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RESUMO 

O presente estudo trata do uso da imagem fotográfica como um meio importante para a 

formação de professores. Partindo de um relato de experiência como integrante do projeto 

“Alumiar – Práticas e reflexões acerca da imagem nos processos formativos”, que me inseriu 

em uma experiência transformadora, possibilitou-me realizar uma pesquisa, identificando 

como a fotografia pode contribuir na formação do professor. O problema em questão se 

apresenta de maneira singular, uma vez que interroga como a imagem fotográfica pode 

contribuir na formação do docente. Os objetivos específicos visam: i) analisar o uso da 

imagem fotográfica nos processos formativos e; ii) compreender, na prática, como as 

metodologias pedagógicas com uso da fotografia podem promover um trabalho na escola. 

Como resultado, percebe-se que a fotografia se torna um dispositivo valioso ao inserir-se, por 

meio de uma didática criativa, como prática lúdico-pedagógica inovadora capaz de 

transformar o sujeito num cidadão mais crítico do mundo em que vive. 

 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Fotografia. Escola. Educação. Projeto Alumiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMÉN 

 

El presente estudio aborda el uso de la imagen fotográfica como medio importante para la 

formación de maestros. Sobre la base de un informe de experiencia como parte integrante del 

proyecto "Alumiar - Prácticas y Reflexiones acerca de la imagen en los procesos de 

formación", que me insertó en una experiencia transformadora y me permitió realizar una 

investigación, identificando cómo la fotografía puede contribuir a la formación de los 

maestros. El problema en cuestión se presenta de una manera singular, una vez se pregunta 

cómo la imagen fotográfica puede contribuir a la formación del profesor. Los objetivos 

específicos pretendieron a: i) analizar el uso de la imagen fotográfica en los procesos 

formativos; y; ii) entender en la práctica, cómo tales metodologías pedagógicas con el uso de 

la fotografía pueden promover un trabajo en la escuela. Como resultado de ello se percibe que 

la fotografía se convierte en un valioso recurso, al insertarse, por medio de una enseñanza 

creativa, como una práctica lúdico-pedagógica innovadora posible de transformar la persona 

en un ciudadano más crítico del mundo en que vive. 

Palabras clave: prácticas pedagógicas, fotografía, escuela, educación y proyecto Alumiar. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo trata do uso da imagem fotográfica como um meio importante para 

a formação de professores. Partindo de um relato de experiência como integrante do projeto 

“Alumiar – Práticas e reflexões acerca da imagem nos processos formativos”, que me inseriu 

em uma experiência transformadora, possibilitou-me realizar uma pesquisa, identificando 

como a fotografia pode contribuir na formação do professor. 

O grupo do Projeto Alumiar atua na Faculdade de Educação – UnB desde 2015 com o 

nome de Projeto 3 – “Educação e Fotografia: práticas e reflexões acerca da imagem nos 

processos formativos” coordenado pela professora de doutora Cláudia Linhares Sanz e só 

ficou oficialmente registrado como projeto de pesquisa e extensão no segundo semestre de 

2016. 

O objetivo do Projeto Alumiar era ampliar a reflexão e ação de cada aluno, o qual 

deveria fazer pesquisa sobre projetos educacionais e sociais que utilizassem a fotografia como 

metodologia de ensino, prática de convívio ou modo de empoderamento. Assim sendo, o 

Projeto Alumiar visava, principalmente, refletir e experimentar metodologias inovadoras de 

ensino que tivessem a imagem como pilar fundamental. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso encontra-se organizado em duas partes. A 

primeira é o Memorial Educativo. Nesta etapa, refiz meu percurso formativo na busca de 

compreender como se deu a ligação entre fotografia e educação em mim e como estas duas 

áreas do conhecimento poderiam colaborar na minha formação como educadora. Na segunda 

parte do trabalho, a monografia, apresento o relato da minha experiência no Projeto Alumiar 

do qual fiz parte nos últimos anos da minha formação. Nessa etapa, realizei uma pesquisa 

sobre o tema “Fotografia e Educação”, onde coletei dados das minhas observações, e a partir 

de bibliografia especializada, busquei refletir sobre a experiência vivida no projeto, a fim de 

responder como o uso da imagem fotográfica pode contribuir na prática pedagógica. 

Ainda na segunda parte do trabalho, a pesquisa em si, abordei as categorias do estudo, 

a metodologia adotada para analisar o material discursivo (as imagens e as práticas dos 

docentes), na qual é possível compreender o desenho teórico-metodológico sobre como essa 

pesquisa foi realizada, e as considerações finais que sintetizam os resultados desse estudo e 

encerram o presente trabalho com vistas a atender ao objetivo geral.  

O problema em questão se apresenta de maneira singular, uma vez que interroga como 

a imagem fotográfica pode contribuir na formação do docente.  



11 

 

Assim construímos os seguintes questionamentos: como fazer uso da fotografia na 

escola? Em que práticas tal dispositivo é didaticamente adequado? Como contribuem para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem? 

  Essas e outras questões serão respondidas a seguir, tendo em vista o objetivo geral e os 

objetivos específicos. O objetivo geral visa analisar práticas que, por meio da imagem 

fotográfica, colaborem nos processos formativos do docente. E os objetivos específicos visam: 

i) analisar o uso da imagem fotográfica nos processos formativos e; ii) compreender, na 

prática, como as metodologias pedagógicas com uso da fotografia podem promover um 

trabalho na escola. 

 Para tanto, partimos da seguinte proposição: a fotografia possibilita uma ampliação 

dos métodos pedagógicos que podem ser desenvolvidas durante o processo formativo. 

Compreender como se dá esse processo e as maneiras de otimizá-lo será a linha condutora 

deste trabalho. Dessa forma, convido o leitor a desfrutar o presente estudo e descobrir as 

possibilidades que o trabalho com a imagem fotográfica trazem para a formação do sujeito. 

  

 Para tanto, a metodologia de pesquisa ora adotada foi a qualitativa, uma vez que se 

pretendeu, primordialmente, estudar as relações complexas, sem o isolamento de variáveis, 

tentando compreender e interpretar o fenômeno em seu contexto natural. No dizer de 

(OLIVEIRA, 2008, p. 100), “na pesquisa qualitativa, o pesquisador vivencia a pesquisa, ou 

seja, interpreta e, por vezes, participa da pesquisa, não é um observador isento como o da 

pesquisa quantitativa”. Outrossim, inicialmente nos detemos no estudo bibliográfico visando 

realizar uma leitura exploratória e seletiva de livros, trabalhos e artigos científicos que 

versassem sobre o tema em estudo de modo a reunir diversas opiniões e abordagens sobre o 

assunto. Em um segundo momento é abordado um relato de experiência da pesquisadora, 

coletando dados  por meio de pesquisa de campo que contou com a análise dos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Projeto Alumiar em parceria com a Escola Classe Sonhém de 

Cima, DF.  

 A amostra desta pesquisa limitou-se: i) a aluna do curso de Pedagogia da UnB que 

participou do Projeto Alumiar nos anos de 2015; ii) os alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental da E. C. Sonhém de Cima de 2015. Vale salientar que todos os participantes 

assinaram o termo de autorização de uso de imagem e voz, porém neste trabalho consta 

apenas o modelo do termo (Anexo A), tendo em vista manter o anonimato do pesquisado. 
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Considerando que a pesquisa aqui desenvolvida é de natureza qualitativa, assim, 

foram coletados dados por meio de observação da participação da pesquisadora no projeto 

Alumiar. Dessa forma, (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 11) ressaltam que a pesquisa qualitativa 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra por meio de um trabalho intensivo de campo. 

Assim, a pesquisadora interessou-se a saber como se dava a dinâmica de trabalho do 

grupo do Projeto Alumiar. O grupo reunia-se semanalmente para discutir sobre o que se 

pretendia alcançar em cada oficina e possíveis melhoramentos para o plano de aula, realizados 

pelos cursistas de Pedagogia. A reunião era um momento de se refletir sobre a práxis e para 

isso o grupo também contou com o estudo de textos teóricos. 

As oficinas eram oferecidas aos alunos do 5º ano da E. C. Sonhém de Cima, 

semanalmente. Este tipo de atividade desenvolvida na escola propõe situações de 

aprendizagem abertas e dinâmicas, que possibilita a troca de experiências e construção do 

conhecimento. 

Destarte, preparou-se diários de bordo de todos os encontros nos quais eram 

registradas as impressões e reflexões vividas durante o desenvolvimento de cada atividade. 

Imagens fotográficas e vídeos realizados durante as oficinas também foram arquivados de 

maneira a complementar os diários de bordo. Acerca disso, ressalta-se a importância de 

utilização de imagens para desenvolver a pesquisa, uma vez que estas tiveram papel 

fundamental ao trazerem situações que não foram registradas nos diários de bordo. Para tanto, 

o pesquisador deve atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação 

estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão 

do problema que está sendo estudado (LUDKE & ANDRÉ, 1986).  

A pesquisa foi realizada de maneira direta, permitindo ao pesquisador o contato 

direto com o problema e possibilitando sua intervenção com o que está sendo estudado. 

Conforme (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 26) “na medida em que o observador acompanha in 

loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações”.  

Por último, houve a análise, argumentação e discussão dos resultados obtidos, 

abordando principalmente a descrição crítica do Projeto Alumiar como prática auxiliadora 

para a formação do sujeito (docente), como poderá ser visto no próximo capítulo. 
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PARTE I - MEMORIAL EDUCATIVO 

 

Fonte: Ivanir Leite 

 

1. A FORMAÇÃO DO SUJEITO 

  

No fundo a Fotografia é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou mesmo 

estigmatiza, mas quando é pensativa. 

Roland Barthes (1984) 

 

O objetivo deste memorial é refletir sobre as experiências que trouxeram muitas 

oportunidades de aprendizagem em minha vida e contribuíram de alguma maneira com o meu 

crescimento como sujeito. Escrevo sobre as lutas que nortearam minha caminhada, sempre 

seguindo em frente, um dia de cada vez e, em cada conquista, uma sensação de vitória, 

sentimento que quero ter por vários momentos em minha vida! 

 

  1.1. Infância e Adolescência 

 

Eu nasci no ano de 1977, em Santa Maria – RS. Sou filha de um servidor público 

municipal e de uma cabeleireira. Em Santa Maria, passei a maior parte da minha infância e 

toda minha adolescência. Quando pequena (Figura 01), aos sete anos de idade, estudava em 

uma escola municipal que ficava em frente a minha casa. Encantava-me o trabalho dos 

professores, porque pensava o quanto era gratificante participar da aprendizagem de um 

aluno.  
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Figura 01: Formatura da pré-escola com sete anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora. 

 

 

Eu gostava de ajudar a professora que dava aula para pré-escola. Inserida na turma 

como ajudante da professora e como aluna mais velha, me sentia importante. Nestes 

momentos junto com a professora, percebia que algo em mim mudava. Eu encarava como 

momento lúdico e ao mesmo tempo isso me fazia ter um olhar atento ao outro. Sentia que 

algo dentro de mim estava mudando, e estava.  

Recordo-me com prazer da minha infância. Foram muitos momentos felizes. Eu 

brincava muito com meus amigos na rua e entre as principais brincadeiras estavam: pega-

pega, pique-esconde, pular corda, jogar vôlei, bola de gude, etc. E quando nos encontrávamos 

em monotonia, subíamos nos muros das casas, onde passeávamos pela vizinhança. 

Entretanto, brincar de “escolinha” com meus amigos era minha brincadeira preferida, 

principalmente quando chovia ou quando meus pais não deixavam sair de casa.  Na maioria 

das vezes, eu era a professora e adorava ficar com giz entre os dedos imitando e gesticulando 

durante as explicações. Sentia um imenso prazer em ensinar, parecia que meu espírito se 

alimentava daquela prática lúdica.  

Aos dez anos de idade, eu observava minha mãe fazer tricô e a pedia para que me 

ajudasse a iniciar os pontos na agulha, pois ainda precisava de auxílio para começar a tricotar. 

À medida que aprendia, minha mãe impressionava-se com minha evolução, pois conseguia 

desenvolver os pontos e, em pouco tempo, eu já tricotava sem precisar de ajuda.  

Naquela época não simpatizava com a forma que me ensinavam. Cada pessoa carrega 

suas vontades, gostos, cultura, conhecimentos, enfim, sua história ao ensinar. Minha maneira 
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de estudar era solitária e autônoma, pois me dava liberdade para errar, refazer e usar minha 

criatividade para criar coisas novas. Na década de 1980, pesquisava pelos livros didáticos, 

revistas e jornais ou por meio de consulta a um professor. Além disso, o acesso às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) ainda era incipiente.  

O tempo foi passando e, aos quinze anos, como toda adolescente, sofria os conflitos da 

juventude. Neste período desabrochou em mim uma vontade de escrever poemas. Comecei a 

escrevê-los e sentia-me muito bem. Toda semana pensava em um tema novo para desenvolver 

uma poesia. A professora da biblioteca da escola incentivava-me e me pedia para levar toda 

semana uma poesia diferente, para que colocasse exposta no mural da biblioteca. Abaixo 

transcrevo um dos poemas que escrevi naquela época. 

 

Desapontada com o mundo 

 

Não me procure na casa, onde minha alma vive, 

Encontrar-me-á na rua, onde o destino me leva... 

 

Seguindo a estrada da esperança, 

Achando amores que me cerca. 

Iludindo-te com total segurança, 

Não tenho medo de me perder em paixões... 

Será que você me encontra? 

 

Para eu ter medo de amar 

e me perder em seu corpo. 

Você não é apenas um... 

Você é o grande fervor do sangue que corre em minhas veias! 

 

E você conseguiu me amar 

Por mim e por você, e o amei...  

Por você e por mim. 

 

E agora, não sei de mais nada, 

estou reaprendendo tudo,  

estou desapontada, 

com o resto do mundo...  
 

 

Há momentos durante nossa trajetória que achamos que o mundo se volta contra nós, 

ficamos perdidos em nossos sofrimentos e deixamos de perceber que tudo que nos acontece é 

por alguma razão. Aos dezoito anos, engravidei e parei de estudar. Foi um momento 

complicado em minha vida. Fui alvo de muitos olhares de desaprovação e de comentários 

preconceituosos. Não é fácil ser mãe com esta idade, mas coragem é o que não me faltava. 

 Apesar de ter passado a experiência de ser mãe muito nova, cuidar de minha filha me 

fez amadurecer e mudar a minha vida completamente. A chegada dela foi um grande desafio 
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que me fez superar diversos obstáculos. Sendo assim, eu precisava concluir os meus estudos, 

aprender uma profissão e conseguir um emprego que me ajudasse a sustenta-la. 

Desse modo, retornei à escola aos vinte anos e acabei meu Ensino Fundamental na 

Escola Municipal Araci Barreto Sacchis. Naquele período, 1997, fiz uma prova de seleção 

para a primeira turma do curso técnico de eletricidade da “Escola Municipal de Aprendizagem 

Industrial (EMAI)”. Fui aprovada e, em 1999, me formei em técnica em eletricidade por essa 

mesma escola, da qual tenho muito orgulho.  

 

 

 

Fonte: da autora 

 

No EMAI, os alunos passavam o primeiro semestre fazendo três oficinas: eletricidade 

predial e industrial, mecânica e metalurgia (Figura 02). No segundo semestre, o estudante 

podia escolher o curso com o qual tinha mais afinidade. A intenção desta rotatividade entre os 

três cursos era para que os alunos tivessem experiências em cada um deles. A duração do 

curso foi de dois anos mais seis meses de estágio obrigatório. 

Figura 02: Oficinas de eletricidade, mecânica e metalurgia. 
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 1.2. Vida Profissional 

 

Uma vez concluído o curso de eletricidade, eu ainda precisava conseguir o meu 

primeiro emprego e o consegui na mesma empresa em que estagiara. O primeiro emprego é 

aquele em que você ainda não se sente segura sobre o que irá fazer como funcionária. Foi 

assim que me senti quando fui contratada. Sentia um “frio na barriga” ao mesmo tempo em 

que tinha uma sensação feliz por ter sido a primeira colocada no curso de eletricista e ser a 

única aluna a ser contratada por uma empresa de engenharia elétrica.  

Eu tinha que demostrar ser capaz, embora não tenha sido nada fácil, principalmente 

porque todos que trabalhavam na empresa eram homens. Eles não acreditavam que eu poderia 

realizar as mesmas atividades, o que seria mais um desafio que deveria enfrentar. Pois bem, a 

vida é feita de desafios!  

Nesse primeiro trabalho, comecei a conquistar meu espaço e a admiração dos meus 

colegas por ser uma pessoa proativa, segundo eles. Naquela época, uma mulher trabalhando 

nessa área não era comum. Enquanto conhecia este novo ambiente, me interessava pela área 

de projetos. Então aprendi a trabalhar em um programa chamado AutoCAD
1
 para 

desempenhar o cargo de desenhista. No entanto, não me limitando a esse ofício, também 

exercia outras funções na empresa, tanto no escritório quanto nas obras como eletricista. 

Neste período, consolidei minha experiência na área da engenharia elétrica como técnica. 

Foram quatro anos fazendo projetos elétricos denominados como “as Built”
2
 junto com os 

engenheiros da empresa.  

Após três anos trabalhando na mesma empresa, em 2003, recebi o convite para 

trabalhar em outra empresa de Engenharia Civil. Sendo assim, mudei de emprego e na nova 

empresa eu desempenhava a função de auxiliar administrativo e fazia modificações nos 

projetos civis. Adquiri algumas experiências na parte administrativa da empresa e também em 

relação a obras como encaminhamentos de projetos para aprovação na prefeitura.  

                                                 
1 AutoCAD é um software do tipo CAD (Computer Aided Design) ou projeto assistido por computador — criado e 

comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em 

duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).  

 
2 As Built: “No que diz respeito aos bens imóveis públicos, é imprescindível que os projetos sejam documentos fiéis em 

relação ao produto, para que possibilitem a realização de trabalhos de manutenção corretiva e preventiva após a ocupação da 

obra. Isto implica numa sistematização de procedimentos, durante a execução de uma obra, como identificação das alterações 

ocorridas e fiel e tempestivo registro nos projetos correspondentes. O registro das alterações dos projetos denomina-se 

Projeto “Como Construído” ou “As Built”, ou mesmo “Projeto Definitivo”. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

da Paraíba - CREA-PB. 
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Enquanto trabalhava nessa nova empresa, voltei aos estudos para concluir o Ensino 

Médio, o qual concluí em meados de 2004. Nesse mesmo ano, prestei o vestibular para cursar 

Matemática numa faculdade privada em Santa Maria, sendo aprovada.  

Em 2005 fui contratada por uma loja de móveis modulados (Dellanno), em Santa 

Maria, para trabalhar como vendedora e projetista de móveis modulados, onde adquiri 

experiência em design de móveis. Nesse mesmo ano, casei com meu marido, militar do 

Exército Brasileiro. Por conta de sua profissão, tivemos que mudar várias vezes de cidade, 

dentro e fora do país. Isso acabou influenciando nas minhas atividades profissionais e de 

estudo, marcadas por várias interrupções e recomeços. 

Em 2006, nasceu minha segunda filha e eu fiquei por algum tempo sem trabalhar nem 

estudar dedicando-me a cuidar das minhas filhas e fazer muitas fotos delas. 

Em 2009, morando em Marabá-PA, fui convidada para trabalhar na loja Italínea. 

Como já era experiente nos softwares AutoCAD e o Promob4
3
 de móveis, convidaram-me 

para ser chefe de equipe para treinar os funcionários com a finalidade de ensiná-los a trabalhar 

com o programa Promob5 e a vender os móveis projetados. Além de treinar a equipe, 

desenvolvi um projeto em Planta Baixa com software AutoCAD para fazer o showroom da 

nova loja, e cada ambiente tinha um projeto em 3D no programa Promob5. 

Desde criança, sempre tive facilidade em aprender, principalmente as atividades 

manuais, como tricô e tocar violão, ou até em atividades mais técnicas, como desenho de 

projetos, fotografia, manipulação e edição de imagens, por exemplo. Tudo isso sem fazer 

nenhum curso específico. Sempre gostei de desafios e, quando me dava conta, já estava em 

outro emprego com várias funções diferentes. Assim segui, estudando e aprendendo. 

Acredito que todos nós podemos aprender o que desejamos, não importa o quê. De 

acordo com Oliveira (2002): 

[...] o ser humano é pleno de possibilidades, que se aprofundam e estendem 

ao longo da vida individual e coletiva. Graças a essas possibilidades, ele tem 

condições de agir para atender às suas necessidades de sobrevivência física, 

social, cultural e psicológica. Daí que a inteligência equivale aos progressos 

em favor daquilo que é melhor para nós e nossa sociedade. Ser inteligente é 

criar ou preservar as condições que favorecem esse contínuo 

aperfeiçoamento. Nesse sentido, as regulações da inteligência no contexto 

das relações ou interações, além de confirmar, compensar, corrigir, 

substituir, operam – pouco a pouco – antecipando ou pré-corrigindo uma 

ação antes de sua realização. (OLIVEIRA, 2002, p. 123)  

  

                                                 
3 O Promob é uma ferramenta de criação de ambientes desenvolvida especialmente para atender as necessidades do mercado 

destinada à arquitetura de interiores.  
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Considero que a inteligência é fruto de desafios e descobertas que contribuem na 

construção do nosso conhecimento. 

 1.3. Encontro com a Pedagogia 

 

Minha vontade de ser professora estava guardada no meu íntimo desde sempre e, por 

isso, fiz o vestibular do Centro Universitário Franciscano (Unifra), em 2004, para entrar no 

curso de Matemática. Fui aprovada e logo iniciei meus estudos de graduação. Não achava 

difícil o curso de Matemática, no entanto era cansativo trabalhar (naquela época estava 

trabalhando em duas empresas diferentes) e ainda ter que estudar. No primeiro semestre, 

percebi que não valia a pena continuar naquela graduação e ficar me sacrificando por algo que 

não era exatamente o que eu queria. Senti que no curso não eram explorados os estágios de 

desenvolvimento cognitivo do sujeito e eu me sentia distante do aluno em relação a esse 

processo. Sendo assim, abandonei o curso de Matemática. 

Em outubro de 2005, nos mudamos novamente para o local em que meu marido 

servia. Sendo assim, em maio de 2006, fui morar em Rosário do Sul - RS, onde fiquei até o 

final do ano de 2007. Nesse período, comecei a estudar manipulação de imagens no programa 

Adobe Photoshop.  

Em 2008, mudamos para Marabá-PA, e foi lá que retornei ao Ensino Superior 

ingressando no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA). A pedagogia 

surgiu como uma oportunidade de fazer uma graduação na área de humanas. Eu queria fazer 

parte do processo da alfabetização do aluno em sala de aula. Na UFPA, participei de muitos 

cursos e eventos, voltados para área de educação especial.  

No final de 2009, minha família voltou a morar em Santa Maria – RS. Dessa forma, 

solicitei transferência para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e a logrei no 

segundo semestre de 2010, quando voltei a estudar. Nesse período, abri uma empresa de 

fotografia e compartilhava o meu tempo entre o trabalho como fotógrafa e o curso de 

Pedagogia da UFSM. 

Em 2013, mudamos para o Rio de Janeiro e, então, optei por trancar o curso de 

Pedagogia por um ano. Aproveitei o tempo para fazer cursos relacionados à fotografia, além 

de me envolver em organizações de eventos e fotografar algumas festas. Em 2014, fomos 

novamente transferidos, dessa vez para Brasília-DF, onde voltei a estudar. Entrei na 

Universidade de Brasília (UnB) no segundo período de 2014.  
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Em 2016, precisei passar um período fora do Brasil para que meu esposo pudesse 

realizar uma missão no exterior, uma especialização em logística em Caracas – Venezuela. 

Dessa forma, tive que trancar o curso de Pedagogia no primeiro período de 2016 e, junto com 

minha família, fomos morar na capital desse país. Eu precisei aprender espanhol, pois 

precisava sair de casa para ir ao mercado, levar minha filha na escola etc. Havia uma 

necessidade de me adaptar e aprender a conviver com a nova realidade em que estava 

inserida. 

Todos nós temos laços enraizados com a nossa cultura e costumes, principalmente o 

brasileiro que é muito caloroso e receptivo com os estrangeiros. Nossa vantagem é que nos 

adaptamos facilmente a qualquer lugar. Nunca pensei que um dia fosse morar na Venezuela e 

mal sabia das condições do país. Quando cheguei a Caracas, não sabia o quanto aquele povo 

sofria. Os produtos de primeira necessidade como alimentos, material de higiene e remédios 

eram difíceis de encontrar e, por muitas vezes, ficamos sem água ou privados de algum tipo 

de alimento como leite, por exemplo. No entanto, graças a Deus, tínhamos condições de nos 

manter e os brasileiros que lá estavam se ajudavam muito. Sinto pelo sofrimento dos 

venezuelanos que vivem a crise econômica e humanitária que assola aquele país.  

Entretanto, considero-me uma pessoa persistente e ao mesmo tempo tranquila em 

relação aos acontecimentos da vida, uma vez que nosso retorno para Brasília era incerto, e se 

isso acontecesse, teria que abandonar o curso novamente e, desta vez, poderia ser definitivo. 

Nunca perdi a fé e não seria naquele momento que não confiaria em Deus, pois acredito que 

temos um propósito aqui na Terra e se fosse meu destino terminar o curso de Pedagogia, o 

universo estaria ao meu favor, proporcionando o nosso retorno para Brasília. Foi o que 

aconteceu, no segundo semestre de 2016 voltamos para Brasília e, então, pude concluir o meu 

curso, ora marcado por este trabalho. 

 1.4. Fotografia e Pedagogia 

 

Para mim, a fotografia vem carregada de uma história, de um olhar e de um 

sentimento de quem a faz. A fotografia me torna autônoma, livre para expressar meus 

sentimentos, com ela pude demostrar a minha criatividade, minha arte e o meu eu. Como 

destaca Kubrusly (1982): 

A imagem da vida, na fotografia, e posteriormente no cinema e na televisão, 

torna mais fácil, para o homem comum, assumir a posição de espectador, 

levando-o reconsiderar muitos valores estabelecidos. Trazendo-lhe em forma 

facilmente assimilável uma visão muito mais ampla de seu universo, 
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distribuindo mais democraticamente o conhecimento e o pensamento da 

humanidade. (KUBRUSLY, 1982, p. 12)  

 

Meu contato profissional com a imagem vem desde 2007, quando comecei a estudar 

manipulação de imagens por meio do programa photoshop
4
. Minha filha mais nova ainda era 

um bebê quando eu fazia fotos dela para depois tratá-las no photoshop. Como gostava da 

qualidade das fotografias que produzia, em 2010, comprei uma câmara profissional para 

fotografar eventos.   

Entre os anos de 2010 e 2012, fotografei muitos eventos, dentre os quais, aniversários 

infantis, bailes de debutantes, concertos de violino, books externos, etc. Em 2013, tive que 

fazer uma pausa no trabalho como fotógrafa em virtude da mudança para o Rio de Janeiro. No 

entanto, continuei registrando fotos de viagens que fizemos em família e ainda sonho em fazer 

uma exposição dessas fotos.  A partir de 2014, já em Brasília, fiz alguns trabalhos 

fotográficos envolvendo o acompanhamento de bebês recém-nascidos (newborn). 

Atualmente, continuo estudando sobre a arte de fotografar, principalmente as técnicas que 

envolvem as áreas de meu interesse.  

Em 2015, participei do Projeto 3 - “Fotografia e Educação: práticas e reflexões acerca 

da imagem nos processos formativos”, coordenado pela professora doutora Cláudia Linhares 

Sanz da Faculdade de Educação da UnB. Nesse projeto, compreendi a contribuição que a 

imagem pode proporcionar ao professor ao modificar a dinâmica em sala de aula e despertar a 

curiosidade dos alunos os quais se tornam mais atentos e interessados na aula.   

 

Figura 03: Projeto Alumiar junto com os alunos da Escola Classe Sonhém de Cima. 

 
Fonte: da autora. 

 

                                                 
4 Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda 

algumas capacidades de edição típicas dos editores vectoriais) desenvolvido pela Adobe Systems.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editor_de_imagens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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Ainda no ano de 2015, o Projeto 3 passou a chamar-se Projeto Alumiar de pesquisa e 

extensão, o qual se efetivou na Faculdade de Educação (FE) da UnB em 2016. Apesar de o 

projeto Alumiar ser um projeto novo na FE, posso dizer que aprendi muito com o grupo por 

me proporcionar ricas práticas pedagógicas acerca da imagem. O Projeto Alumiar (Figura 03) 

começou suas atividades realizando oficinas na Escola Classe Sonhém de Cima, localizada na 

Fercal, a 40 km de distância da Brasília. Essas oficinas (Figura 04) tinham por finalidade 

desenvolver a reflexão dos alunos sobre o universo imagético, bem como ampliar a nossa 

formação de futuros professores. 

 

Figura 04: Desenho da caricatura dos integrantes do  

Projeto Alumiar feito pelos alunos. 

 

Fonte: da autora. 

 

 O projeto Alumiar foi produtivo, pois, mesmo antes do seu surgimento, estabeleceu 

parceria com o grupo do Projeto Semillero
5
. Juntos ofereceram oficinas nas semanas 

universitárias de 2015 e 2016 (Figuras 05). Os objetivos dessas oficinas eram: debater 

conceitos acerca de uma educação autônoma e criativa; compartilhar investigações do uso da 

imagem no campo da educação; ampliar a formação do pedagogo nas práticas imagéticas; 

                                                 
5 O Projeto de Extensão Semeadores de investigação (SEMILLERO) propõe um espaço de pesquisa e extensão 

interdisciplinar e intercâmbio de ideias, projetos, práticas e pessoas que desejem transformar a prática docente com alegria, 

rigorosidade investigativa e práticas extensionistas.  
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apresentar dinâmicas, vivências e experiências de trabalhos pedagógicos que utilizam 

imagem; trocar perspectivas culturais distintas e realidades entre a América Latina.  

 

Figura 05:  I e II Seminários Diálogos Latino Americanos: experiência, imagem e 

 narrativa na formação do pedagogo (Oficina de Fotografia). 

 

  

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora. 

 

Na semana universitária, ao ensinar sobre a imagem fotográfica, reforcei ainda mais a 

conexão que a Pedagogia faz com a imagem e como ela pode contribuir com a formação dos 

professores e o aprendizado de alunos. Esta experiência me fez refletir sobre os 

conhecimentos que envolvem os conteúdos relacionados às práticas pedagógicas e ao 

universo das imagens. Conforme pontua Larrossa (2011):  

[...] a experiência é um movimento de ida e volta. Um movimento de ida 

porque a experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de 

mim mesmo, de saída para fora, um movimento que vai ao encontro com 

isso que passa, ao encontro do acontecimento. E um movimento de volta 

porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que produz 

efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu 

sei, no que eu quero, etc. (LARROSSA, 2011, p. 06). 

  

 Ainda no que se refere à parceria com o grupo Semillero, trabalhei como voluntária 

nas II e III Conferências Nacionais de Alternativas para uma Nova Educação (CONANE) nos 

anos de 2016 (Figura 06) e 2017. Nessas conferências, atuei, juntamente com a professora 

Cláudia Sanz, como coordenadora do grupo do projeto Alumiar. Entre os principais trabalhos 

do grupo na CONANE, estavam à cobertura vídeo-fotográfica do evento, além da realização 

de entrevistas com os participantes. 
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Figura 06:  Participação do Projeto Alumiar nas II e III Conferências Nacionais  

de Alternativas para uma Nova Educação (CONANE). 
 

  

Fonte: da autora. 

   

 Considerando a importância da fotografia para o trabalho docente, considero o 

fotógrafo um sujeito importante, pois tenho a sensação de estar guardando um pedaço do 

tempo, um sentimento ou uma lembrança. Essa imagem vive eternamente escondida em 

algum lugar. Mas se isso não passar de um equívoco, se algum dia a imagem não viva, é 

porque nunca existiu, ou será porque já não a vejo? Seguirei seu rastro por todos os lugares 

até encontrá-la. Jamais me conformarei de sua inexistência! Procurarei por toda eternidade, 

por uma verdade, por uma única razão, por levar de mim as memórias que existiam dentro do 

meu coração. 

Com esse sentimento, darei continuidade ao meu Trabalho de Conclusão de Curso 

relacionando a fotografia e a prática docente e pedagógica.  
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PARTE II – MONOGRAFIA 

 

Fonte: Syl  Arena 
 

 

2. FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO 

 Esta parte da monografia, especificamente, visa discutir conceitos fundamentais acerca 

do estatuto da imagem fotografia, no intuito de atender os objetivos específicos da pesquisa - 

analisar práticas que, por meio da imagem fotográfica, colaborem nos processos formativos 

do docente. 

Neste capítulo, pretende-se abordar alguns pontos relevantes acerca da temática 

pesquisada, bem como apresentar as teorias que forneceram subsídios para realização dessa 

pesquisa. No primeiro item, apresentaremos uma discussão acerca da fotografia. No segundo 

item, abordaremos sobre a pedagogia na formação docente.  

 2.1. Fotografia 

Na pedagogia não é muito comum se escrever sobre a fotografia, e principalmente 

utilizá-la como meio pedagógico. O que será apresentado a seguir são alguns conceitos da 

fotografia que contribuem no estudo do professor que pretende trabalhar em sala de aula com 

universo imagético. Para que se torne possível conectar a fotografia com as práticas 

midiáticas pedagógicas, não se pode fugir dos conceitos básicos que envolvem a imagem 

como uma experiência transformadora do conhecimento.  

http://pixsylated.com/blog/author/eastman/
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Os estudos de Kurusly (1991) trazem conceitos sobre a fotografia que traz o leitor a 

uma reflexão sobre o assunto: 

A fotografia é consequência inevitável do deslumbramento do homem diante 

das imagens da câmera obscura. É o vestígio deixado no filme pela imagem 

que tanto o fascinou. Fascínio diante de uma perfeição que jamais vira numa 

imagem plana. Ainda hoje, o que torna a fotografia desconcertante é essa 

identidade de aparência com a realidade, sua capacidade de reproduzir a 

verdade visual (e apenas esta) com tamanha perfeição, numa imagem que se 

oferece desinibida à nossa volúpia visual, mas onde, também, o próximo 

instante jamais acontece. (KURUSLY 1991, p. 24) 
 

 

De modo literário, Kubrusly (1991) caracteriza o dispositivo como um objeto que 

visa tocar a sensibilidade do leitor. Vale salientar que fotografia é arte e, portanto, 

sensibilidade. No campo da educação, a fotografia pode ser usada tendo em vista seu aspecto 

lúdico e atraente. Desse modo, no estudo que ora desenvolvemos, fotografamos e utilizamos 

diversas fotos como objeto de nossa prática, apresentando-a como uma arte sensível que 

promove a aprendizagem. 

Entretanto, para Kubrusly (1991), as informações contidas na fotografia podem ser 

extremamente ricas, a fotografia é totalmente parcial, pois a aparência da imagem estática é 

sempre falível. Assim, ele destaca: 

[...] um retrato diz pouco sobre o retratado, a rigor, sugere mais do que diz. 

Quando vemos alguém numa fotografia, é quase instintivo procurar o 

complemento da informação num texto legenda. Se conhecemos o retratado, 

esta informação complementar já existe; diante de um rosto desconhecido 

queremos saber mais sobre aquela pessoa: de quem se trata? O que faz ou 

fazia? O que pensa? – e assim por diante. (KUBRUSLY, 1991, p. 55) 

 

Kubrusly (1991) acredita que a melhor imagem é aquela que transmite com mais 

eficiência uma ideia, uma emoção ou o conteúdo de um tema e não, necessariamente, a que 

contém o máximo de informação verbalizável. É por esse motivo que consideramos a 

fotografia um excelente meio metodológico propício aos processos de ensino e aprendizagem. 

Entretanto, com a mediação pedagógica, o professor poderá promover a aprendizagem tendo 

como suporte as informações expressas com outros tipos de linguagens (internet, livro 

didático, relato de experiências, etc.). A fotografia é uma excelente linguagem que pode 

motivar a produção da escrita literária e jornalística. 

Ao longo da história (em especial nos séculos XVII e XVIII), a fotografia passou 

por muitas modificações para se adequar às necessidades do homem. Retornando aos séculos 

XVII e XVIII, constatamos que as descobertas e invenções do homem o fizeram refletir sobre 

a imagem.  
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Figura 07: Câmera escura grande (quarto). 

 

 

Fonte: Domínio Público. 
 

 

Ferraz (2009) retoma as teses do historiador da arte Jonathan Crary para explicar 

como se deu o processo no que diz respeito a uma reconfiguração radical do sistema óptico e 

do modelo epistemológico vigente ao longo dos séculos XVII e XVIII, vinculado ao 

dispositivo da câmera escura
6
, um quarto (Figura 07) ou artefato portátil (Figura 08) e 

hermeticamente fechado e escuro. Apenas um delicado raio de luz penetrava nestes 

ambientes, refletindo na superfície ao fundo uma imagem invertida da imagem de fora da 

câmera. Depois se descobriu que inserindo lentes neste orifício luminoso se corrigia a 

inversão das imagens. 

 

Figura 08: Câmera escura (portátil). 

 

Fonte: Domínio Público. 

                                                 
6 Camera obscura (plural camerae obscurae ou camera obscuras). Do latim, que significa “câmara 

escura”: camera: (abobadado) ou sala; obscura “escurecida, escura”. 
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A câmera escura foi o primeiro dispositivo que o homem inventou para observar a 

imagem que aparecia no fundo da câmera, com isso passou-se a investigar a razão pela qual a 

imagem aparecia invertida. Se trata de um rico instrumento que além de possuir uma 

funcionalidade técnica, também é um exemplo concreto de diferentes conhecimentos físico-

químicos e matemáticos a serem explorados pelos estudantes e professores. Segundo Ferraz 

(2009), a produção da imagem nos séculos XVII e XVIII estava especialmente referida a leis 

da física óptica: 

A uma física dos raios luminosos de base newtoniana, que não levava 

em conta a interferência humana. Dizia respeito tão-somente a leis de 

reflexão e de refração da luz. O olho era em geral entendido por 

analogia à lente. Assegurava-se, desse modo, a crença em um sujeito 

e em um objeto dados a priori, em uma relação de exterioridade – 

portanto, não problemática – entre esses dois polos.  (FERRAZ, 2009, 

p. 61).  

 

De acordo com Ferraz (2009), as descobertas e as invenções que foram feitas em 

torno das imagens projetadas de dentro da câmera escura contribuíram para transformação 

histórica que afetou o comportamento do homem e a imersão tecnológica. Entretanto, no 

século XIX, “a intensificação de estímulos sensoriais, atrelada a uma crescente imersão 

tecnológica, ameaçava transformar o homem moderno ocidental em um simples autômato e 

em um sonâmbulo social” (FERRAZ, 2009, p. 67). Sobre isso, encontramos em uma crítica à 

influência da câmera escura para a sociedade, Kubrusly (1991) afirmava que naquela época as 

projeções de dentro da câmera eram miniaturas da vida que tinham a finalidade de “pegar o 

mundo nas mãos”, o reduzindo a apenas duas dimensões. Conforme pontua Kubrusly (1991): 

Todo espaço que se estendia diante da lente estava representado sobre 

uma superfície plana, como na pintura, iludindo os olhos com a mais 

perfeita perspectiva. E era a perfeição dessa imagem, creio que 

enfeitiçava o espectador. Perfeição que se traduziu pela exatidão da 

perspectiva, das proporções, pela gradação precisa das cores e do 

claro-escuro e pela abundância de minúcias, a riqueza de pormenores 

com todos os detalhes se reproduziam. (KUBRUSLY, 1991 p. 23) 

 

No entanto, do ponto de vista pedagógico, este aspecto lúdico, não ilusório, nos 

permite, como professores das séries iniciais, desenvolver um trabalho pedagógico capaz de 

mediar os processos de ensino e aprendizagem, permitindo analisar detalhes da vida cotidiana, 

bem como levantar situações-problema provocadoras de aprendizagem significativa. 

Mas como acontece a composição fotográfica?  Qual a importância desta prática 

para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem? De acordo com Leite 
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(2011) a composição fotográfica é “um arranjo harmonioso dos elementos que formam e 

integram o quadro: formas, linhas, massas, tons luzes e sombras – ângulo de tomada, 

perspectiva, utilização do campo focal – corte e enquadramento – equilíbrio – harmonia dos 

tons e das cores” (LEITE, 2011, p. 243-244). Estes elementos são conteúdos importantes 

estudados nas séries iniciais do Ensino Fundamental que podem ser aprendidos pelo uso da 

fotografia.  

Para além desses elementos, encontramos outro como o conteúdo informativo da 

foto que visa contar uma história, um fato com o fito de apresentar um ponto de interesse ou 

impacto de modo claro, objetivo e sucinto. Para Leite (2011), o enquadramento é outro 

conteúdo importante da fotografia que visa selecionar, através do visor, o assunto. Tais 

elementos são fundamentais para desenvolver a criatividade do aprendiz, além da 

sensibilidade estética por meio das diferentes expressões artísticas. 

 Aprofundando as questões sobre a composição e o enquadramento, Kubrusly (1991) 

afirma que:  

Na fotografia temos um campo limitado por quatro linhas retas (o que 

parece ser um acidente cultural, já que pelo próprio formato a objetiva 

produz um círculo de imagem [...]). E este quadrilátero tem uma 

importância decisiva. Com ele seccionamos pedaços do mundo, 

elegemos o que queremos mostrar e, principalmente, eliminamos o 

que não interessa. (KUBRUSLY, 1991,  p.70-71). 

 

Para Kubrusly (1991) ao clicar na câmera e fazer uma foto, é preciso pensar e refletir 

sobre tal ação, e a partir das impressões que o fotógrafo carrega em seu espírito é que se 

desvenda o desconhecido da cena, pois “escolhemos o que nos parece mais interessante, mais 

significativo ou desejável e emocional, na miríade de componentes de um tema, e quando se 

escolhe o que e como mostrar, o escolhido passa a ter um pouco de quem escolheu”. 

Em algumas escolas públicas do DF, o Programa Mais Educação
7
 tem utilizado em 

sua proposta a fotografia como recurso didático. O programa tem a finalidade de promover 

um encontro entre as práticas pedagógicas e sua realidade, esta conexão permite que os 

professores e estudantes se conscientizem dos problemas da sua comunidade. Dessa forma, 

seu envolvimento torna as ações ainda mais efetivas e plenas de significado.  

O Programa propõe três recursos que envolvem o uso de práticas midiáticas 

pedagógicas: o vídeo, as tecnologias educacionais e a fotografia. Esta deve ser utilizada como: 

                                                 
7 PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº - 17, DE 24 DE ABRIL DE 2007 - Institui o Programa Mais 

Educação, que visa fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades sócio-

educativas no contraturno escolar. 
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(...) dispositivo pedagógico de reconhecimento das diferentes imagens 

e identidades que envolvem a realidade dos estudantes, da escola e da 

comunidade. Por meio da fotografia, a escola pode trabalhar o tema 

Educação em Direitos Humanos compreendendo um conjunto de 

ações educacionais que tem a finalidade de promover o respeito dos 

direitos e liberdades fundamentais, contribuir para a prevenção e 

combate ao preconceito, bullying, discriminação e violências. 

(BRASIL 2014, p.9).  
 

 

A fotografia sempre foi uma excelente ferramenta didática a serviço dos processos 

de ensinar e aprender, desde longa data. Entretanto, não se trata de um mero instrumento 

lúdico capaz de distrair os aprendizes, mas o equipamento, se bem utilizado, pode promover 

arte, história e cultura de modo interdisciplinar. 

 

2.2 A formação e prática do professor pedagogo 

 

O uso de tecnologia na educação escolar pode contribuir para um ensino dinâmico e 

propõe experiências desafiadoras. Por muito tempo, criou-se uma resistência no uso de 

tecnologias na educação escolar e não se valorizou seu uso adequadamente, visando tornar o 

processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz (MASETTO, 2004, p.135).  

Os professores planejam suas aulas e não renovam suas práticas docentes, esse 

profissional é formado, principalmente, para a docência, mas, costuma privilegiar a 

reprodução de métodos, destaca Masetto (2004). Parte desses professores não faz o uso de 

práticas com a fotografia por desconhecerem-na, especialmente acerca do universo imagético 

ou das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).  Dessa forma, quando 

decidem usá-las, o fazem de modo equivocado. Geralmente, em sua formação superior, como 

destaca Masetto (2004): 

[...] o uso de tecnologia adequada ao processo de aprendizagem [...] 

não é tão comum, o que faz com que os novos professores do ensino 

fundamental e médio, ao ministrarem suas aulas, praticamente copiem 

o modo de fazê-lo e o próprio comportamento de alguns de seus 

professores de faculdade, dando aula expositiva e, às vezes, sugerindo 

algum trabalho em grupo com pouca ou nenhuma orientação.  
(MASETTO, 2004, p. 135). 

  

A desvalorização da tecnologia, bem como desses outros aspectos, trouxe para o 

campo da educação certo descompromisso com o processo de aprendizagem, seus resultados e 

sua consequências na formação do homem e do cidadão, completa Masetto (2004). O que 

ensinar e o papel do professor são questões diretamente ligadas ao trabalho docente. O 
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professor, neste contexto, tende a realizar seu papel de mediador dos processos de ensino 

entre aluno e sua aprendizagem, tornando-se um incentivador e motivador dessa 

aprendizagem (MASETTO, 2004). Este profissional é também um sujeito de experiência que 

a vivencia com seus alunos no intuito de se reinventar a cada aula.  

À medida que o aluno aprende, significativamente transforma seus conhecimentos 

em uma nova aprendizagem. Para Larrosa (2011), a experiência é um movimento de 

exteriorização, e para que o aprendiz se transforme a partir da experiência, ele precisa ir ao 

encontro do conhecimento, para que produza algum efeito e se modifique interiormente. 

Nesse sentido, não se pode garantir que a aprendizagem seja significativa ao ponto de haver 

transformação; para isso o professor deve identificar as dificuldades de seus alunos e trabalhar 

os conflitos para facilitar o processo do ensino e aprendizagem. Conforme Masetto (2004), 

essa mudança de atitude não é fácil para o professor, por estarem acostumado se sentir mais 

seguro com um ou dois modelos didáticos tradicionais de ensino.  

A mediação pedagógica é uma prática que proporciona um olhar diferenciado sobre 

as novas relações do estudante. Também de acordo com Masetto (2004), na prática 

pedagógica apresenta algumas características como: 

 Diálogo permanente e atualizado entre a aprendizagem e a realidade; 

 Troca de experiências entre todos os envolvidos; 

 Problematizar, debater e desafiar para esclarecer as dúvidas; 

 Orientações pedagógicas referentes ao conhecimento; 

 Garantia da dinâmica do processo de aprendizagem; 

 Colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento e os novos 

conceitos e experiências; 

 Reflexão sobre ética, sociedade, profissão; 

 Autonomia frente às novas tecnologias; e 

 Compartilhar os saberes e competências apreendidos. 

 

Tais características são importantes para a prática docente preocupada em 

estabelecer um processo de ensino e aprendizagem pautado na transposição didática e as TICs 

têm o papel de dar suporte a esse processo. Segundo Keski (2012) as novas tecnologias de 

comunicação (TICs) têm movimentado a educação e provocado novas mediações entre a 

abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado. Para a autora: 
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Por mais que as escolas usem computadores e internet em suas aulas, estas 

continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas no espaço restrito das 

salas de aulas, ligadas a uma única disciplina e graduadas em níveis 

hierárquicos e lineares de aprofundamento os conhecimentos em áreas 

específicas do saber. Professores isolados desenvolvem disciplinas isoladas, 

sem maiores articulações com temas e assuntos que têm tudo a ver um com o 

outro, mas que fazem dos conteúdos de uma outra disciplina, ministrada por 

outro professor.  (KESKI, 2012, p. 45)  

 

Nesse sentido, concordamos com a autora por acreditarmos que as TICs não 

determinam o fazer pedagógico do professor, pois são linguagens com um suporte tecnológico 

deste fazer docente. 

Este capítulo, portanto, abordou as categorias teóricas da pesquisa. 
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Fonte: Maria Izabel Souza de Borba 

 

 

 

3. FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO “PROJETO 

ALUMIAR” 

 

Em que práticas tal dispositivo é didaticamente adequada? Como contribuem para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem? Essas e outras questões serão 

respondidas a seguir tendo em vista dois objetivos específicos: i) analisar o uso da imagem 

fotográfica nos processos formativos e; ii) compreender, na prática, como as metodologias 

pedagógicas com uso da fotografia podem promover um trabalho na escola. 

 

3.1. Relato de experiência no Projeto Alumiar 

 

 Os dados abordados na pesquisa tem como base a minha experiência no Projeto 

Alumiar, trajetória que iniciou no primeiro semestre em 2015 com a disciplina Projeto 3 - 

Educação e Fotografia: práticas e reflexões acerca da imagem nos processos formativos 

coordenado pela professora e doutora Cláudia Linhares Sanz e tenho orgulho em dizer que 

sou um dos pioneiros do projeto.  O Projeto me fez rever minhas práticas como professora, 
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pois as metodologias de ensino por meio da fotografia, me fez viver uma experiência 

enriquecedora que me transformou, mudando a maneira de ver o mundo.  

 Desta forma, convido o leitor a viver este relato de minha experiência e descobrir as 

possibilidades que as oficinas trouxeram para minha formação.  

  

 O projeto Alumiar se constituiu em dois eixos: o primeiro refere-se ao mundo em que 

vivemos e o segundo à vida das imagens.  

 

 Primeiro eixo: o mundo em que vivemos 

 

 O grupo visou promover uma experiência reflexiva sobre o cotidiano dos alunos. Para 

tanto, trabalhamos com as oficinas da “câmera escura pequena” e “câmera escura grande” e 

em seguida ministramos uma aula com a temática “elementos da física ótica”. Iniciamos esta 

oficina com uma tempestade de ideias para captar dos alunos seus conhecimentos prévios 

sobre o assunto. Em seguida, apresentamos uma breve introdução sobre o dispositivo da 

câmera escura.  

A oficina foi dividida em quatro momentos: no primeiro momento, realizamos junto 

com os alunos a construção do dispositivo da câmera escura, seguidamente observamos as 

imagens através da câmera, depois finalizamos a experiência das observações e por último, 

refletimos todos sobre as imagens vistas através da câmera escura. 

No momento da construção da câmera escura, dividimos a turma em pequenos 

grupos com quatro alunos, cada um dos participantes do projeto ficou responsável por um 

grupo. O Quadro 1 apresenta os detalhes deste momento: 

 

Quadro 1. Os quatro momentos da construção da câmera escura. 

Momentos Descrição 

 

 

 

 

1º 

Com uma das cartolinas fizemos uma margem no sentido vertical de três 

dedos e dobramos, depois sem desdobrar, dobramos duas vezes 

sucessivamente a folha ao meio até que ficasse com quatro partes iguais. 

Deixamos a cartolina com um formato de um objeto retangular. Abrimos a 

cartolina e na horizontal fizemos outra margem de três dedos, recortamos na 

primeira dobra tanto verticalmente como horizontalmente, guardamos o 

pedaço do papel que sobrou e depois dobramos e colamos as pontas. Pronto 

o retângulo, colamos, com ajuda da fita isolante preta, o papel recortado, 

colamos a fita sobre possíveis pontos de luz, porque não pode passar 

nenhuma claridade nas laterais e bordas. Reservamos o primeiro retângulo. 

 

 

 

Com o segundo pedaço da cartolina o processo foi quase o mesmo, 

mudamos as medidas das margens, a primeira dobra foi na vertical, 

dobramos com margens de quatro dedos, depois na horizontal, dobramos 
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2º com margens de um dedo, depois formamos um cubo retangular oblongo e o 

colamos. Prontos os dois retângulos, medimos o quadrado aberto, 

recortamos e colamos o papel vegetal sem deixar enrugar. Finalizamos 

colocando a parte do retângulo com o papel vegetal dentro da outra parte que 

estava toda fechada com a cartolina preta. 

 

3º 

Com uma agulha, faz-se um furo (orifício), no quadradinho que colocamos, 

deixando passar uma pequena quantidade de luz para que os alunos 

observassem. Fomos aumentando gradativamente o furo até colocarmos e 

fixarmos a lupa. 

 

 

 

 

 

4º 

Pedimos para que todos os alunos sentassem no chão formando uma roda 

para fazermos algumas perguntas: Como foi à experiência de fazer uma 

câmera obscura? O que vocês viram no primeiro furo (com alfinete)? Depois 

que fizemos o furo com lápis, como eram as imagens de dentro da câmera 

obscura? Como eram as imagens quando o buraco ficou maior sem colocar a 

lupa na frente? No final, quando colocamos a lupa no buraco, o que viram? 

Vocês trocaram de câmera com o colega? Quando trocaram com o colega, as 

imagens eram iguais as que estavam em sua câmera?  

Finalizamos realizando uma comparação entre duas câmeras diferentes e 

pedimos para passar entre os colegas para que todos pudessem observar a 

imagem em outra câmera.  

Fonte: da autora. 

 

 “Porque a imagem estava virada de cabeça para baixo?” Esta questão foi unânime 

na turma. No entanto, não respondemos as perguntas dos alunos, porque queríamos que 

pensassem sobre aquela experiência e refletissem sobre o que fizeram naquele dia. Ao final 

deste projeto, permitimos que os alunos levassem consigo a câmera obscura, acreditando que 

no percurso da escola até a sua residência pudessem observar as imagens. Pedimos para que 

cada um escrevesse ou desenhasse uma imagem do que mais lhe chamasse atenção neste 

percurso e trouxesse no encontro seguinte.  

Esse primeiro eixo foi importante, pois os alunos tiveram contato com a câmara 

obscura, bem como entenderam a sua estrutura física e as reações físicas que tal ferramenta 

proporciona (Figura 09).  

 

Figura 09: Primeiro eixo – o mundo em que vivemos – a construção da câmera escura 
 

  
 

Fonte: da autora. 
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Com o dispositivo da câmera escura construído, seguimos para o próximo passo das 

atividades – a experimentação da imagem. Pedimos para que os alunos observassem dentro 

do dispositivo, fazendo o movimento com retângulo interno, puxando e empurrando com a 

mão, processo pelo qual o aluno observava em qual momento a imagem ficava nítida ou 

borrada. 

Todos estavam concentrados no primeiro furo (com alfinete) na expectativa de 

verem algo aparecer de dentro da caixa. Nesta fase, a imagem era tão pequena que os alunos 

mal conseguiam visualizá-la porque havia pouca luz entrando pelo furo. A partir do segundo 

furo (com o lápis), a luz entra com mais nitidez no objeto. Nesse momento, os alunos 

conseguem perceber as imagens se formando no fundo da câmera de modo estranho, pois a 

imagem fica virada de ponta-cabeça.  

 

Figura 10: Observando as imagens de dentro do dispositivo da câmera escura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora. 

 

O terceiro furo foi maior (quatro centímetros de diâmetro), permitindo que a luz 

entrasse em grande proporção. Dessa maneira, os alunos perceberam que as imagens ficaram 

borradas e indefinidas, concluindo, portanto, que haviam danificado a câmera escura. Pedi 

que os alunos fixassem uma lupa no buraco do objeto que aparentemente havia sido 

danificado. Recomendei que observassem a reação da entrada da luz (a imagem) no objeto 

sem lupa e com lupa. Depois das observações, fixamos com fita isolante as lupas em todas as 

câmeras obscuras. Pedimos para que os alunos observassem as imagens de dentro do 

dispositivo (Figura 10), e depois trocasse com o de outro colega para observarem como 

estavam as imagens.  
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Nessa oficina, fizemos uma conexão entre o que eles produziram na oficina “câmera 

escura pequena” e o que os alunos viram através dela até chegar às suas casas. Para que todos 

os alunos pudessem aproveitar melhor este momento reflexivo e importante para a construção 

do saber, cada integrante do Alumiar ficou com quatro ou cinco alunos para desenvolver 

melhor a atividade.  

Fiquei com o grupo com quatro alunas. Fiz algumas perguntas para estimular 

algumas reflexões sobre a imagem e para relembrar a experiência que vivenciaram com o 

dispositivo. Perguntei se lembravam da oficina da câmera escura. As respostas foram 

afirmativas, mas resolvi me aprofundar em cada momento que vivemos dentro da oficina.  

Duas alunas trouxeram um desenho e as outras duas escreveram um texto pequeno 

sobre as imagens que viram. Uma delas desenhou a casa e o carro da família, a outra fez 

somente a casa, as outras duas que trouxeram o texto e leram em voz alta para nós. Pedi para 

que falassem o que viram em casa com a câmera obscura: uma delas falou que assistiu 

televisão e a outra disse que viu o eclipse da lua.  

Voltei a perguntar novamente como as imagens são dentro do dispositivo e se eram 

iguais às outras que vemos sem ele. Responderam-me que as imagens ficam de ponta-cabeça 

e que acharam curioso. Continuei perguntando se a imagem que a aluna viu do eclipse da lua 

estava de ponta-cabeça. Ela respondeu que não e que achou muito legal ver o eclipse através 

da câmera. Continuei conversando com elas sobre as imagens, mas não expliquei porque a 

imagem é vista invertida porque ainda faríamos outra oficina para discutirmos sobre esta 

questão. 

Para finalizar a nossas discussões sobre a experiência com a câmera escura, propus 

que os alunos elaborassem um cartaz desenhando as imagens vistas de dentro do dispositivo. 

O cartaz foi produzido coletivamente e resolveram desenhar a escola Sonhém de Cima. 

Desenharam árvores, flores, balanços, o céu com as nuvens e o sol. Virei à cartolina e pedi 

para elas colocassem a pergunta que elas fizeram e os nomes delas na cartolina, construímos 

juntas as imagens a partir das experiências vividas por elas.  

Finalizamos o desenho (Figura 11) e ergui o cartaz mostrando para elas o desenho. 

Falei que naquele cartaz havia muitas coisas que havíamos conversado naquele momento, e 

principalmente, a pergunta que me fizeram: “Porque a imagem vira de ponta-cabeça?”.  
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Figura 11: Desenho produzido pelo grupo sobre as imagens de  

dentro da câmara escura 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: da autora. 

 

 

Em outra oficina, iniciamos a discussão sobre a câmera escura grande.  

Confeccionamos este objeto dentro da sala de aula deles. Com a ajuda dos alunos tentamos 

reproduzir a imagem que eles viram através da câmera dentro da sala de aula, assim todos 

vivenciariam a experiência de visualizar a imagem coletivamente. Para construímos a câmera 

obscura grande, cobrimos todas as aberturas da sala de aula com a lona preta e fita isolante 

(Figura 12). Depois de cobrir todas as frestas da sala sem deixar nenhum feixe de luz entrar, 

fizemos um furo na lona para deixar passar o raio de luz.  

 

Figura 12: Construção da câmera escura grande. 
 

  

Fonte: da autora. 

 

 

 

  



39 

 

Para a imagem aparecer em algum ponto da sala, era preciso que o sol estivesse 

refletindo nos objetos do lado de fora, e isso não estava acontecendo, então improvisamos. 

Pedimos para que alguns alunos se posicionassem na frente da janela no lado de fora e com 

um espelho refletimos o a luz do sol neles. Nesse instante, a imagem começou a se formar na 

cartolina branca (Figura 13).  

 

Figuras 13: Reprodução da imagem na cartolina branca.  
 

  
 

Fonte: da autora. 

 

 

A diversão corria solta ao verem a imagem dos colegas deles se formando de cabeça 

para baixo dentro da sala de aula.   

Ministramos uma aula sobre elementos da física ótica com objetivo de explicar aos 

alunos por que a imagem estava invertida. Explicação: A luz é projetada em linha reta; ao 

colocar um objeto iluminado em frente à câmera escura, a imagem refletida do objeto passa 

através do orifício da caixa para dentro da câmera, que se projeta de forma invertida.  

 No portal do professor, em espaço da aula, Daniel Ventura (formado em Física) 

explica a questão da imagem invertida que se forma no interior da câmera obscura
8
. 

 Quando a luz é refletida por um objeto luminoso, como a chama de uma vela, ou 

refletida por um objeto iluminado, como a base da vela, ela se propaga em todas as velas, ou 

refletida por um objeto iluminado, como a base de vala, ela se propaga em todas as direções e 

vai inclusive na direção do orifício feito na caixa. Ao passar por este orifício, continua 

propagando em linha reta, mantendo a direção de onde partiu, até atingir o anteparo da câmera 

                                                 
8 Câmera Escura. Portal do professor: Óptica Geométrica – propagação retilínea da luz numa câmera escura. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=31339> .  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=31339
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escura. Logo o ponto B da parte inferior da vela, na figura 2, atinge a parte superior do 

enteparo B’ e um ponto A superior da vela, atinge o anteparo em A’, formando assim a 

imagem invertida (FIGURA 14).  

 

Figura 14:  Imagem invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluímos a aula pedindo que os alunos trouxessem algumas imagens relacionadas 

a sua família ou amigos próximos (fotos de seu pai, sua mãe, avôs, amigos, tios) que fossem 

importantes para eles e que pudessem ser colocadas no mural. 

 

  

 Segundo eixo: A vida das imagens 

  

No segundo eixo, desenvolvemos as narrativas das imagens, visando refletir sobre 

a foto de Sebastião Salgado
9
, intitulada Os bebês de Sebastião Salgado (Figura 17). Em outro 

momento, ministramos a oficina “Fazendo foto da foto”, sem câmara fotográfica. Nessa 

oficina abordamos alguns conceitos que compõem a imagem fotográfica. No último eixo, 

finalizamos com a oficina “Fotografando”, na qual os alunos poderiam fazer as suas fotos. 

 

 

 

                                                 
9 Fotojornalista. A este propósito veja também: <https://blog.emania.com.br/os-grandes-fotografos-da-historia-sebastiao-

salgado/ >.  

 

Fonte: Portal do Professor 
 

https://blog.emania.com.br/os-grandes-fotografos-da-historia-sebastiao-salgado/
https://blog.emania.com.br/os-grandes-fotografos-da-historia-sebastiao-salgado/
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Figura 15: Oficina “As narrativas das imagens” com a foto  

Os Bebês de Sebastião Salgado.  

 
 

Fonte: Site: Imagem & Visions  

 

 

Na última oficina que realizamos com os alunos, pedimos que trouxessem fotos que 

tivessem um significado importante para eles. Nosso grupo levou uma foto impressa em uma 

folha A3 do fotógrafo Sebastião Salgado (Figura 15) para reflexão. Cada integrante do grupo 

Alumiar também levou uma ou duas fotos antigas para fazer a descrição de sua foto.  

Iniciamos os trabalhos conversando sobre as imagens que trouxemos, criando uma 

espécie de “didática orientadora” para que fizessem o mesmo com as fotos deles. 

Perguntamos para os alunos que trouxeram as fotos se gostariam de apresentá-las. Alguns 

alunos contaram histórias interessantes referentes às suas fotos. Depois que todos falaram, 

fizemos um mural no canto da parede da sala e colocamos todas as fotos apreciadas.  

Mostramos a foto do Sebastião Salgado, sem qualquer descrição ou informação, e 

indagamos aos alunos: Como é essa imagem? A imagem tem cor? O que imaginamos a partir 

de cada foto? Quais histórias somos capazes de ler? O que vocês acham que está 

acontecendo? Passamos a discutir questões “formais” da imagem: sua cor, seu ângulo, sua 

composição e discutimos o máximo de questões em termos de reflexão da imagem. Em 

seguida, contamos a história da foto que trouxemos do fotógrafo Sebastião Salgado. Descrita 

pelo editor do blog IMAGENS & VISIONS Fernando Rabelo (2013): na foto vemos bebês no 

telhado de um centro da Febem (Fundação para o Bem-Estar do menor) no bairro Pacaembu 

em São Paulo. Naquela época, cerca de 430 crianças viviam ali, parte delas abandonadas nas 

ruas, outras entregues ao centro pelos pais que não se sentiam capazes de cuidar delas. Depois 

http://www.blogger.com/profile/04999631065811314412
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separamos os alunos em grupos e, seguindo o que tínhamos discutido em sala de aula, cada 

grupo escreveu em um papel sobre as imagens que levaram (Figura 16). 

  

Figura 16: Atividade em grupos com fotos.  

 

Fonte: da autora. 

 

Cada grupo leu seu texto com as reflexões sobre as imagens, terminamos as 

atividades formando um pequeno mural com todas as fotos, conforme demonstrado na (Figura 

17).  

Figura 17. Mural das fotos e textos.  
 

 

Fonte: da autora. 

 

A oficina “Fazer foto da foto” visou desenvolver práticas de enquadramentos, cortes 

afiados, audaciosos para ampliar as possibilidades de visão. Levamos para distribuir para a 

turma folhas impressas no tamanho A3 com a fotografia de Sebastião Salgado (Figura 18) em 

preto e branco. Os alunos realizaram o exercício de fotografar a fotografia. Deixamos em uma 

mesa as “janelinhas” (cartolina preta) para pensar no enquadramento, depois poderiam fazer o 
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recorte para colocar na janela preta de cartolina, por último pedimos para colocarem um título 

em sua foto.  

 

Figura 18: Foto do fotógrafo Sebastião Salgado.  

 
Fonte: Livro Terra – Sebastião Salgado. 

 

Ao iniciarmos a oficina com os alunos, anunciamos que iríamos fazer uma foto sem 

utilizar câmera fotográfica digital e perguntamos: é possível? Mostramos a foto impressa em 

papel e falamos que iríamos fazer uma foto da foto. No primeiro momento da atividade, 

pedimos para que todos os alunos fizessem a subtração da imagem por meio de observação e 

depois poderiam retirar a imagem, recortando com a tesoura a parte que escolheram e colando 

na moldura preta o recorte. Para finalizar, ainda pedimos para que eles colassem um título ou 

uma legenda nas fotos. Os alunos colaram suas fotos na parede, espalhadas pela sala de aula, 

como se fosse uma exposição de fotos (Figura 19).  

 

Figura 19: Exposição de fotos.  
 

  
Fonte: da autora. 

  

  



44 

 

Após o término, fizemos algumas reflexões, cada foto feita por cada um deles 

representava um olhar baseado em experiências que viveram até o momento. A análise que 

fizemos com os alunos sobre o enquadramento e os títulos contribuiu para despertar no aluno 

um olhar crítico. A leitura de uma imagem fotográfica requer uma análise reflexiva por meio 

dos elementos que a compõe. 

Comparar a foto entre um colega e outro contribui para que eles pudessem perceber 

a importância de cada detalhe dentro da imagem. Por exemplo, dois alunos escolheram a 

mesma foto, eles enquadraram a foto com o casal de noivos (Figura 20). Mas o outro aluno 

acrescentou pessoas no enquadramento. Praticamente fizeram a mesma foto, a diferença se 

deu no fato de que um deles acrescentou mais elementos na foto. Com isso, foram realizadas 

leituras e títulos diferentes da mesma foto.  

 

Figura 20: Diferentes leituras da mesma foto.  

 

  
Fonte: da autora. 
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As reflexões realizadas com e pelos alunos acerca do enquadramento da imagem 

serviram para exercitar e ampliar as possibilidades de visão dos alunos. Esse exercício ajudou 

a desenvolver nos alunos um olhar mais afinado sobre as imagens que vemos no nosso 

cotidiano.  

Figuras 21: Alunos fotografando na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora. 
 

A oficina “Fotografando” foi a mais esperada pelos alunos. Nessa oficina eles 

poderiam colocar em prática o que aprendemos em sala de aula. Porém, antes de sair para 

fotografar, escolhemos alguns temas com os alunos e separamos os grupos: ambientes, 

amigos, brincadeiras, natureza e pessoas que trabalham na escola. Cada integrante do projeto 

ficou com um grupo para coordenar as atividades (Figura 21).  

Trabalhamos com os alunos por dois encontros fotografando e construindo suas 

narrativas com a imagem. As fotografias não seriam feitas de qualquer jeito, pois os alunos 

precisavam seguir um tema. O momento de fotografar foi lúdico e especial, uma vez que 

todos os alunos estavam esperando para manusear a câmera (Figura 24) e expressar seu olhar 

a cada clique, o que foi muito especial. 
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Figuras 22: Alunos manuseando a máquina fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Fonte: da autora. 
 

Com essa atividade, entendi que o sujeito lê o mundo de uma maneira subjetiva e 

cada aluno, com seu olhar criativo, abrilhantou ainda mais nossas oficinas. 

O final do ano estava se aproximando e começamos a pensar nas atividades voltadas 

à organização da exposição. Além de organizar as fotos e produzir um vídeo, nós também 

precisávamos escolher o nome para a exposição. Na ocasião, realizamos uma reunião com os 

alunos para decidirmos como organizaríamos a exposição de fotos e pedimos para escolherem 

o nome. Os alunos indicaram alguns nomes e os três melhores foram votados, sendo escolhido 

o nome “Sonhém com a câmera na mão” (Figura 23). 

 

  Figura 23. Convite da exposição de fotos  “Sonhém com a câmera na mão”. 

 

Fonte: da autora. 
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Dividimos dois grupos, um de fotos e outro de vídeo, deixamos os alunos livres para 

escolherem o grupo do seu interesse. Um grupo ficaria com as atividades de organizar as fotos 

e o outro responsável pelo vídeo. Na organização das fotos ficou com uma equipe de nove 

alunos e os outros ficaram com o vídeo. Neste mesmo dia fizemos uma roda com todos os 

alunos e formulamos algumas perguntas relacionadas aos colegas, professores e funcionários 

da escola.  

Para facilitar na organização das fotos, levamos uma folha impressa com as imagens, 

assim facilitaria a seleção das fotos. Os alunos precisavam observar a composição da imagem 

por que qualquer detalhe poderia fazer diferença na foto ao ser ampliada. Nosso grupo deixou 

os alunos livres para escolher. Estávamos apenas monitorando para ver se a imagem não 

estava borrada (desfocada) e se o enquadramento estava bom. Enfim, a ampliação precisaria 

ter boa qualidade. Foram selecionadas (Figura 26) no total 30 fotos para a exposição. Essas 

fotos seriam ampliadas em papel fotográfico e colocadas em um painel rígido. 

 

Figura 24: Alunas fazendo seleção de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora. 
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O vídeo ficou sob minha responsabilidade e organizei um plano de aula para seguir 

com as atividades. Optei em fazer entrevistas junto aos alunos utilizando o material que 

havíamos elaborado na aula anterior. Elaboramos algumas perguntas relacionadas a 

curiosidades sobre os colegas, os professores e os funcionários da escola.  Organizei as 

perguntas em uma folha com títulos grandes para que fosse possível ler de longe. Utilizamos 

três roteiros nas entrevistas divididos por categorias: alunos, professores e funcionários.  

Chegando à escola levei todos os alunos que estavam no grupo “vídeo” para sala de 

aula. Dividi o grupo em três categorias: jornalista (entrevistador), câmeras (cinegrafista) e 

produção (roteirista e fotógrafo). Escrevi na lousa e expliquei a função de cada categoria e 

solicitei para que cada aluno colocasse seu nome referente ao que tivesse interesse. Distribui 

os materiais finalizando as orientações de cada grupo e o que eles precisavam fazer. Pedi 

também que eles fizessem uma rotatividade das funções entre si, pois precisavam 

compartilhar os equipamentos. Fomos para o pátio da escola com toda equipe para entrevistar. 

Deixei os alunos livres para escolher o lugar e os entrevistados (Figura 25).  

 

Figura 25: Coletânea de fotos das entrevistas 

 

 

Fonte: da autora. 

 

 

Os alunos gostaram de desenvolver este projeto de vídeo porque fugiu de tudo que 

eles eram acostumados a fazer. Percebemos que alguns alunos levaram a sério sua função e 

executavam com responsabilidade e outros viveram os momentos com ludicidade.  
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A exposição “Sonhém com a câmara na mão”, marcou o encerramento das 

atividades do ano do Projeto Alumiar junto a E. C. Sonhém de Cima. Foi uma exposição de 

fotos dos alunos sobre a escola. No dia do evento, o nosso grupo ajudou na organização da 

exposição de fotos (Figura 28). Com a ajuda dos alunos, marcamos os lugares das fotos e 

depois as fixamos. Outra equipe fez a marcação no chão com fita crepe para que as pessoas 

não avançassem até o painel da foto. Tudo estava sendo produzido com ajuda de todos.  

 

Figura 26: Organização da exposição de fotos 

. 

 

Fonte: da autora. 
 

 

No dia da exposição os alunos estavam ansiosos para ver suas fotos espalhadas por 

toda a escola. Depois de terminar com todos os detalhes, abrimos a exposição para todos 

apreciarem as fotos que os alunos do 5º ano fizeram.   
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Figura 27: Exposição de fotos “Sonhém com a câmara na mão”. 

 

 
Fonte: da autora. 

 

 

A exposição de fotos (Figura 27) realizada no dia 14 de dezembro de 2015, foi um 

sucesso na escola e os alunos do 5º ano ficaram orgulhosos por verem suas fotos admiradas 

pela comunidade escolar. Os alunos se surpreenderam ao ver o vídeo das entrevistas que 

fizeram com seus colegas, professores e funcionários da escola. Quando viram seu trabalho 

passando na “telinha” se sentiram satisfeitos e alegres por fazerem parte do vídeo como 

protagonistas.  
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A experiência com o Projeto Alumiar foi transformadora considerando que 

conseguimos desenvolver uma prática pedagógica pautada na produção de fotografias 

mobilizadora de aprendizagens. Esse trabalho foi rico, enfim, porque trouxe à escola um novo 

sentido da prática docente. A equipe do Alumiar (Figura 28) entendeu a importância da 

criatividade e da interdisciplinaridade na educação. 

 

Figura 28: A equipe do Projeto Alumiar com os alunos da E.C. Sonhém de Cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 37 – Equipe Alumiar - ©Lídice Souza – Todos os direitos 

reservados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As práticas com o uso da imagem fotográfica podem auxiliar na formação do 

pedagogo para promover novos métodos que auxiliam no processo ensino aprendizagem.  

No que se refere aos conceitos fundamentais acerca do estatuto da imagem na 

sociedade contemporânea, interessa dizer que pensar a imagem fotográfica na educação 

requer uma reflexão aprimorada que está para além dos equipamentos tecnológicos, e que 

envolve uma leitura do mundo. Dessa forma, o universo imagético envolve tudo aquilo que 

está em nosso cotidiano, principalmente nos meios de comunicação e em todos os lugares que 

expressam uma linguagem com vários significados, que transformam e contribuem para a 

construção do conhecimento. Tais situações podem gerar imagens estereotipadas, as quais 

trazem um padrão equivocado da realidade, carregadas de informações que, na maioria das 

vezes, acabam por influenciar as pessoas e mudar sua conduta de vida. 

 Quanto ao uso da imagem fotográfica nos processos formativos, há que se dizer que na 

fotografia é preciso pensar no processo de criação que envolve um trabalho de reflexão e um 

olhar mais apurado para desenvolver uma imagem. Nessa perspectiva, ressalta-se que com os 

alunos é feito o mesmo exercício de criação, pois é desenvolvido neles um olhar mais crítico 

sobre as imagens que envolvem seu dia a dia. Nesse sentido, o trabalho do professor é 

essencial para desvendar o que está na obscuridade das imagens que, muitas vezes, podem 

envolver ideias falsas, e contribuir para a formação de sujeitos críticos. 

 Com efeito, o professor não precisa ser um fotógrafo profissional para trabalhar 

imagens fotográficas como dispositivo pedagógico. Para trabalhar com o retrato, é necessário 

exercitar seu olhar sobre a imagem para que saiba direcionar seus alunos. Cabe ao professor 

traçar objetivos a serem alcançados em suas aulas que envolvam a imagem, podendo fazer um 

trabalho produtivo, rico em aprendizagem e utilizando a fotografia como um recurso para 

aprimorar os conteúdos. Como nos adverte Sontag (2004): 

Essa insaciabilidade do olho que fotografa altera as condições do 

confinamento na caverna: o nosso mundo. Ao nos ensinar um novo código 

visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena 

olhar e sobre o que temos o direito de observar. Constituem uma gramática 

e, mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado mais 

extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos 

reter o mundo inteiro em nossa cabeça — como uma antologia de imagens. 

(SONTAG, 2004, p. 8) 
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Fazer o sujeito sair do seu papel de aluno e transformá-lo em um pesquisador cheio 

de hipóteses a serem investigadas não é uma missão fácil para os professores. É preciso estar 

em constante transformação, porque como mediadores do conhecimento, e na função de 

professores da educação infantil, temos a responsabilidade de alfabetizar os alunos com uma 

didática criativa, em um ambiente de sala de aula com muitas possibilidades de aprendizagem.  

 Diferentes metodologias pedagógicas com uso da fotografia podem promover um 

trabalho diversificado possibilitando vários meios de aprendizagem em sala de aula. Destarte, 

é importante dizer que a aprendizagem significativa é transformadora, uma vez que ela muda 

o aluno, fazendo da experiência um acontecimento inesquecível. A utilização da fotografia 

pode contribuir, portanto, para as práticas escolares, seja como meio de auxiliar na aplicação 

dos diversos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, seja como forma de arte a ser 

estimulada e desenvolvida entre os alunos. 

 Por fim, entende-se que as práticas pedagógicas com o uso da fotografia colaboram 

sobremaneira nos processos formativos de professores e alunos, já que por meio de uma 

didática criativa facilitam os sujeitos a verem o mundo com outros olhos, mais atentos e mais 

críticos. 

 

Perspectivas Futuras 

  

 Quero levar desta experiência tudo aquilo que auxiliou a me formar como professora e 

agradeço a oportunidade de ter participado desse projeto, pois me proporcionou vários 

momentos de aprendizado que foram de grande valia para a minha formação acadêmica. 

 No futuro, seja como pedagoga, seja como fotógrafa, saberei utilizar essas duas áreas 

que já estão indissociáveis em mim. A Fotografia auxiliando a Educação, como recurso para 

atingir determinados objetivos pedagógicos e a Educação humanizando a Fotografia, trazendo 

um olhar mais preocupado com o ser humano e suas problemáticas. 

 Assim, daqui em diante, nas minhas práticas educativas, sempre terá um toque de luz, 

câmera e ação! 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

 

 

 


