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Introdução

A imagem fotográfica se destaca como um produto comunicativo de 
fácil acesso, pois se popularizou nas várias camadas sociais, estando presente 
de forma significativa na vida de crianças, jovens, adultos e idosos. Situação 
bem diferente da vivenciada quando a fotografia surgiu em 1826, com a in-
venção da câmara escura, pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, que, em 
sua primeira imagem inalterável, registrou a vista do sótão da sua casa, sendo 
necessárias 8 horas de exposição para que a imagem fosse fixada, assim, os 
elementos que iriam compor a fotografia deveriam permanecer imóveis, pois 
qualquer movimento se transformaria em um borrão (BUSSELE, 1999). 
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Por esse motivo, no início dos experimentos fotográficos, os únicos 
elementos registrados eram as paisagens, uma vez que eram mais fáceis de 
permanecerem tanto tempo paradas. Só em 1837, com o aperfeiçoamento da 
técnica desenvolvida pelo sócio de Niepce, o francês Louis-Jacques Mandé 
Daguerre, que criou o daguerreótipo, foi possível, apesar da má qualidade e 
pouco contraste, diminuir o tempo de exposição para uma média de 15 a 30 
minutos, capturando, a partir daí, imagens de pessoas, mesmo assim, essas 
precisavam ficar inertes durante esses minutos (BUSSELE, 1999). Koutsou-
kos (2010, p. 28) ressalta que “se o modelo quisesse parecer ‘vivo’ na foto, e 
não um borrão fantasmagórico, ele tinha que ficar absolutamente parado, 
imóvel, como morto. Como morto, para parecer vivo”. 

A partir desse momento, a fotografia evoluiu rapidamente, pois mui-
tos estudiosos se empenharam em desenvolver técnicas para aperfeiçoá-la cada 
vez mais. Com o rápido avanço, a diminuição do tempo de exposição dos mo-
delos e a baixa dos valores das imagens, a fotografia atingiu os grupos sociais 
mais desfavorecidos, fazendo com que esses também tivessem condições de 
fazer sua autorretratação, da forma que queriam ser vistos e lembrados. 

Em 1886, o norte-americano George Eastman, que tinha uma afei-
ção grande pela prática fotográfica e dedicou alguns anos de sua vida à pro-
dução de novos produtos para simplificar a fotografia, criou a câmera Kodak 
(CAMPANHOLI, 2014). O uso dessa máquina dispensava estudos, laborató-
rios e produtos químicos, tornando “fotógrafos” aqueles que queriam apenas 
registrar momentos em família, mas não possuíam conhecimentos técnicos. 
Eastman, então, criou o famoso slogan no mundo fotográfico “Você aperta o 
botão, nós fazemos o resto”, enfatizando a facilidade de se fazer uma fotogra-
fia, a partir daquele momento. 

A concepção da fotografia digital também se deve à empresa Kodak, 
pois foi um de seus engenheiros que teve a ideia de unir aparelhos analógi-
cos e digitais, criando a primeira câmera digital que gravava as imagens em 
fita cassete. Eram necessários apenas 23 segundos para formar uma foto em 
preto e branco (CAMPANHOLI, 2014). A Kodak pode ser considerada um 
marco para a rápida evolução da fotografia, pois foi a partir de seus avanços 
que outras empresas também se aperfeiçoaram, fazendo com que o mercado 
fotográfico crescesse rapidamente. Campanholi (2014, p. 4) destaca que 

em 1991 a Kodak lançou a primeira câmera fotográfica digital para uso 
profissional em fotojornalismo, a DCS-100. Oito anos depois, a Nikon, 
empresa já conhecida pela fabricação de câmeras fotográficas analógi-
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cas, e no ano seguinte a Canon, também conhecida pelas câmeras fo-
tográficas analógicas lançaram sua primeira câmera fotográfica digital.

A câmera digital facilitou o processo de feitura das fotografias e per-
mitiu a sua visualização no momento da captura, simplificando a sua ar-
mazenagem em CD, DVD, HD externo, computador, pendrive e celular, 
possibilitando ainda o envio das imagens para várias pessoas, com o auxílio 
da internet, sem a necessidade da revelação. Com a ascensão da fotografia 
digital, a Kodak anunciou, em 2004, o fim da fabricação de câmeras analógi-
cas, e em 2012 deixou de fabricar os filmes fotográficos, abdicando do ramo 
fotográfico (CAMPANHOLI, 2014). Mas, atualmente, com o “revival” do 
mercado de LPs e discos de vinil, por exemplo, os filmes analógicos também 
estão voltando para o mercado. Assim, em janeiro de 2017, a Kodak relançou 
um filme clássico Ektachrome, que apresenta extrema nitidez, cores limpas, 
tons e contrastes, apostando nos entusiastas da fotografia analógica, que vêm 
crescendo continuamente (SOUZA, 2017).

Hoje, com a “febre” do aparelho celular móvel — smartphone —, 
que apresenta várias utilidades para seus usuários, inclusive a câmera digi-
tal, que na maioria dos casos possui uma ótima qualidade na produção das 
imagens, não é mais necessário adquirir uma câmera fotográfica para fazer 
fotos. Basta possuir um desses aparelhos, pois estão cada vez mais sofisticados 
e comercializados a preços variados, permitindo, dessa forma, que pessoas de 
classes sociais diversas possam usufruir de sua praticidade.

Com os avanços pelos quais a fotografia passou ao longo dos anos, 
é difícil encontrarmos uma pessoa que resista a clicar apenas um botão para 
capturar uma cena que lhe chamou a atenção. A fotografia apresenta várias 
possibilidades, entre elas congelar momentos importantes e únicos. E, atual-
mente, podemos dizer que ela se tornou uma extensão do ser humano, pois 
com a facilidade de fazer fotografias com o aparelho smartphone, muitas 
pessoas, independentemente da faixa etária, fazem questão de registrar mo-
mentos do cotidiano para guardar, ou o mais comum, para publicar nas redes 
sociais, tornando a vida pessoal acessível a toda a sociedade. 

Dessa forma, percebemos a proximidade que os sujeitos têm com a 
imagem fotográfica, que, além de capturar momentos, encanta; documenta; 
ensina; mostra um mundo diferente, que muitas vezes é invisível aos olhos 
nus; e permite várias interpretações sobre aquele recorte momentâneo feito 
por uma pessoa que, na maioria dos casos, desconhecemos, mas ficamos 
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diante da percepção do seu olhar subjetivo. Afinal, a fotografia representa a 
materialização seletiva, que inclui e exclui elementos do espaço em determi-
nado momento, ou seja, o enquadramento da imagem que será capturada é 
feito pelo olhar do fotógrafo, que opta pelo que lhe parece mais importante 
naquela ocasião.

Compreendendo a força que a imagem fotográfica tem na con-
temporaneidade e o mar de possibilidades que ela proporciona, como 
conhecimento; autoconhecimento; ativação da memória, que traz à tona 
recordações; criação artística e documento, enfatizaremos nesta pesquisa 
a possibilidade de articulação entre Fotografia e Educação. Duas áreas de 
estudo que, apesar de contribuírem para a construção de conhecimentos, 
são pouco articuladas. Objetivamos apresentar as potencialidades da foto-
grafia no ambiente escolar, através de duas experiências de oficinas fotográ-
ficas ministradas nas cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Selecionamos 
apenas duas oficinas, pois foram as que realizaram atividades articulando 
Fotografia e Educação, encontradas no recorte de tempo entre o ano de 
2015 e o primeiro semestre de 2017; e espaço, referente às cidades citadas 
acima, que são divididas apenas pelo Rio São Francisco e unidas pela Ponte 
Presidente Eurico Gaspar Dutra. 

Para apresentar a primeira experiência, faremos a análise bibliográ-
fica do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) “Práticas educomunicativas 
com o celular: o olhar fotográfico de jovens de Petrolina e idosos de Jua-
zeiro”, que tem como um de seus objetivos estudar a capacidade da foto-
grafia como geradora de sentido e produção de discursos. Esse trabalho foi 
defendido no segundo semestre de 2016, por Aparecida Débora Sousa Pereira 
e Eliane de Menezes Simões na graduação em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo em Multimeios, da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB).

E, no segundo experimento, utilizaremos como metodologia o re-
lato de experiência de uma das autoras deste artigo, que ministrou a oficina 
“Aprendendo a Olhar”, no primeiro semestre de 2017, como parte inte-
grante do projeto de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), ofertado pela 
UNEB. Esta pesquisa tem como objetivo investigar as possibilidades do uso 
da fotografia como recurso didático entre os estudantes de Ensino Médio 
do Colégio Estadual Hildete Lomanto para a construção de uma nova re-
presentação social do Semiárido juazeirense.
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Com o exemplo das duas oficinas que articulam Fotografia e Edu-
cação, poderemos enfatizar o quanto é rica essa relação entre distintas áre-
as, que juntas podem gerar conhecimento, produzir discursos, acendendo a 
subjetividade e o olhar sensível, tornando os sujeitos seres pensantes e ativos 
que conseguem interpretar uma imagem e refletir sobre os signos ali conti-
dos. Apesar da parceria significativa que Fotografia e Educação podem fir-
mar, este assunto ainda é pouco explorado na prática, e as pesquisas em torno 
dessa relação ainda são tímidas, sendo necessário construir um caminho de 
estudos que aprofundem essa similaridade. Portanto, é fundamental, antes 
de apresentar a análise das duas experiências fotográficas, fazermos uma cor-
relação entre Fotografia e Educação. 

Articulação entre Fotografia e Educação

A Fotografia e a Educação nem sempre andaram juntas, pois a 
Educação é tradicionalmente ligada a textos escritos, mas essa articulação 
está sendo construída aos poucos. O comum é encontrar fotografias em 
pesquisas de História e Geografia e livros didáticos sendo utilizadas como 
mera ilustração ou legitimando o texto escrito, tentando atrair o olhar dos 
estudantes; se o texto é muito longo, as fotografias são inseridas para que-
brar o ritmo monótono da leitura; e quando existe a tentativa de interpre-
tação, essa permanece na simples descrição do que está óbvio na imagem, 
sem nenhuma problematização (CAMPANHOLI, 2014).

É importante que o cenário educacional admita o uso do recurso 
fotográfico, uma vez que isso significa desconstruir processos hierárqui-
cos arraigados. A facilidade de acesso à imagem fotográfica pode signifi-
car meio de promoção e democratização do conhecimento, mas também 
um instrumento de alienação dos consumidores, já que hoje em dia, são 
instigados a produzir e divulgar muitas fotografias, sem haver uma preo-
cupação com os conteúdos existentes nas imagens, a interpretação que 
poderá sugerir para os observadores, nem a repercussão que elas podem 
ter. Percebemos que a Fotografia apresenta várias potencialidades, como 
citamos anteriormente, mas é preciso que as pessoas conheçam esse po-
tencial e aprendam a interpretar as imagens, pois todos podem fazer uma 
fotografia com a praticidade de apertar um botão, porém interpretar os 
signos contidos nela não é tão simples e depende da carga cultural que o 
observador/leitor da imagem fotográfica carrega (KOSSOY, 2014). 
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A leitura da fotografia, como expõem Gomes e Silva (2013, p. 344), é 

de ordem transversal porque o seu conteúdo não se esgota nela mesma, 
nem se prende a uma estrutura qualquer. Seus sentidos são híbridos, 
múltiplos e entrecruzados. São perceptíveis e às vezes indivisíveis, pos-
to que o que predomina é a abertura para conexões e interseções, o 
que nos leva muitas vezes a fazer interpretações diversas do que foi 
retratado, podendo até mesmo se distanciar da situação concreta em 
que foi produzida. 

Assim, encontramos, na Educação, base fundamental do conheci-
mento, uma forma de ensinar sobre a potência da Fotografia, e, em con-
trapartida, utilizá-la como recurso didático na sala de aula, para facilitar a 
compreensão de determinadas temáticas contidas no currículo educacional, 
já que os estudantes, independentemente da faixa etária, têm grande proxi-
midade, simpatia e atração por essa tecnologia da comunicação. Promoven-
do, dessa forma, interação, diálogo, despertando no estudante o desejo de 
aprender através da linguagem visual e evidenciando que ele também pode 
ser produtor de conhecimento. Mussoi e Santos (2008, p. 3) destacam que “a 
fotografia torna as aulas mais interessantes e prazerosas, levando os alunos a 
buscarem outras fontes para aprofundar seus conhecimentos”. 

Os educadores podem utilizar, em suas aulas, banco de imagens, fo-
tografias aéreas, artísticas, antigas e as feitas pelos próprios estudantes, incenti-
vando a produção de saberes e o subjetivismo do olhar. Destacamos que a foto-
grafia não deve ser usada apenas como ilustração de textos, como apresentam 
os métodos escolares tradicionais para a rápida memorização dos conteúdos. 
Também não precisa substituir os textos ou outras fontes de informações, nem 
ser tomada como a verdade incondicional de determinada época. 

A fotografia deve ser incluída nas aulas como um recurso didático 
que precisa de três procedimentos: observação, que consiste em reconhecer 
os elementos que compõem a imagem e pode ser feita de forma espontânea 
(onde o próprio observador elenca seus critérios e relata o que mais lhe cha-
mou a atenção) ou dirigida (quando o observador utiliza um roteiro com ob-
jetivos definidos e perguntas como: o que a foto está mostrando? Que lugar é 
esse?); análise, que objetiva dar sentido aos elementos contidos na imagem, 
procurando fazer relações dos elementos identificados; e a interpretação 
incide em procurar explicações para os diversos elementos encontrados na 
fotografia, tanto isoladamente, quanto no conjunto dos signos que exibem 
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(MUSSOI; SANTOS, 2008). Seguindo essas etapas, os estudantes compre-
enderão o significado das imagens fotográficas, e as aulas acontecerão de 
forma dinâmica e prazerosa.  

Mussoi e Santos (2008, p. 8) enfatizam que 

a observação de uma imagem fotográfica fornece pistas da realidade 
segundo o olhar de quem a produziu, cabendo ao professor a tarefa de 
estimular os alunos para descobrir o significado dos elementos presen-
tes na imagem, que poderão ser revelados através de sua leitura.

Apesar de a fotografia ser produzida com certa finalidade, a sua aná-
lise resultará em diversas interpretações que dependem da carga cultural de 
seu leitor. De acordo com Gomes e Silva (2013, p. 345), “o fragmento da 
realidade fotografado é como a ponta de um iceberg; mostra e esconde nego-
ciando os sentidos com o seu observador”. Mas, independente da leitura fei-
ta, sua representação contém um meio de informação e conhecimento que 
ajudará o aluno na sua leitura crítica da imagem, levando-o a compreender 
mais facilmente as temáticas discutidas. 

Nesse processo de leitura da imagem, o professor deve estar atento 
para direcionar a leitura por diversos pontos de vista, facilitando as diferentes 
interpretações dos estudantes, para que esses não caiam no senso comum e 
sejam impregnados dos valores de quem produziu as fotografias (MUSSOI; 
SANTOS, 2008). Nesse aspecto, Santana e Moura (2013, p. 104) destacam 
que fazer uma imagem fotográfica é 

um momento único, onde a realidade do meio é representada no ân-
gulo que o fotógrafo deseja transmitir. O trabalho do fotógrafo permite 
que cada indivíduo que realiza a leitura da imagem através dos deta-
lhes e do próprio conhecimento faça a sua leitura particular do fenô-
meno observado.

Assim, para viabilizar o processo, o estudante precisa saber quem 
produziu a fotografia, em que contexto histórico e com qual objetivo, já 
que a fotografia “busca interpretar o mundo a partir do olhar para o pró-
prio mundo e assim, instiga a compreensão e interpretação da vida cotidiana 
e do contexto social pela sua retratação” (GOMES; SILVA, 2013, p. 349). 
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Como intermediário desse procedimento, o educador deve incentivar a posi-
ção crítica do estudante, que deve problematizar os signos contidos na ima-
gem e também o contexto, o motivo que levou àquela produção. Para que 
o educando conheça a conjuntura em que a fotografia foi produzida, ele 
pode consultar fontes como livros, jornais, vídeos, etc., para contextualizar o 
assunto, aprofundando sua análise (MUSSOI; SANTOS, 2008). 

Estimular o olhar crítico do educando é necessário, pois, como afir-
ma Campanholi (2014, p. 9),

o olhar do aluno é acostumado, desde a infância, a codificar as infor-
mações imagéticas que chegam pelas TVs, computadores, panfletos, 
outdoors: imagens que se apresentam como verdade, mesmo que não 
sejam, por isso é necessário que na sala de aula os discentes aprendam 
a ver essas informações imagéticas de forma crítica. 

Trabalhando a criticidade do estudante, o uso da fotografia como 
recurso didático possibilitará que as disciplinas sejam bem compreendidas 
e interpretadas, pois quando olhamos para uma imagem, esta fica gravada 
em nossa imaginação, sendo, dessa forma, mais fácil assimilar as ideias. 
Segundo Campanholi (2014, p. 7), “os Parâmetros Curriculares Nacionais 
incorporam a leitura e análise de imagens como fator importante do apren-
dizado, todavia ao adentrarem a sala de aula, poucos docentes utilizam 
desta linguagem visual”. 

Como já citamos, a sociedade contemporânea vive uma realidade 
totalmente visual e tecnológica, e muitos dos estudantes têm o texto escrito 
como desinteressante, então quando o docente leva para a sala de aula a fo-
tografia, que faz parte do cotidiano da maioria dos estudantes, aproximando 
a realidade do conteúdo com a realidade vivenciada por eles, estes fixam sua 
atenção e apreendem a disciplina com mais afinco. Por isso, a escola preci-
sa se adequar ao mundo contemporâneo, sendo necessário que os docentes 
tenham uma formação continuada para saberem usar recursos didáticos que 
favoreçam a construção coletiva de conhecimentos, por meio do uso da foto-
grafia e de outras Tecnologias da Informação e Comunicação. Uma vez que, 
como destaca Campanholi (2014, p. 10),

um dos maiores problemas na utilização de fotografias em sala de aula 
é a despreparação do docente na utilização desta ferramenta, visto que 
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nos cursos de formação docente pouco se tem conhecimento de disci-
plinas e/ou aulas que permitam a compreensão das mesmas.

Mesmo conhecendo a potencialidade da fotografia, e a proximidade 
que as pessoas têm com esta tecnologia, a articulação entre Fotografia e Edu-
cação apresenta estudos insuficientes, e as experiências nesse meio são raras. 
É preciso dar mais atenção a essa relação que pode auxiliar no modo de ver 
o mundo, gerando sujeitos conscientes, pensantes e produtores de conheci-
mento. Por isso, apresentamos agora duas experiências de oficinas fotográfi-
cas que relacionam Fotografia e Educação de forma a motivar o pensamento 
crítico dos participantes.

Experiências dialógicas em oficinas fotográficas

A primeira experiência que apresentaremos trata do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) “Práticas educomunicativas com o celular: o 
olhar fotográfico de jovens de Petrolina e idosos de Juazeiro”, defendido em 
2016, por Aparecida Débora Sousa Pereira e Eliane de Menezes Simões na 
graduação em Comunicação Social- Jornalismo em Multimeios, da UNEB. 
Essa pesquisa realizou um projeto educomunicativo com jovens da Escola 
Estadual Professor Simão Amorim Durando, em Petrolina-PE, e idosos da 
Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), em Juazeiro-BA, objetivan-
do estudar como a práxis educomunicativa favorece a reflexão crítica e a 
capacidade da fotografia como geradora de sentido e produtora de discursos 
(PEREIRA; SIMÕES, 2016). 

No início, as pesquisadoras aplicaram um questionário inicial para 
os 46 estudantes de uma turma do 3º ano do Ensino Médio e para seis partici-
pantes da UATI que compareceram no dia. A aplicação do questionário teve 
como intuito identificar o que os motivou a participar da oficina; conhecer 
um pouco sobre seus interesses na escola e universidade; saber qual a rela-
ção dos participantes com os meios de comunicação e a experiência com 
a fotografia, para, assim, poder selecionar cinco jovens e cinco idosos para 
participar da oficina educomunicativa, formando alunos multiplicadores que 
poderão dar prosseguimento à prática. Porém, a direção da escola, que havia 
concordado com a proposta do projeto, informou, depois da aplicação do 
questionário, que a oficina deveria ser realizada com todos os estudantes da 
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turma (PEREIRA; SIMÕES, 2016). Dessa forma, as pesquisadoras realiza-
ram a proposta com os 46 estudantes e optaram por ofertar a oficina também 
para os 16 idosos que participavam da UATI.

A oficina foi pensada primeiramente com 40 horas/aula para traba-
lhar os assuntos teóricos e práticos com os dois públicos, mas as ministrantes 
conseguiram finalizar o processo com 30 horas/aula (15horas/aula para cada 
grupo). Sendo discutidas as temáticas: noções básicas sobre Educomunicação; 
a história da Fotografia no Brasil e no mundo; técnicas básicas de composição 
fotográfica; noções sobre planos e ângulos na fotografia; técnicas básicas do 
uso de celulares para a produção de fotografias; atividades; saídas fotográficas e 
uma oficina temática com o assunto escolhido para ser fotografado. 

As pesquisadoras declararam que, no decorrer da oficina, percebe-
ram o desinteresse de alguns e a curiosidade de outros, que nunca faltavam 
e sempre faziam as atividades propostas. Por isso, no momento da saída foto-
gráfica, iriam escolher apenas os mais assíduos, porém todos os jovens que-
riam participar, e as ministrantes acabaram cedendo, mas apenas nove com-
pareceram no dia da saída; cinco idosos mostraram interesse, mas somente 
quatro participaram desse momento. 

As saídas foram realizadas em Juazeiro, na Praça da Bandeira, em 
frente à Catedral de Nossa Senhora das Grotas, e na Orla II, onde um pro-
fessor de História convidado explanou sobre a arquitetura e história local 
para os jovens e idosos, para que então pudessem fotografar. E depois os 
participantes registraram cenas da Petrolina antiga, onde o professor também 
apresentou algumas curiosidades do lugar. 

As autoras Pereira e Simões (2016, p. 74) relataram que, na saída, 
chamaram a atenção dos jovens e idosos para “buscar o alinhamento entre 
o olhar fotográfico e as noções técnicas que repassamos durante as oficinas 
temáticas e práticas”. Nessa saída, os participantes fizeram um total de 1.612 
registros fotográficos. No final, os integrantes responderam o questionário 
final para identificar o que eles aprenderam durante esse processo, e muitos 
afirmaram que iriam repassar os conhecimentos adquiridos para os colegas, 
disseminando a informação. 

No final da oficina, foi realizada uma exposição composta por 40 
fotografias feitas pelos participantes dos dois grupos, pensada, de acordo com 
Pereira e Simões (2016, p. 17), para propagar

o conhecimento adquirido na análise, além de gerar criticidade e me-
lhorar a autoestima dos participantes, estimulando uma mudança na 



Comunicação e Educação: territórios migrantes, interfaces expandidas

   Oficina de fotografia como uma possibilidade de articulação 
entre imagem fotográfica e educação  | 269

visão sobre o papel dos Meios de Comunicação, não só neles, mas 
também em seus familiares e a todos envolvidos diretamente a eles, 
ampliando, assim, as ramificações do ecossistema educomunicativo, 
que enfatiza o que a academia defende: o ensino atrelado à extensão.

As imagens que fizeram parte da exposição refletiram as noções téc-
nicas de fotografia e as temáticas que foram expostas durante a oficina, como 
Educomunicação e Fotojornalismo. Assim, foi possível observar o olhar fo-
tográfico dos jovens e idosos, o avanço reflexivo e o empoderamento após as 
oficinas temáticas e práticas. 

As autoras Pereira e Simões (2016, p. 45) consideram que a feitura da 
oficina que utilizou o celular smartphone para fazer fotografias foi uma prá-
tica que uniu a Comunicação com a Educação, favorecendo “o aprendizado 
de uma nova tecnologia em sala de aula”, colaborando para que “o ecossis-
tema comunicativo pudesse ser evidenciado e vivido mais intensamente”. E 
também contribuiu para a construção do olhar crítico fotográfico de duas 
gerações diferentes. 

Já a oficina “Aprendendo a Olhar”, parte integrante da dissertação 
“Fotografia e Educação: diferentes olhares sobre a representação social do 
Semiárido juazeirense”, apresentada no Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), da UNEB, por 
uma das autoras deste artigo, teve como objetivo fomentar discussões sobre 
a Educação contextualizada para a convivência com o Semiárido brasileiro 
(ECSAB) e representações sociais do Semiárido a partir das fotografias pro-
duzidas por estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual 
Hildete Lomanto, localizado no centro de Juazeiro-BA. 

No início, a oficina seria composta por 10 encontros, totalizando 30 
horas, porém, no desenrolar do processo, percebemos que era necessário es-
tender os encontros e, consequentemente, a carga horária. Portanto, a ofici-
na foi composta por 20 encontros e totalizou uma carga horária de 40 horas, 
divididas em 17 encontros em sala de aula, com 2 horas de duração cada, e 
três saídas fotográficas, com duração média de 4 horas cada, e contou com a 
participação ativa de oito participantes. A intenção era ofertar a oficina para 
15 integrantes, porém percebemos um grande desinteresse dos estudantes em 
participar de atividades extracurriculares. As oficinas aconteceram sempre no 
horário oposto ao das aulas para não interferir no andamento do ano escolar. 

No início da oficina, os participantes e seus responsáveis assinaram 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que apresenta 
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as finalidades e implicações do projeto. Os participantes também respon-
deram a um questionário com o objetivo de traçar um perfil dos sujeitos 
interessados em participar e coletar informações iniciais acerca dos seus co-
nhecimentos em relação ao Semiárido, Representação Social (RS), ECSAB 
e Fotografia.

Durante os encontros em sala de aula, apresentamos as temáticas: 
Territórios Semiáridos; RS; ECSAB; história e evolução da Fotografia no Brasil 
e no mundo; componentes da câmera fotográfica; e noções técnicas da fotogra-
fia, como: balanço de branco, ISO, abertura do diafragma, velocidade do ob-
turador, enquadramento, regra dos terços, luz, entre outros. Fizemos também 
exercícios práticos na área de convivência do Colégio com a câmera profissio-
nal Canon 60D, lente 18�200mm, disponibilizada pela UNEB. Nesse processo, 
os participantes puderam testar todos os ensinamentos passados na sala de aula.

Depois da parte teórica e exercícios práticos, fizemos três saídas foto-
gráficas. A primeira ocorreu no Centro de Juazeiro, passando pela Praça do Ín-
dio, Praça da Misericórdia, Orla I e Ilha do Fogo; a segunda se deu também no 
Centro da cidade, mas desta vez visitando o calçadão e a Orla II; já a terceira 
saída aconteceu no povoado Poço da Onça e na Cachoeira das Oficinas, mais 
conhecida como Cachoeira do Salitre, distrito de Juazeiro. Durante as saídas, 
fizemos um rodízio da câmera profissional, onde cada participante fotografou 
por 20 minutos, passando a câmera para o colega, até terminarmos os percursos 
estabelecidos. Mas, enquanto um estava com o equipamento profissional, os 
demais faziam os registros fotográficos com o celular smartphone, utilizando a 
câmera digital, ou o aplicativo Câmera FV-5, que oferece algumas funções que 
se aproximam das disponíveis na câmera profissional.  

O intuito dessas saídas foi mostrar a diversidade do Semiárido, que 
não se caracteriza apenas nas imagens estereotipadas da seca, pobreza e falta 
de água, difundidas pela grande mídia, mas sim na zona urbana, na imensi-
dão do rio São Francisco, no comércio movimentado, no crescimento eco-
nômico, no lazer, na área rural, na cachoeira, na diversidade da vegetação. 
Um lugar de várias facetas e diversas possibilidades.

Durante a feitura das fotografias, pudemos perceber que o olhar 
dos participantes já estava sendo um pouco mais atraído pelo diferencial, 
por aquilo que eles não notavam sem o auxílio da objetiva. Seus corpos se 
movimentavam juntamente com a câmera. Agachavam, deitavam no chão, 
ficavam na ponta dos pés, se aproximavam e se distanciavam, direcionando 
a lente para os elementos que lhes chamavam a atenção, exercitando o olhar 
subjetivo de cada um.
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Após as saídas, os participantes, juntamente com a ministrante da 
oficina, fizeram uma seleção das fotografias mais representativas e que con-
templavam as técnicas instruídas para integrar a exposição que foi composta 
por 24 fotografias, sendo três de cada participante. A exposição foi realizada 
no Colégio Estadual Hildete Lomanto, onde se dava a oficina, com o intuito 
de disseminar o olhar dos estudantes perante o Semiárido juazeirense, exi-
bindo uma nova representação social do lugar. 

Posteriormente, concluída a exposição, aplicamos um questionário 
final com o intuito de averiguar qual a opinião dos participantes do proje-
to sobre a experiência vivenciada por eles e identificar o que aprenderam 
e quais ensinamentos seriam importantes para as suas vidas. No geral, os 
estudantes afirmaram que gostaram muito da oficina como um todo, mas 
destacaram as saídas; a possibilidade de aprender técnicas fotográficas para 
fazer fotos com qualidade e a união, entre os participantes e a ministrante da 
oficina, que foi formada durante os encontros. 

Durante todo o processo, percebemos a facilidade de os participan-
tes em absorver os conteúdos apresentados, quando esses eram exemplifica-
dos através de imagens, proporcionando uma rápida compreensão das temá-
ticas. E também construíram um novo discurso sobre o que é Semiárido, 
que para a maioria no início da oficina se tratava de um lugar distante e seco, 
que se transformou, diante dos seus olhares, em um lugar próximo, cheio de 
belezas e rico em diversidades.  

Com as duas experiências apresentadas, envolvendo Educação e 
Fotografia, percebemos a relevância em se fazer uma articulação entre as 
duas áreas, pois elas facilitam a aprendizagem e desenvolvem um olhar críti-
co, tornando os sujeitos produtores de discursos, enfatizando a subjetividade. 
Pontos que geralmente não são estimulados no ambiente escolar. 

Considerações finais

O modo como as duas oficinas apresentadas foi desenvolvido é pare-
cido. Cada uma com um intuito, mas ambas utilizando a aplicação de ques-
tionário para identificar os conhecimentos já adquiridos pelos participantes; 
realizando oficinas com temas específicos para alcançar os objetivos propos-
tos, e apresentando a história da fotografia e as noções técnicas para utilizar 
uma câmera e fazer uma boa composição fotográfica. Além de mostrar o 
resultado dessas oficinas por meio de exposições, exibindo as imagens feitas 
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pelos estudantes e também aplicando um questionário final para saber quais 
foram as informações absorvidas e o que eles vão levar para a vida. 

Em ambas as experiências, ficou explícito que a imagem fotográ-
fica é um recurso didático, que pode ser utilizado na sala de aula para 
facilitar a compreensão de temáticas curriculares, já que está presente, de 
forma intensa, no cotidiano das pessoas. A fotografia atrai e possibilita a 
descoberta de novos mundos que sempre estiveram perto de nós, mas que 
só passamos a observá-los quando munidos de uma câmera profissional ou 
mesmo de um celular. 

Além disso, as oficinas possibilitaram a construção de um olhar 
crítico e subjetivo dos participantes, onde eles foram os produtores e disse-
minadores de conhecimentos e se sentiram reconhecidos com a execução 
da exposição fotográfica, o que elevou a autoestima dos mesmos, ao verem 
outras pessoas contemplando as imagens que eles fizeram. Os encontros se-
manais também colaboraram para o estabelecimento de vínculos entre os 
participantes, já que, na primeira experiência citada, jovens e idosos que não 
se conheciam se conectaram por meio do ato fotográfico; e na segunda, ado-
lescentes de turmas diferentes criaram laços de união através do convívio 
diário e do compartilhamento de informações.
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