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2.º Workshop Métodos Visuais 
Metodologias Participativas Visuais  
com Daniel Meirinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A metodologia da vivência 
 
O Workshop em Metodologias Visuais Participativas visa proporcionar a investigadores e educadores, 
fotógrafos, produtores culturais, entre outros entusiastas a oportunidade de vivenciar e conhecer os conceitos, 
modelos de gestão, dinâmicas e métodos de aplicação de propostas fundamentadas em métodos colaborativos 
em que a visualidade esteja estruturada como uma ferramenta de investigação e intervenção social.  
 
A formação abordará desde a estruturação de um plano de execução, até as possibilidades de sustentabilidade 
e continuidade da proposta a partir de uma gestão participativa e de processos autónomos a serem estimulados.  
 
O Workshop é a essência da proposta pedagógica, modelo de implementação e execução do Projeto Olhares 
em Foco em que a vivência da metodologia por facilitadores torna-os capacitados para a implementação e 
gestão participativa de propostas visuais participativas, possibilitando com que os participantes possam assumir 
a posição agentes ativos de mudanças sociais estruturadas a partir de suas perceções pessoais e coletivas.  
 
A formação é desenhada para a partilha das experiências de aplicação da metodologia em mais de 20 
comunidades no Brasil e em Portugal, com aproximadamente 120 jovens em contexto de exclusão e 
vulnerabilidade.  
 

 Bio  
 
Daniel Meirinho é consultor da Triskle Consultoria – Comunicação, Educação e Desenvolvimento Social onde 
oferece formações, assessoria de comunicação e editoração de projetos para organizações sociais 
sistematizarem estratégias de desenvolvimento comunitário, comunicação e educação, onde oferece consultoria 
para o ChildFund Brasil e UNICEF.  
É fotógrafo e jornalista de formação, Mestre em Comunicação e Artes pela Universidade Nova de Lisboa e 
doutor em Ciências da Comunicação pela mesma universidade com diversas publicações acerca das 
metodologias visuais participativas.  
Colabora ainda como pesquisador do Centro de Investigação Media e Jornalismo (CIMJ) e do Centro de Estudos 
de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa (CESNOVA). Atualmente é Professor Adjunto da Faculdade 
AESO Barros Melo e da Faculdade Boa Viagem, no Brasil. 
 
É idealizador do Projeto Olhares em Foco na formação de educadores e jovens facilitadores em fotografia 
participativa como instrumento de mudança social e construção da identidade em contextos de juventude e risco 
social. É especialista no método Photovoice e em projetos de comunicação comunitária no âmbito de ações de 
advocacy, protagonismo juvenil e empoderamento de crianças e jovens provenientes de contextos económicos 
socio vulneráveis.  

Programa do Worshop 
 
9h30 – Início 
 
Sessão de 1h (15m tolerância) 
 

Acolhimento dos participantes 
Construção das regras  (horário, flexibilidade do cronograma, intervalos, debates, dúvidas, conversas, telefones, 
consentimentos para fotografar, fatos embaraçosos, respeito pelo próximo, direito à privacidade, confiança) 
Apresentação do formador e do cronograma de atividades da formação 
É possível desenvolver um projeto metodológico em fotografia ou vídeo participativo sem saber fotografar ou filmar? 
Apresentação do projeto Olhares em Foco (Brasil / Portugal) 
Projetos que trabalham a fotografia participativa no mundo 

 
Sessão de 30 minutos 
 

O que é fotografia ou vídeo participativo? 
Em que se baseia a metodologia participativa visual? 
O que é esse tal método Photovoice? 
Como aplicar metodologias participativas visuais com grupos de risco e vulnerabilidade? 
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Sessão de 1hora 
 

As fases do Photovoice 
A construção de um cronograma de execução e dinamização das oficinas 
Como dar o pontapé inicial a um projeto que utiliza metodologias visuais participativas? 

 
INTERVALO (15 minutos) 
 
Sessão de 1 hora 
 

Dinâmica de apresentação de um projeto em fotografia ou vídeo participativo  (metodologia da vivência 
prática do projeto) 
Apresentar as câmaras fotográficas ou de vídeo 

 Segurança do equipamento 

 Construção das normas de usos e apropriações do equipamento 

 Gestão do Equipamento 

 Noções básicas de fotografia (foco, plano, ângulo, composição, flash, cores, linhas e texturas, 
regra dos terços) 

 
 
Sessão de 30 minutos 
 
Produção das imagens 

 Debate sobre os produtos visuais produzidos e aplicabilidade das etapas do método Photovoice 

 Imagem e Identidade: questões identitárias a serem analisadas a partir das imagens 

 
 
ALMOÇO (1h15m) 
 
Sessão de 1 hora (15 minutos tolerância) 
 
Executando um projeto em fotografia ou vídeo participativo 

 Participantes 

 O processo seletivo 

 Sobre os locais das oficinas 

 Sobre o tempo das oficinas 

 Sobre os equipamentos 

 Sobre a adequação dos currículos 

 As exposições fotográficas ou mostra de vídeos 

 
Sessão de 1h45 

Preparação da estruturação da logística de implementação de um projeto em fotografia ou vídeo 
participativo 

 Local das oficinas 

 Tempo da oficina 

 Número de jovens, grupo de jovens 

 Foco de trabalho 

 Objetivos 

 Cronograma das oficinas 

 Plano de exposição, advocacy e comunicação 

 Aquisição de competências e mobilização de recursos 
  

Os dilemas e limitações 

 Identificar as Barreiras à participação (género, idade, escolaridade, status social, económico e 
cultural) 

 Limitações logísticas de um projeto participativo visual (seleção, espaço, tempo das oficinas, 
materiais e equipamentos) 

 Adequação do currículo às necessidades locais 

 A promoção da “voz” dos envolvidos 
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 As exposições e os espaços de diálogos 

 Prazos irrealistas e (im)possibilidade de mudança 

 Recomendações futuras 
 
INTERVALO (15 minutos) 
 
Sessão de 45 minutos 
 
Literacias visuais e desenvolvimento de competências e habilidades 

 Mudanças psicossociais associadas à participação 

 Respeito 

 A visão positiva do futuro 

 Novas habilidades práticas 

 Competências comunicativas 

 Inclinações orientadas a um processo de incidência política 

 Novas compreensões das comunidades 

 Mudanças nos relacionamentos: redes sociais ampliadas 

 Impactos negativos sobre as relações sociais 
 
Sessão de 15 minutos 
 
Avaliação da formação 
 
 
 
 
 
 

Organização

 
 


