevereiro, 9 e 30 de Abril 2016 
das 15h às 18h – Sábados 
 
Valor Oficina 2 
 
390€ (130€ x3) 
 
 



:: 
 

OFICINA 3 
 

A imagem concretizada, a fotografia feita Livro e Exposição 
 
 
Curadoria de Exposições  
 
Nestas sessões pretendemos abordar o papel do comissário/curador como 
“ideólogo” e o seu lugar na gestão cultural, bem como o trabalho na organização 
de exposições. Iremos refletir sobre as correntes atuais de pensamento estético 
em diversas  exposições, e, numa vertente mais técnica, falaremos sobre o 
projeto técnico da sala, os objetos a expor e as técnicas para o efeito. Para além 
disso trabalharemos sobre a elaboração do projeto expositivo, incluindo o seu 
conceito, formas de divulgação, materiais e elementos de apoio, entre outros. 
 
Livro Fotográfico 
 
As sessões dedicadas a Livro fotográfico farão um breve enquadramento histórico 
do mesmo, dos primeiros livros às publicações de hoje. Discutir-se-á a Fotografia 
em papel e o conceito de “livro”, abordando também o lugar do “leitor fotográfico” 
e a sua visão. Serão apresentados os diversos tipos de livros fotográficos e alguns 
caminhos possíveis para uma ideia de “livro de fotografia”. Os alunos trabalharão, 
ao longo da oficina, o processo de construção, das imagens ao objecto final, o que 
inclui a análise de casos e  construção de um livro fotográfico (maquetização). A 
partilha e discussão dos projetos maquetizados está assegurada. 
 
 
Formadores 
 
Cláudia Camacho (Curadoria de Exposições) 
Bruno Castro (Livro Fotográfico) 
 
Horário 
 
De 3 Maio a 4 de Junho 2016 | 14 horas 
 
3 e 10 de Maio  
19:30h/21:30h - terças-feiras 
 
20, 27 de Maio e 3 de Junho 
19:30h/21:30h - Sextas-feiras 
4 de Junho 
das 14h às 18h – Sábado 
 
Valor Oficina 3  
 
125€ 


