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Que pode a câmara fotográfica?
Não pode nada.
Conta só que viu.
Não pode mudar o que viu.
[...]
A câmara, entretanto,
Ajuda a ver e rever, a multi-ver
O real nu, cru, triste, sujo.
Desvenda, espalha, universaliza.
A imagem que ela captou e distribui.
Obriga a sentir
A, criticamente, julgar,
A querer bem ou a protestar,
A desejar a mudança.
[...]
Carlos Drummond de Andrade
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RESUMO
Esta pesquisa procurou (re)pensar a formação continuada de professores para o uso de
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, no desenvolvimento de práticas
pedagógicas que envolvam o uso e produção de imagens. O trabalho teve início quando
decidiu-se oferecer a professores em exercício oficinas que contemplassem o
desenvolvimento da linguagem visual (alfabetização/letramento) e o uso de tecnologias
digitais, proporcionando aos docentes a criação de um saber fazer, associado aos seus
contextos de atuação. A proposta baseou-se na criação de oficinas, que funcionaram
como espaços de trocas e aprendizagens, possibilitando que os docentes
desenvolvessem capacidades e sensibilidades relacionadas ao uso da fotografia, nas
dimensões de leitura e produção. As experimentações teórico-práticas estimularam a
reflexão e ressignificação do uso de imagens e tecnologias como objetos de ensino, na
prática pedagógica. Foram oferecidas duas oficinas que tiveram como participantes 13
docentes de um colégio federal, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Como caminho
metodológico, optou-se pela pesquisa-ação. Os docentes participantes desenvolveram
produções e realizaram leituras fotográficas e participaram de grupos focais. Da análise
dos dados, realizada sob inspiração de Bardin (1977), foi possível identificar que os
docentes valorizam o uso de recursos imagéticos e tecnológicos em situação de ensino,
mas que, muitas vezes, não recorrem aos mesmos, por falta de saberes específicos e de
experiências teórico-práticas, que os dêem subsídios para tal. Após a formação, os
participantes reconheceram a relevância da oficina, sentido-se mais seguros e motivados
a utilizarem os recursos apontados como objeto de estudo, ressignificando o uso
contextualizado de imagens e tecnologias no ensino. Os principais achados da pesquisa
foram o reconhecimento das possibilidades específicas das imagens e a conscientização
de que é necessário estar preparado para dimensioná-las; e a reflexão sobre as
possibilidades de autoria imagética do docente associadas ao desenvolvimento de
práticas em que os alunos possam colocar-se, também, como autores/produtores de
sentidos. A Oficina da Imagem apresentou-se como subsídio didático-metodológico,
flexível e adaptável, para professores e pesquisadores que pretendam aprofundar-se
neste assunto. Como referencial teórico considerou-se, primordialmente, Tardif,
Perrenoud, Shulman, Kenski, Fantin, Santaella, Dondis e Thiollent.
Palavras-chave: Formação de professores. Fotografia. Tecnologias da informação e da
comunicação (TIC). Pesquisa-ação.
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ABSTRACT
This work sought to (re)think the continuing teachers training involving the use of
Information and Communication Technology in the development of educational
practices engaging the use and production of images. A training program contemplating
the development of visual language (literacy/lettering) and the use of digital
technologies have been fancied in this research. This instruction had as its objective to
enable teachers to create themselves the know-how within their fields of work. In order
to render the training, workshops were developed as a learning and exchange place
where teachers would acquire and expand capacities and sensibility related to the use of
photography, where production and reading areas are concerned. The theorical-practical
experiments also stimulated the reflexion and redefinition of the use of images and
technologies as a learning instrument in the teaching field.
The workshop attendees were teachers of a federal traditional school located in the city
of Rio de Janeiro. The research-action methodological procedure had been implemented
composed by imagetic data collection – oral production and production made by
teachers - photography images reading and focal groups.
From the data analysis, it was possible to identify that despite the teachers’ appreciation
of the use of imagetic and technologic resources in the learning process, they often do
not employ them because of lack of specific knowledge and absence of theoricalpractical experiences that would support this usage.
After going through the training, the attendees would recognize the workshop’s
importance, feeling more motivated and confident to use the mentioned means as a
study object, redefining the images and technology into the education context. The main
findings of this research were the recognition of images specific possibilities and the
awareness that it is necessary to be prepared to size them, also the consideration about
the possibilities for imagetic authorship by the teachers associated with practices in
which students should be able to participate as authors/producers of meanings.
The Image Workshop has equally worked as a didactic-methodological, flexible and
adaptable support for teachers and researchers who are willing to deepen in this subject.
As a theoretical framework is considered primarily Tardif, Perrenoud, Shulman, Kenski,
Fantin, Santaella, Dondis and Thiollent.
Keywords: Teacher training. Photography.
Technology (ICT). Action Research.
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APRESENTAÇÃO

O prazer que sentia na produção e fruição artística fez-me interessar pela
graduação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atraída
pela experimentação prática das diversas linguagens artísticas - gravura, desenho,
pintura, escultura-, ingressei no curso de licenciatura em educação artística com
habilitação para artes plásticas. Pensava, a princípio, que me formaria artista, mas o
curso reservava sua parte mais desafiadora: a licenciatura.
Mais interessada nas questões teóricas e práticas do fazer artístico, surpreendi/me, ao longo do curso, com uma enorme vontade de melhor compreender o universo
docente. Enquanto a maioria dos meus colegas parecia segura na definição profissional,
uns almejavam a carreira artística, outros pretendiam ser professores, eu ainda não sabia
o que faria depois de formada. Foi então, durante a prática docente como licencianda de
educação artística nos colégios Cap-UFRJ e Pedro II, que pude fazer o elo entre as duas
partes do curso, as artes e a pedagogia.
A vivência no estágio, associada à pesquisa artística e pedagógica, possibilitoume fazer minha escolha profissional. Compreendi que poderia ser professora sem
abdicar da pesquisa e prática artística. Durante a graduação, pude expandir minha
formação artística ao realizar disciplinas do curso de design gráfico, na Escola de Belas
Artes. A partir deste contato, interessei-me pela fotografia e criação gráfica, o que
levou-me a buscar um curso técnico em design gráfico, com uma grade mais voltada
para o uso profissional das artes gráficas. Concomitante à graduação em licenciatura na
UFRJ, realizei o curso de design gráfico no SENAI-RJ, concluindo os dois no mesmo
ano.
O saberes dos cursos se entrelaçavam e o intercâmbio de conhecimentos era
vivo. Tudo fazia sentido. A formação em design expandiu minhas possibilidades de
criação artística e comunicativas na educação. Minha pesquisa sobre o uso de artes
plásticas e gráficas no ensino possibilitou-me atuar durante dois anos como bolsista do
projeto de cinema de animação "O uso de novas tecnologias no desenvolvimento de
novas práticas pedagógicas", sob a orientação da professora Fátima Vollu, no Cap
UFRJ.
Nesta experiência como bolsista pude pesquisar e desenvolver, junto aos alunos,
professores e licenciandos do colégio, curta metragens de animação. Fazia parte da
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pesquisa desenvolver oficinas de animação para licenciandos. A experiência adquirida
no planejamento, organização e desenvolvimento destas oficinas aumentou meu
interesse pela pesquisa e uso de linguagens visuais e tecnologias no ensino.
Durante o estudo sobre o cinema de animação e seus usos em novas práticas
pedagógicas, participei de alguns encontros e pequenos cursos de formação de
professores neste assunto. Senti necessidade de uma experiência mais profunda, que me
possibilitasse atuar com mais segurança. Nesta perspectiva, iniciei o curso de pósgraduação em Cinema de Animação na PUC-RJ, no qual conheci técnicas e teorias que
permitiram-me vivenciar com maior consciência a fruição, análise e produção de curtametragens.
Graduada e desenvolvendo minha formação profissional, iniciei minha jornada
como professora de artes plásticas em um colégio particular na Zona Sul do Rio de
Janeiro. Nesta oportunidade pude aprender bastante, pondo em prática meus
pensamentos e pesquisas. Minhas aulas eram permeadas pelas artes plásticas, gráficas e
cinematográficas.

Recorria

bastante

à

produção

fotográfica,

estimulando

e

compreendendo meus alunos e a mim como produtores.
Levei a mesma disposição e proposta para o ensino público - estadual e
municipal. Como docente fui percebendo que dentre as demais linguagens, a fotografia
era a de maior "sucesso" na comunidade escolar. Tanto o processo quanto o resultado
eram, em sua maioria, bem sucedidos e estimulantes.
O uso da fotografia em situações de ensino aprendizagem estimulou minha
pesquisa no assunto. Durante minha formação como docente, ainda em curso, fui
diversificando e adaptando o uso da linguagem fotográfica aos diferentes contextos
educacionais. Notava, nos diferentes ambientes e situações, que alguns colegas de
profissão também interessavam-se pelo uso da fotografia no ensino, mas não usavam.
Alguns pediam sugestões para levar a fotografia para suas aulas e outros pediam ajuda.
Comecei a estabelecer parcerias com professores para a realização de projetos
que envolviam o uso da linguagem fotográfica com os alunos. Dentre experiências
frustantes e frutíferas, percebi que alguns professores passaram a utilizar, ainda que com
pouca frequência, este recurso em suas aulas.
Meu interesse sobre experiências com a fotografia em contextos educacionais
motivou-me a ingressar no mestrado em educação, na linha de pesquisa Tecnologias da
Informação e Comunicação.
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INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) influenciam e promovem,
em algum grau, transformações sociais, econômicas e culturais, dando novos contornos
à comunicação e à condição dos sujeitos nela envolvidos. A partir da convergência das
mídias e da expansão do formato digital, os sujeitos deparam-se com a ampliação do
potencial de intervenção gerado pelo espaço virtual e pelos recursos disponibilizados
pelas novas tecnologias, podendo assumir o papel de autores.
Como aponta Fantin (2012), a educação contemporânea tem como desafio
imergir na cultura e dominar os diferentes códigos das diversas linguagens presentes na
sociedade. Dentro deste cenário, o desenvolvimento das tecnologias digitais e a
incorporação destes avanços pela sociedade é um motivo para a reflexão da utilização
efetiva dessas tecnologias em ambientes de aprendizagem.
Tema de grande interesse em pesquisas acadêmicas, o uso das TIC na educação
vem sendo abordado em diversas perspectivas, entre elas a de sua inserção na formação
(inicial e continuada) de professores (FANTIN, 2012; ROJO, 2012 e KENSKI, 2015).
Os resultados provenientes dos esforços são enaltecidos, apresentando-se relevantes
como literatura fundamental para pesquisas posteriores. Contudo, as pesquisas nesta
área indicam muitas lacunas que ainda precisam ser estudadas, uma vez que, mesmo
observando que a maioria dos professores considera importante a inserção de
tecnologias e mídias1 em sala de aula, muitos deles terminam por não utilizá-las e
aqueles que as utilizam não exploram seu potencial.
Traçada a perspectiva de que a educação não está alheia às transformações
sociais e que as aprendizagens realizadas nos espaços educativos precisam responder
aos desafios da sociedade atual, torna-se necessário compreender que as tecnologias
estão incorporadas em nosso cotidiano de maneira profunda, que não se pode concebê-

1

Entende-se mídias significando meio, sendo o termo usado para fazer referência aos meios de
comunicação utilizados para difusão e compartilhamento de informações. Tomam se como exemplos:
imprensa, cinema, rádio, televisão, revista, HQ, entre outros. Entende-se pertencentes à mídia digital
recursos como a internet, multimídia, hipermídia, TV digital, videogame, celular, entre outros.
Ver SILVERSTONE, Roger (2005).
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las como um elemento externo, mas ao contrário, como parte integrante da experiência
humana, como aponta Felinto (2005).
Sob a ótica deste autor, considerando um cenário em que a cultura
contemporânea é eminentemente tecnológica, a presença das TIC nos ambientes
escolares não garantirá isoladamente aprendizagens contextualizadas, nem tampouco
sua inserção será a solução para os problemas da educação.
Avaliar os limites, os riscos e as possibilidades da utilização das novas
tecnologias com base nos reais contextos educacionais é um caminho, associando teoria
à prática, para enfrentar os desafios impostos pelas transformações do nosso tempo. O
mero contato com a tecnologia não garante que a maneira de construção do
conhecimento - na forma de pensar, raciocinar, produzir e aprender - seja modificada.
Ao contrário, sua simples inserção pode até mesmo resultar em um reforço de práticas
tradicionais baseadas na memorização, repetição e cópia.
Para que o uso das TIC implique mudanças na prática pedagógica, é preciso que
o artefato seja usado como uma ferramenta que promova transformações na maneira de
pensar e agir no âmbito da cultura e linguagem contemporânea, utilizando suas
potencialidades de forma intencional, direcionada a um objetivo.
Rojo (2012) aponta que as possibilidades de ensino são multiplicadas com o uso
de ferramentas digitais, desafiando a capacidade de criação. Todavia, a autora alerta que
as tecnologias devem ser objeto de estudo e não apenas ferramenta de ensino, através de
um trabalho com e sobre várias mídias.
Os espaços escolares recebem cada vez mais artefatos tecnológicos - tais como
celulares, tablets, ipods, laptops, câmeras, projetores, telas interativas, dentre outros - o
que exige que o professor assuma uma postura reflexiva em relação à utilização destes
artefatos em situações de ensino-aprendizagem.
A presença das TIC não é recente nos ambientes escolares. No Brasil sua
introdução de forma mais sistematizada acontece a partir dos anos sessenta (BONA,
2014). Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024, de
20/12/1961 já previa a necessidade de “preparar o indivíduo para o domínio dos
recursos científicos e tecnológicos” (BRASIL, 2008, p. 132, grifo nosso). Com o passar
do tempo, novas diretrizes foram fixando-se, trazendo novas perspectivas para o uso
destes recursos em ambientes de ensino-aprendizagem, assegurando o investimento
científico e tecnológico e salientando que o aluno do ensino fundamental e médio deve
desenvolver compreensão da tecnologia.

15

Bona (2014), abordando as questões da tecnologia e educação no contexto
brasileiro, acrescenta que a partir dos anos oitenta houve o crescimento de um
pensamento educacional mais crítico, que apostava nas possibilidades dos recursos
tecnológicos colaborarem para a melhoria no processo educacional. A partir deste
período, importantes projetos foram desenvolvidos, como o EDUCOM2, ProInfo3,
PROUCA4, Projeto Educação Digital5, entre outros.
Apesar das iniciativas de estímulo e desenvolvimento de políticas e projetos que
visam promover a integração de mídias e tecnologias na educação, conforme indica
Fantin (2007), as mudanças propiciadas pelas mídias e pelas redes não vêm sendo
problematizadas na formação docente, nem na prática pedagógica.
As práticas relacionadas ao uso das TIC na educação são singulares e
heterogêneas. Os professores que se dispõem a fazer o uso destes recursos alçam voos,
muitas vezes, de forma solitária e experimental, lidando com eventuais dificuldades de
um novo campo de pesquisa. Formar um aluno capaz de pensar, construir e se expressar
com uso desses recursos tecnológicos, a partir das suas linguagens específicas, torna-se
um desafio para o professor que não possui em sua formação o estudo específico a
respeito das TIC como objeto de reflexão e instrumento pedagógico. Para que estes
recursos tecnológicos sejam integrados ao cotidiano em sala de aula, é preciso que o
professor aproprie-se dos mesmos, compreendendo suas possibilidades e limites. Eis
que surge um novo desafio.
Emerge, então, a necessidade da formação do professor para as novas formas de
entender e produzir conteúdos, como assinala Rojo (2012). A autora aponta a formação
como subsídio para a construção de conhecimento e protagonismo, possibilitando ao
professor perceber como novos significados são produzidos nas mais recentes mídias e
2

Projeto de informatização da educação brasileira proposto pelo Ministério da Educação até 1995, que
buscava a criação de ambientes de aprendizagem, nos quais professores e alunos pudessem vivenciar o
que é o processo pessoal e coletivo de aprendizagem, usando as novas ferramentas oferecidas na época.
(BONA, 2014)
3

Programa Nacional de Informática na Educação, lançado pelo MEC em 1997 com a finalidade de
promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público e
propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico. No final de 2007 o
programa passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional, trazendo uma expansão para a
integração de diferentes mídias na educação. (BONA, 2014)
4

Programa Um Computador por Aluno, que tem por objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas
brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops educacionais. (BONA,
2014)
5

Uma política de distribuição de computadores interativos, tablets, projetor e lousa interativa para
professores como instrumento de comunicação, informação, pesquisa e recurso pedagógico.
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como eles podem ser críticos e produtivos. Todavia, conforme adverte Sancho (2006), a
incorporação das TIC aos contextos educativos tem implicado usos mecânicos, como
por exemplo usar apresentações de slides que repetem os mesmos formatos passados no
quadro negro, com foco apenas na transmissão de conteúdos. Tais práticas, deste modo,
definham as potencialidades de usos mais criativos das TIC.
Dentre diversos autores que se debruçaram sobre o uso das TIC no cotidiano de
ambientes escolares e de formação de professores, Araújo (2004) aponta que a falta de
capacitação de professores é o principal motivo para a tecno-ausência6 no curso de
pedagogia, deixando claro que não basta o investimento apenas em suportes digitais.
Para a utilização de recursos tecnológicos em ambientes de ensino, há que se pensar
propostas de formação de professores para integração das TIC na prática pedagógica,
buscando uma educação envolvida com as transformações sociais, políticas, econômicas
e tecnológicas. Cabe, então, um processo de reflexão mais amplo sobre as novas
abordagens de ensino-aprendizagem, com uma formação de cultura de uso das
tecnologias digitais na prática profissional dos futuros professores.
Tendo em vista a necessidade de capacitar o professor para a utilização efetiva
dos objetos tecnológicos em ambientes de aprendizagem, Costa (2012) acrescenta que
usar as mídias de maneira instrumental não garante sua integração nos processos
educacionais. Desta forma, o artefato tecnológico colocar-se-ia apenas como
intermediário do processo7. Para uma efetiva influência e posicionamento do artefato
como mediador, é necessário pensar o objeto para além de suas usuais funcionalidades.
Mais do que simples suportes ou recursos didáticos passivos, os artefatos
tecnológicos alteram nossa forma de pensar, sentir e agir nos domínios socioculturais.
Fantin (2007) propõe o uso das mídias como um processo de mediação - significativa,
crítica, sensível e informada -, o que envolveria pensar outras possibilidades para a
prática pedagógica, educando sobre os meios, com os meios e através dos meios.
As possibilidades trazidas pelos recursos da tecnologia digital podem colaborar
na formação de cidadãos autônomos em uma sociedade cada vez mais tecnologicamente
complexa. Neste sentido, problematizando a inserção das TIC na educação, Lemke

A expressão “tecno-ausência” significa a ausência dos recursos tecnológicos mais avançados, a exemplo
dos computadores, nos cursos de formação dos docentes das licenciaturas (MARINHO, 2002).
6

7

Considerando a diferença proposta por Lemos (2013) entre mediadores e intermediários, a partir de sua
definição da Teoria Ator-Rede (TAR) como uma teoria do social que leva em consideração processos de
associação em rede através de mediações entre atores humanos e não-humanos.
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(2010, p. 468) sugere que "precisamos pensar um pouco em como as novas tecnologias
da informação podem transformar nossos hábitos institucionais de ensinar e aprender".
As tecnologias contemporâneas oferecem uma série de recursos de
aprendizagem em formato digital, tais como: vídeos, animações, jogos, fotografias,
ilustrações e áudios, que além de dar suporte ao ensino, podem possibilitar práticas
pedagógicas mais criativas, na contramão da pedagogia da transmissão. No caminho
contrário à transmissão de conteúdos, pode-se apropriar das tecnologias disponíveis
para desenvolver, por exemplo, materiais didáticos relacionados às realidades dos
alunos, inclusive utilizando mídias produzidas pelos mesmos e pelos docentes. Os
recursos tecnológicos operam com uma grande diversidade de elementos, como
hipertextos8, imagens e sons, que de forma específica são conjugados, compondo
linguagens que precisam ser contextualizadas e compreendidas para sua utilização. O
uso destes recursos digitais, atrativos e dinâmicos, pode potencializar o processo de
mediação entre o indivíduo e o conhecimento, a partir do estudo e produção daqueles
como objetos pedagógicos.
Para que aconteça uma apropriação das TIC como ferramenta pedagógica, é
preciso compreender as múltiplas linguagens produzidas, suas hibridizações e a cultura
gerada pelas mídias digitais. Damasceno (2011), em relação à compreensão por parte
dos professores das linguagens geradas pelas mídias digitais, acrescenta a necessidade
dos mesmos tornarem-se digitalmente letrados, para que saibam utilizá-las
pedagogicamente, de modo eficiente, não apenas reproduzindo antigos modelos
didático-pedagógicos. Segundo a autora, ser digitalmente letrado compreende tanto a
apropriação de uma tecnologia quanto o exercício efetivo das práticas de escrita que
circulam no meio digital.
Percebendo a diversidade de ênfases na caracterização do conceito de
letramento, Soares (2002), buscando uma maior compreensão do fenômeno, confronta
as diferentes práticas sociais de leitura e de escrita, que resultam em distintas
modalidades de letramento, sugerindo desta forma, que a palavra seja pluralizada. A
partir das novas formas de comunicação, propiciadas pelas recentes tecnologias de
comunicação eletrônica, como o computador e a rede, haveria a necessidade de um
letramento digital, compreendido pela autora como "um certo estado ou condição que

8

Pierre Lévy (1999, p. 56) considera o hipertexto como "um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta
suas facetas, gira, dobra-se e desdobra à vontade frente ao leitor".
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adquirem os que apropriam-se da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e
de escrita na tela" (SOARES, 2002, p.151).
Rojo (2012) corrobora que os avanços tecnológicos requerem novas formas de
relacionamento, acrescentando que as tecnologias digitais estão introduzindo novos
modos de comunicação, como a criação e uso de imagens, de som, de animação e a
combinação dessas modalidades. Os letramentos digital, visual, sonoro, entre outros são
necessários, na medida em que habilitam o sujeito a comunicar-se, receber,
compreender e produzir em contextos digitais.
As apresentações dos conteúdos e das realidades acontecem não apenas pela
escrita, mas também pelas representações visuais, musicais, corporais, digitais,
informáticas, dentre outras (FANTIN, 2007). Ao trabalhar as linguagens desenvolvidas
a partir da multi e hipermídia9, além da verbal, outras matrizes da linguagem ganham
espaço e importância, completando, de acordo com Santaella (2005), as três matrizes
lógicas: verbal, visual e sonora. A partir destas matrizes, por processos de combinação e
mistura, originam-se todas as outras formas diferenciadas de linguagens. Para ilustrar,
toma-se como exemplo o recurso da história em quadrinhos, que combina as matrizes
verbal e visual, desenvolvendo seus códigos, valores e elementos específicos,
permitindo novas possibilidades de narrativa.
Valorizando as demais matrizes, viabiliza-se uma comunicação e aprendizagem
que abarque outros sentidos e cognições humanas, estimulando novas leituras e
significações. A partir da identificação e significância das convenções nas três matrizes
da linguagem, o professor torna-se capaz de potencializar o uso dos artefatos como uma
possibilidade de criação, como indica Costa (2012).
Nas palavras de Santaella, (2005, p.74) "podemos evidentemente pensar com a
linguagem verbal. Também podemos pensar com a visualidade e com o som". As
vivências contemporâneas, a partir da relação com as mídias digitais, são permeadas por
discursos que combinam textos escritos, imagens e sons, em diferentes níveis.

9

Para a definição toma-se a conceituação de Rezende e Cola (2004), que tem a multimídia como
compreendendo a conjugação de múltiplos meios como, textos, imagens, sons, animações e vídeo para
representar uma informação, podendo também este termo qualificar representações de informações
veiculadas por sistemas computacionais ou por outros suportes, não informatizados. A conceituação de
hipermídia engloba a interseção entre os conceitos de hipertexto e de multimídia, tratando-se de sistemas
computacionais que ligam informações de forma não-sequencial, como os sistemas de hipertexto e que
utilizam múltiplos meios para representar a informação, como os materiais multimídia.
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Vivemos em uma época permeada por um número avassalador de imagens e nos
deparamos com uma enorme variedade de formas de produção. Vemo-nos imersos
numa densidade visual que não parece retroceder, manifestando-se por diferentes
linguagens e suportes. Este mundo de imagens está produzindo sentido aos que com ele
dialogam, e contrariamente, mostra-se fragmentado e superficial aos que parecem estar
marginalizados. Em um mundo de grande apelo imagético, dos cotidianos penetrados e
impregnados pela cultura visual, saber analisar as imagens consumidas expande a
capacidade de interpretação, apreciação e julgamento das mensagens, contribuindo para
que, no meio de tantas imagens, as mesmas não se façam invisíveis10.
Diante deste cenário, Nova (2003) constata que a educação ainda não está
inserida em um contexto de aproveitamento do potencial aberto pelas diferentes
linguagens e de que a prática dos professores ainda está muito centrada no saber escrito,
tido como fonte privilegiada de verdade. A autora, portanto, defende a incorporação
efetiva das imagens aos espaços de produção de conhecimento, em especial na
educação, resgatando seu poder cognitivo, emotivo, criativo e subversivo.
A

incorporação

dos

discursos

imagéticos

no

processo

educacional,

problematizada também por Nova (2003), pode ser melhor sucedida quando o professor
é capaz de compreender e utilizar os elementos específicos de cada linguagem. Desta
forma, abre-se ao docente um leque de possibilidades para trabalhar seus assuntos de
forma mais plural e conectada à subjetividade humana.
Dondis (2003) aponta que o sistema educacional ainda persiste enfatizando o
mundo verbal, excluindo o restante da sensibilidade humana. Além da oralidade e texto
escrito, existem outras formas representacionais que podem ser absorvidas pelos
educadores. A possibilidade de ir além do texto escrito com o uso de imagens, pode
ajudar a repensar a própria ideia de comunicação dentro da educação.
Em relação à possibilidade e à necessidade de ir além da oralidade e do texto
escrito, viabilizando uma aprendizagem que valorize os outros sentidos e cognições
humanas, Fantin (2007, p.5) apresenta o desafio contemporâneo de dominar os
diferentes códigos das linguagens presentes na sociedade:

10

ROCHA (2006), consciente do lugar determinante que as imagens visuais assumiram nas sociedades
contemporâneas, aponta o paradoxo da extensiva profusão de visualidades associada à menor
possibilidade de visibilidade, considerando a visualidade excessiva como uma estratégia de invisibilidade.
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Em que medida o sujeito estará alfabetizado se não for capaz de ver,
interpretar e problematizar as imagens da TV, de assistir e entender aos
filmes, de analisar as publicidades criticamente, de ler e problematizar as
notícias dos jornais, de escutar e de identificar programas de rádio, de saber
usar o computador, de navegar nas redes e de produzir outras representações
através de diversas mídias?

O desafio apresentado por Fantin (2007) é próximo à posição de Ferrés (1996),
que já afirmava que em uma sociedade dominada pelos meios audiovisuais de
comunicação em massa, seriam analfabetos funcionais os cidadãos incapazes de
interpretar de forma crítica e reflexiva as mensagens transmitidas por esses meios.
Buscando um novo olhar sobre a relação entre mídia e educação, Fantin (2007,
p.5) vai além das questões da análise dos produtos midiáticos e traz a problemática da
utilização de outras matrizes da linguagem e do pensamento como práticas pedagógicas,
introduzindo os artefatos tecnológicos como mediadores, garantindo novas leituras e
significações, assim como expressão e produção:
Se as pessoas estão sendo educadas por imagens e sons, por programas de
televisão, cinema, pelos meios eletrônicos e tantos outros configurando os
meios audiovisuais como um dos protagonistas de processos culturais e
educativos, a escola precisa pensar tais potencialidades.

Nesta esteira de valorização da linguagem visual em ambientes de ensinoaprendizagem, crescente é o número de pesquisas sobre a utilização pedagógica da
imagem nas suas possibilidades teórica e prática (BERTOLETTI, 2012; FISCHER,
2007; GODOY, 2013 e LITZ, 2009).
O sistema educacional move-se com lentidão em relação ao uso da comunicação
visual nos cenários educacionais. O fato de que ainda existam poucos estudos sobre a
interpretação das imagens na escola, como aponta Silva (2010), traz preocupações, já
que o uso relacionado às imagens tornou-se mais presente nas escolas brasileiras, tendo
inclusive, a partir dos estudos de Litz (2009), passado a ser uma das ferramentas mais
utilizadas pelos professores de história para efetuar seu trabalho.
Percebeu-se, nas pesquisas que tratam do uso da imagem na educação e
formação de professores, a fragilidade e a superficialidade com que a linguagem visual
é abordada no ensino. Nova (2003) afirma que a maior parte dos professores desconhece
as noções básicas das linguagens audiovisuais, dificultando desta forma, o contato com
as imagens e usos mais complexos. Os limites oriundos da falta de conhecimento visual
levam Nova (2003) a concordar com o apontamento de Bruzzo (2004), de que a imagem
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é utilizada como ilustração e com uma função acessória, o que a deprecia como meio de
conhecimento e expressão. A mesma questão já foi apresentada por Dondis (2003) e
Schlichta (2006), ao situarem o uso da imagem no âmbito escolar, abordando que ainda
destina-se à imagem e, principalmente, à sua interpretação, uma função coadjuvante.
Schlichta (2006) sinaliza, ainda, que os meios de comunicação apresentam uma falsa
ideia de participação e comunicação e de que é "naturalmente fácil" ler uma imagem.
Na contramão do que vem sendo constatado em relação ao uso de imagens em
ambientes educacionais, Silva (2010) aponta que a leitura visual é um processo de
atribuição de sentido por meio de uma interpretação consciente, já que as imagens não
possuem significado imediato e transparente. De acordo com a autora, o uso da
linguagem visual, tendo como ferramenta a interpretação das imagens, exige
planejamento e aprendizado, informação e conhecimento, preparo e gestão.
Pesquisas que abordam o uso de imagens no ensino evidenciam a necessidade de
se compreender a imagem dentro de alguns parâmetros teóricos, e como parte de um
universo visual. Como aponta Litz (2009), saber interpretar signos visuais é essencial
para o uso da imagem de forma significativa e de qualidade, já que o processo de
produção visual - seja desenho, pintura, vídeo, animação ou fotografia - é competência
de um sujeito produtor, que constrói seu discurso por meio da manipulação de
diferentes pensamentos, conceitos e materiais.
Schlichta (2006) traz a especificidade do discurso imagético, que exige outros
conhecimentos do sujeito para que possa, assim, preencher os vazios entre seu
entendimento particular e a imagem. A autora pontua que o trabalho de leitura imagética
no campo da escola implica uma análise interna, relativa às formas e conteúdos, e uma
externa, pautada na análise crítica das intenções e significados, para uma leitura
reflexiva das imagens, através do confronto conteúdo-forma. Bertoletti (2012) sintetiza
o que foi trazido pelos pesquisadores citados, ao dizer que as capacidades de leitura e
produção de imagens não são naturais, natas, devendo ser aprendidas.
Tomando o pressuposto de que as capacidades de leitura e produção de imagens
devem ser aprendidas, a importância de investir na competência do educador se justifica
visando práticas mais sistemáticas e significativas no uso da imagem no ensino. Litz
(2009) pontua que só podemos ensinar aquilo que efetivamente sabemos e Silva (2010)
acrescenta que para o professor dar atenção a esse processo de análise e interpretação de
imagens, precisa ter vivenciado essa prática, o que seria necessário para que os
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professores não apenas compreendam a relevância da linguagem visual no ensino, mas
para que sintam-se habilitados a utilizá-la.
Pontuando a fragilidade do uso das mídias digitais e abordando a imagem como
recurso capaz de promover aprendizagens, Ferrès (1996) atribui tal fragilidade à
impossibilidade de integrar a linguagem audiovisual ao processo educativo sem uma
preparação nos níveis da formação técnica11 e tecnológica12, da formação expressiva e
da formação didática. Bertoletti (2012) acrescenta que para compreender e fruir
(degustar) a imagem produzida por objetos tecnológicos, o público necessita de uma
nova escuta e de um novo olhar. Portanto, a formação do educador para o uso das
mídias em ambientes de ensino-aprendizagem deve contribuir para que o mesmo
desenvolva competências para utilizar as ferramentas digitais não apenas para a leitura e
compreensão das linguagens presentes na cultura digital, mas também para a produção.
As novas tecnologias, mediante a facilitação do uso de diversas ferramentas,
podem expandir as possibilidades de produção visual. Corroboram, para isso, as mais
recentes tecnologias digitais para a produção de filmes, fotografias e animações,
produzidas, por exemplo, com o uso de câmera de celular, cujo material pode ser
editado em softwares gratuitos disponibilizados na internet tais como o GIMP13 (editor
de imagens) e o MUAN14 (manipulador de imagens para animação).
Todavia, o ponto central da produção ultrapassa as questões de aprendizado
operacional e de acesso tecnológico, devendo residir igualmente no estudo conceitual da
linguagem visual associado às perspectivas técnicas. A possibilidade, por exemplo, da
captura imagética a partir da câmera digital torna mais acessível a produção fotográfica,
mas não é suficiente para dar ao sujeito a dimensão conceitual da linguagem fotográfica,
restringindo e limitando assim a possibilidade do artefato à mecanicidade da técnica.
A produção visual, a partir dos recursos tecnológicos, redimensiona o sujeito na
sua relação com os materiais midiáticos e pedagógicos disponibilizados, podendo atuar
como leitor, editor, consumidor, "compartilhador", agente, autor, de maneira que a
subjetividade de cada papel apareça de acordo com a necessidade do momento. A
11

Técnica é um saber fazer caracterizado por habilidades que são introjetadas pelo indivíduo
(SANTAELLA, 2012).
12

Entende-se tecnologia como sendo derivada da construção do ser humano, capaz de mediar relações
que de certa forma modificam a condição humana (BONA, 2014). Santaella (2012) distingue tecnologia
de técnica por envolver um dispositivo, máquina ou aparelho. A tecnologia se dá quando uma máquina
integra uma técnica no seu processo, provocando sua automação.
13

https://www.gimp.org/

14

http://www.muan.org.br/br/muan/

23

hibridização destes papéis aumenta a distância das características tradicionais que
definiam cada esfera dentro do contexto da informação.
Partindo do pressuposto que a possibilidade não é garantia, as pesquisas
anteriormente citadas apontam a dificuldade do professor em assumir o papel de autor.
Apesar da grande herança histórica que a noção de autor ainda carrega, representando a
unicidade do sujeito e da sua obra, envolvendo originalidade e direito de propriedade, a
atividade autoral passa por transformações que questionam o próprio conceito de autoria
(ANTONIO, 1998).
A fim de auxiliar o professor nesta amplitude de papéis torna-se necessário
desenvolver meios de capacitá-lo de maneira que ele próprio veja-se como um produtor,
vivenciando uma prática em que seja ativo nos diferentes processos de criação,
intervenção e autoria. Para tais fins, entende-se autoria como a condição e capacidade
de planejar a feitura de uma imagem dentro de um objetivo específico. O
desenvolvimento do processo de produção imagética é viabilizado pela capacidade de
utilização dos aparatos tecnológicos, como softwares e artefatos digitais, porém
garantido pelo estudo da linguagem visual, que dará condições à escolha e à
combinação de conceitos básicos e específicos.
As tecnologias imagéticas, em especial as de suporte digital, abrem um imenso
potencial para novas formas de comunicação, notadamente para três possibilidades: a
mescla de diversas linguagens em um único suporte, a ampliação das formas de
interatividade e a viabilização de produções coletivas (NOVA, 2003).
Nesta perspectiva, as TIC podem ser utilizadas como facilitadoras do processo
de criação, auxiliando a produção autoral do professor, que pode tomar vários rumos:
desde a produção total de uma imagem ou vídeo, até a produção, a partir da apropriação
e edição de materiais disponíveis com a finalidade de criar algo novo e significativo.
Esta compreensão de autor não tem como questão central a originalidade,
podendo abarcar, por exemplo, a remixagem, ou seja, a composição a partir de pedaços
de obras disponibilizadas, edição, transformação e montagem a partir de algo que já
existe. A ênfase nesta perspectiva está no processo de produção, sendo a aprendizagem
técnica e a apropriação dos elementos básicos de linguagem visual, fundamentos
necessários para a conquista do raciocínio produtivo.
A ideia trazida por Foucault (2006) de que a função autor não precisa
permanecer constante na sua forma, na sua complexidade e mesmo na sua existência,
abarca o sujeito autor na perspectiva dos ambientes educativos, acreditando que a
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função autor não se forma espontaneamente com a atribuição de um discurso, mas a
partir do tratamento a que submetemos suas produções e discursos.
Relacionando a leitura e a produção imagética autoral de professores, nota-se
que lacunas importantes foram apontadas e identificadas nos trabalhos analisados na
presente pesquisa, ganhando destaque as pesquisas de Litz (2009) e Silva (2010). A
primeira pesquisa, ao investigar a relação entre teoria e prática no uso de imagens no
ensino de história, gerou algumas sugestões para a análise de objetos iconográficos,
escultura, pintura, filme e charge. Já a segunda se propôs a verificar como professores
em formação interpretaram, atribuíram novo significado e se apropriam das mensagens
expressas nas imagens, através de oficinas que propiciariam momentos de análise e de
produção imagética.
A primeira lacuna apontada direciona-se à questão da análise da imagem que,
em ambos os casos estudados, constituiu tão somente a tentativa de decifrar a
mensagem contida na imagem para identificar as intenções. O caminho para o
preenchimento desta lacuna está no eixo de proposta da presente pesquisa, trazer
referenciais teóricos para a análise das imagens, para que possa ser feita uma relação
interpretativa a partir da relação forma-conteúdo.
A outra lacuna está relacionada com a falta e dificuldade na produção autoral de
imagens. Na pesquisa de Litz (2009), a produção imagética não é estimulada. Ao final
do trabalho com leitura de imagens é sugerida uma produção textual ou oral. Silva
(2010) propõe a produção imagética, mas tem como resultado deste processo a
demonstração da grande dificuldade na produção e no trabalho com imagens, apontando
novamente para a importância de uma formação voltada para o letramento visual na
construção de um sistema básico para a aprendizagem, identificação, criação e
compreensão de mensagens visuais.
A partir das lacunas evidenciadas, estabelecemos a proposta desta pesquisa, que
se sustenta em atividades desenvolvidas com apresentações visuais que abordem a
leitura e produção da forma e conteúdo da imagem, relacionando saberes específicos da
linguagem visual e sensibilidade. O presente estudo entende que as imagens não visam
apenas facilitar a compreensão do aluno, mas devem tornar-se parte vívida e memorável
da informação, sendo um instrumento que instigue o senso de observação e percepção, e
estimule a criatividade dos alunos, para que possam expressar e comunicar ideias.
Precede essas pesquisas o estudo de Lévy (1998) que situa a imagem não como
ilustração de texto, mas como "inaugurando" uma nova escrita: um instrumento de
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conhecimento e de pensamento. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, as
possibilidades da materialização do pensamento humano através de recursos verbais,
visuais e sonoros, multiplicaram-se e terão, cada vez mais, diferentes recursos a partir
de novas tecnologias em diferentes suportes.
A imagem trazida pelos artefatos, mais do que descrever algo, proporciona
experiência sensorial. Conclui-se, portanto, que a capacidade de unir sensível e
inteligível vai além da compreensão do estudo da forma, dos saberes específicos da
visualidade, das contextualizações e das informações contidas nas imagens. O
desenvolvimento da percepção sensorial, associado ao estudo inteligível, transformaria
informações em conhecimentos15.
A influência do desenvolvimento tecnológico atravessou os modos de fazer
imagens (PEREIRA, 2008), havendo hoje possibilidades diversas em aberto, as quais
precisam ser exploradas. Desta forma, pretendeu-se com essa pesquisa despertar
maneiras de utilização dos artefatos digitais de modo que o professor seja capaz de criar
um "saber fazer" de novas práticas que se beneficiem com o uso das TIC visando, como
propõe Fischer (2003), (re)pensar, de um modo mais amplo, as práticas pedagógicas na
contemporaneidade.
Como já dito anteriormente, diante da percepção de que o enfoque no uso das
TIC, mais especificamente das mídias digitais, na formação de professores, é superficial
e o trabalho com imagens nos cursos de formação de professores é consideravelmente
insuficiente, a relevância do presente estudo justifica-se.
Assim, nossa pesquisa propiciou de um espaço que promovesse a experiência
teórico-prática de leitura e criação imagética digital fazendo o uso de artefatos
específicos16. Durante a realização das oficinas, os conceitos necessários à leitura e
produção imagética foram trabalhados com os participantes, bem como as habilidades
necessárias para utilização dos aparatos tecnológicos, possibilitando a inserção dos
participantes nas culturas digital e imagética. O desafio residiu no desenvolvimento e
estímulo dos sujeitos de uma posição passiva à uma condição de leitura e autoria
imagética. Para tanto, foi estimulada a aprendizagem cooperativa e dialógica entre os
15

Como aborda Ostrower (2007), ao enfatizar, em cursos e encontros com professores, as relações entre
os aspectos formais e expressivos das imagens.
16

Diversos artefatos podem ser utilizados para a criação e exposição de imagens digitais. Para a presente
pesquisa – pela maior afinidade com a realização da proposta, bem como pela facilidade de acesso e
utilização nos ambientes de ensino – foram selecionados alguns artefatos: câmera fotográfica digital e
computadores com softwares de edição de imagens e de slides.
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participantes, de forma a evidenciar dificuldades, obstáculos, bem como os
enfrentamentos e conquistas.
O presente trabalho dispõe-se a contribuir para suprir as já evidenciadas lacunas
existentes na formação e prática pedagógica de professores, em relação ao uso de TIC e
da linguagem visual em situações de ensino-aprendizagem. A revisão da literatura
relacionada ao assunto nos fez estruturar nossa investigação em uma intervenção
realizada em forma de oficinas.
Nossa decisão justifica-se na necessidade de problematizar caminhos para
desenvolver junto a professores em exercício, com suas experiências e questões,
capacidades e habilidades que lhes permitam relacionar-se de maneira crítico-reflexiva
com a linguagem imagética, cada vez mais presente nas mídias digitais.
Acreditamos que, por meio de uma ação formativa baseada na colaboração,
podemos perceber as necessidades e os interesses dos docentes, bem como estimulá-los
a refletir sobre as potencialidades que essa linguagem e recursos podem oferecer se
integrados à prática pedagógica.
Diante ao exposto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a ressignificação do
uso de mídias e de ferramentas digitais em sala de aula, por um grupo de professores, a
partir das transformações de suas leituras e de produções fotográficas trabalhadas em
oficinas de formação. A pesquisa teve como objetivos específicos investigar:

a) Como o professor lê e produz imagens a partir da utilização de ferramentas
digitais antes e depois da formação?
b) Quais são os desafios observados e relatados pelos participantes das oficinas
de formação para a produção de material imagético autoral?
c) Durante o processo de formação, em que medida os conceitos apresentados
nas oficinas são expandidos e redimensionados?
d) Ao final da intervenção, como os sujeitos avaliam a potencialidade das mídias
e ferramentas digitais trabalhadas durante as oficinas na prática docente?

O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta a
fundamentação teórica dos eixos: formação de professores e uso de tecnologias na
educação; uso e produção de imagens na educação. O segundo capítulo contextualiza e
apresenta a escolha metodológica e os caminhos traçados para o desenvolvimento de
uma pesquisa-ação. No quarto capítulo são apresentados os objetivos, estruturas e
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especificidades da formação oferecida aos grupos de professores. A seguir, a exposição
da análise dos dados e discussão dos pontos que interessaram à pesquisa. Por fim, as
considerações oriundas das reflexões sobre os achados da pesquisa.
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1
BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O referencial teórico que orientou esta pesquisa está estabelecido em dois eixos:
Formação de professores e uso das tecnologias na educação e Uso e produção de
imagens na educação.

1.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E USO DAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO
A palavra formação, deriva do latim formatione, e tem o sentido de formar,
construir, algo ainda em processo de feitura e transformação. Problematizar a formação
de professores a partir desta leitura contribui para a ampliação das dimensões deste
processo.
O professor deve ter garantida a possibilidade de atuar com competência em sua
área de conhecimento e campo de trabalho. Para tal, além da necessária formação
inicial, é fundamental que sejam oferecidas oportunidades de formação continuada. A
formação inicial consiste em uma preparação sistemática para a atividade profissional
docente (Huberman, 1999), sendo o momento do desenvolvimento de competências17
para o ensino (Perrenoud, 2002). Um dos papéis da formação continuada é promover
uma formação em exercício, complementando e atualizando a inicial, além de contribuir
para o desenvolvimento docente.
O desenvolvimento profissional é necessário em qualquer área de atuação, logo,
também na docência. A formação continuada pode ser um meio para promover
processos deste desenvolvimento, oportunizando a vivência de novas experiências que
podem contribuir para a ressignificação da prática e para construção dos saberes
docentes.
Para que o experimentado durante a formação continuada possa refletir na
prática docente, os processos desenvolvidos neste momento devem considerar o
contexto de atuação destes profissionais. Para tal, torna-se necessário que as propostas
de formação continuada abordem referenciais formativos que estejam em consonância

17

Perrenoud (2000, p. 15) apresenta a noção de competência como sendo a "capacidade de mobilizar
diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação".
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com o que acontece no "chão da escola", espaço em que as ressignificações podem, ou
não, ser estabelecidas.
A formação de professores envolve saberes apresentados muito antes da
formação inicial. As vivências em espaços escolares promovem experiências que, no
período de efetiva atuação do professor, podem ser revisitadas e questionadas. Tardif
(2002) apresenta o saber docente como um conjunto de conhecimentos, competências,
habilidades e atitudes que o professor evidencia em sua prática cotidiana e que são
construídos ao longo do tempo.
Desde a formação inicial, as competências precisam ser construídas,
preferencialmente a partir de situações-problema que possibilitem o desenvolvimento da
prática reflexiva (Perrenoud, 2002). Face a esta afirmação, acrescenta-se ser
fundamental que o desenvolvimento das competências necessárias à docência esteja
vinculado à uma prática reflexiva.
A reflexão, segundo Shulman (1987), ocorre a partir da reconstrução de
acontecimentos, emoções e realizações, geradas pelas próprias experiências no processo
ensino-aprendizagem. O reconhecimento da importância e das relações entre as
competências e a prática seria possibilitado pelas perspectivas alcançadas nas reflexões.
O desenvolvimento da prática reflexiva acarreta um professor mais autônomo,
capaz de tomar decisões, um professor que observa, analisa e acompanha seu próprio
trabalho (Libâneo, 2002). Pedrosa (2003) corrobora ao acrescentar que essas condições
são essenciais para que cada profissional ultrapasse os limites da simples execução,
assimilando mudanças e enfrentando novos desafios que surgem no cotidiano.
O interesse por estudos relacionados ao professor reflexivo no Brasil, evidente
sobretudo nos finais dos anos noventa e iniciais dos 2000, coloca-se mais atual do que
nunca. Permanece a necessidade do professor reflexivo18, que pense conscientemente na
sua atuação, que seja criativo, atuante de forma flexível e situada e que seja capaz de
construir e reconstruir sua prática. Na perspectiva da realização do processo reflexivo,
assinala-se a necessidade de se refletir criticamente através de uma postura indagadora.
Acreditando na urgência deste processo, Perrenoud (1993) sinaliza a necessidade do
desenvolvimento da prática reflexiva desde a formação inicial, para que torne-se parte

18

Sobre o conceito de professor reflexivo, toma-se a reflexão como parte da prática humana,
estabelecendo-se o uso de tal conceituação voltada para a necessidade da leitura crítica da realidade
através de uma análise sistemática que possibilite mudanças.
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da identidade profissional do professor, de modo que o processo reflexivo seja
característica da atividade docente.
Dentro do pensamento reflexivo, retoma-se a Perrenoud (2002), para se pensar
formas de promover a formação docente desenvolvendo competências e habilidades
necessárias ao profissional da contemporaneidade. Entre as competências de prioritário
desenvolvimento na formação de professores, Perrenoud (2000) inclui o uso de novas
tecnologias e a administração da sua própria formação continuada.
Sustentando o apontamento do autor em relação ao uso de novas tecnologias na
educação, o Parecer CP/CNE nº 09/01 e a Resolução CP/CNE nº 01/0219 indicam como
uma das competências a ser desenvolvida, a capacidade de "fazer uso de recursos da
tecnologia da informação e da comunicação de forma a aumentar as possibilidades de
aprendizagem dos alunos;" (p.43)
O documento Brasil (2002) reforça que os cursos de formação de professores
devem preparar os mesmos para o uso de TIC e de metodologias, estratégias e materiais
de apoio inovadores. Destaca-se nas propostas de diretrizes para a formação inicial de
professores, que:
ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro professor
aprenda a usar, no exercício da docência, computador, rádio, vídeo-cassete,
gravador, calculadora, internet e a lidar com programas e softwares
educativos. Mais raras, ainda, são as possibilidades de desenvolver, no
cotidiano do curso, os conteúdos curriculares das diferentes áreas e
disciplinas, por meio das diferentes tecnologias. (BRASIL, 2000, p. 31).

Evidenciados os desafios para uma atuação mais ampla e complexa dos
professores na contemporaneidade, Kenski

(2013) acrescenta ser necessária uma

postura profissional voltada para uma nova cultura, novos conceitos e novas práticas
pedagógicas.
Diante do exposto, emerge a necessidade de inserir diversas tecnologias da
informação e da comunicação no desenvolvimento dos cursos de formação de
professores, preparando-os para lidar com um novo cenário permeado de possibilidades
e desafios. Para tal, como alerta Kenski (2013), é necessário operar mudanças radicais
na formação docente para que se compreenda que usar tecnologias em sala de aula não é
sinônimo de inovação nem de mudanças significativas nas práticas tradicionais de
ensino.
19

O parecer CP/CNE nº 09/01 e a Resolução CP/CNE nº 01/02 instituíram as Diretrizes Curriculares para
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica em cursos de nível superior.
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Aponta-se, como caminho para que a formação docente habilite-os a usarem
recursos das TIC de forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos como exigido em legislação específica20 - a reflexão sobre processos pedagógicos que,
apoiados no uso das TIC, pudessem viabilizar melhoras na aprendizagem. Para tal,
caberia questionar quais estratégias, que visem autonomia na busca e produção de
conhecimentos, poderiam ser facilitadas pela utilização de recursos tecnológicos, dando
fins educativos para tais ferramentas.
Para que as TIC sejam um elemento facilitador de situações de ensino e
aprendizagem, torna-se necessária a construção e experimentação de vivências, para se
fazer pensar novos modelos de produção e compartilhamento de conhecimentos. O
convívio do docente com metodologias e estratégias diferenciadas que abarquem o uso
das TIC – de forma reflexiva e contextualizada, tanto na teoria quanto na prática – pode
ser um caminho para sua significação.
A importância de a educação incorporar as grandes transformações propiciadas
pelas tecnologias é defendida por diversos autores, dentre os quais Araújo (2004),
Champangnatte (2009), Rojo (2012), Costa (2012) e Fantin (2012), já que, como aponta
Felinto (2005), elas participam da vivência humana.
A experiência com a cultura digital está construindo não apenas novos usos da
linguagem, mas novas formas de interação e, como discorre Fantin (2012), a formação
inicial e continuada podem contribuir para problematizar tais questões. Ela sugere que
pesquisadores da educação e comunicação - como Bazalgette, Gonet, Rivoltella e
Belloni - enfatizam a necessidade de o currículo da formação de professores não apenas
contemplar teoricamente a comunicação, a mídia e a tecnologia, mas que estas sejam
estudadas, praticadas e aperfeiçoadas no sentido de uma relação emancipatória com as
mesmas.
A partir da consideração que as transformações nos modos de ensinar e aprender
perpassam pela formação, há que se discutir como elas estão contempladas no currículo
da formação de professores, em relação à teoria e prática reflexiva. Fantin (2012, p.440)
alerta que "os cursos de formação inicial não estão preparando os professores para
atuarem nesse contexto de mudanças, nem para entenderem como as mídias e as
tecnologias operam ou podem operar na prática pedagógica”. O descompasso entre os
usos que os professores e pesquisadores fazem das tecnologias digitais, dentro e fora
20

Parecer CP/CNE nº 09/01 e Resolução CP/CNE nº 01/02
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dos espaços das salas de aulas, reforça a enorme desarticulação do avanço tecnológico
com as mudanças estruturais nos processos de ensino.
Como já apontava Pretto (1999, p. 78), a revolução tecnológica não tem gerado
transformações significativas na educação, constatação recentemente reforçada por
Kenski (2015), quando diz que, apesar das condições de intercomunicação oferecidas
pelas tecnologias digitais, as práticas docentes mais tradicionais ainda predominam,
baseadas na exposição oral do professor, inclusive por meio de vídeos ou apresentações
de slides. O descompasso entre o desenvolvimento tecnológico e as práticas vivenciadas
na educação é evidenciado na permanência da condição da mesma, como se tivesse
parado no tempo.
A utilização das TIC em ambientes de ensino-aprendizagem necessita estar
acompanhada de uma reflexão na prática e sobre a mesma, de modo a permitir que
aspectos positivos e negativos sejam ponderados cotidianamente. Quando a utilização
das TIC em situações de ensino aprendizagem é problematizada e associada aos
objetivos, o docente pode dimensionar melhor as reais necessidades e possibilidades do
uso de novos meios. Neste sentido, cabe questionar a relevância, utilidade e significação
do uso das TIC para os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Para que a inserção das TIC seja articulada aos contextos e propostas
pedagógicas, o professor precisa não apenas estar preparado para tal, como também,
sentir-se apto a questionar e refletir sobre sua prática e, assim, decidir quando e como
usar as tecnologias. Espera-se que um profissional preparado para atuar nos diferentes
contextos educacionais saiba explorar as nuances e especificidades das bases e meios
pelos quais as informações são disponibilizadas, seja em forma de texto, imagem ou
som, respeitando os diferentes estilos de aprendizagem.
Os conteúdos disponibilizados pelas diferentes mídias apresentam-se por
linguagens específicas. Nesse sentido, surgem novas formas de entender e produzir
conteúdos e, por consequência, novas maneiras de construir o conhecimento. Assim,
outros caminhos para ensinar e aprender podem ser permeados pelos recursos e
possibilidades oferecidas pelas tecnologias contemporâneas.
A compreensão e significação das múltiplas linguagens e suas relações nas
mídias digitais permitem a apropriação das TIC como ferramenta pedagógica, de
maneira que o docente saiba transitar por diferentes espaços, considerando seus
sentidos.
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1.2 LINGUAGEM IMAGÉTICA: USO E PRODUÇÃO DE IMAGENS NA
EDUCAÇÃO

As questões e reflexões deste trabalho voltam-se para as concepções
(significações) e usos da linguagem imagética pelos docentes, acreditando na relevância
da formação do professor para o uso de imagens associadas à novas práticas, facilitadas
pela tecnologias e mídias digitais.
Para tal, problematiza a presença das imagens em situações de ensinoaprendizagem, nas dimensões de leitura e produção, acreditando que a formação do
cidadão para o relacionamento mais crítico e atuante com as imagens torna-se cada dia
mais necessária, diante do cotidiano invadido pelas mesmas.
O acesso e contato cada vez maior com as imagens, quer sejam artísticas,
publicitárias, cinematográficas, fotográficas ou televisivas, não garante que as
experiências com as imagens sejam complexas e tenham significado. Criar uma relação
mais consciente e reflexiva com as imagens que nos rodeiam baseia-se na concepção da
construção de um pensamento sobre o que se vê, educando o olhar não apenas para a
interpretação de imagens, mas também para a produção das mesmas.
Diante à polissemia e ambiguidade da palavra imagem, concordando com Nova
(2003) e Santaella (2012), considera-se separá-las em imagens naturais e imagens
artificiais. As primeiras são quaisquer imagens captadas pela visão humana - da
natureza e da ação do homem, já as artificiais são produzidas por agentes humanos.
Destinamos os olhares desta pesquisa para as imagens artificiais, representações visuais
que são produzidas dentro de uma linguagem específica.
Aprofundaremos a seguir, algumas considerações sobre a leitura de imagens em
contextos educacionais, o impacto da fotografia e suas possibilidades e sobre a
produção de imagens em contextos educacionais. Para tal, recorremos, sobretudo a
Lúcia Santaella e Donis A. Dondis como referencial teórico.

- Leitura de imagens em contextos educacionais
O que significa ler imagens? Por quais processos devemos passar para realizar
uma leitura tão diferente da verbal?
Ler imagens requer uma prática bastante distinta da leitura de um texto, pois
trata-se de um exercício do pensamento visual que mobiliza saberes específicos. Para
compreender a imagem é necessário:
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adquirir os conhecimentos correspondentes e desenvolver a sensibilidade
necessária para saber como as imagens se apresentam, como indicam o que
querem indicar, qual é seu contexto de referência, como as imagens
significam, como elas pensam, quais são seus modos específicos de
representar a realidade. (SANTAELLA, 2012, p. 13)

Ensinar pela imagem é reconhecê-la como possuidora de sentidos e valores
próprios. Entendê-la como pertencente a uma linguagem específica, com seus códigos e
significações, pode ser um caminho para usos que reconheçam suas potencialidades e
privilegiem seu caráter expressivo e comunicativo.
Neste sentido, é preciso que os docentes reconheçam a falsa "transparência" das
imagens, adotando uma postura indagadora e reconhecendo a necessidade de seu
estudo, para que as mesmas não sejam reduzidas ao mero uso ilustrativo ou motivador.
Como já abordado anteriormente, apostamos no uso da imagem dentro de
ambientes de ensino como "texto visual", e que, neste sentido, precisa ser lida para que
possa ser amplamente explorada nas suas dimensões interpretativas e compreensivas,
operando como objeto gerador de significados. No ensino da arte, o uso da imagem e a
leitura de obras de arte já são amplamente reconhecidos, possuindo um histórico de
pesquisa e prática pedagógica.
A responsável por disseminar no Brasil importantes reflexões sobre o uso e
leitura da imagem no ensino da arte foi Ana Mae Barbosa. Além

de

ressaltar

a

importância do uso e leitura de imagens, ela trouxe para o Brasil, por meio de seu
trabalho, diferentes metodologias para a leitura de obras de arte, elaboradas por autores
estrangeiros (BARBOSA, 2010). A autora é a responsável pela Metodologia
Triangular, que consiste em trabalhar o ensino da arte dando ênfase ao fazer artístico, à
história da arte e à leitura de imagem.
Com a disseminação da proposta triangular, na década de noventa, o interesse
pela leitura de imagens foi crescendo de maneira que tornar-se-ia necessário ler não
apenas as obras de arte, mas também as imagens presentes no mundo. Diante da
diversidade de imagens e de possibilidades de leituras, Barbosa (2010) destaca que uma
proposta de leitura de imagens não anula a outra, ao contrário, elas se complementam.
Deste modo, sendo diversas as possibilidades de leitura de imagens, o leitor pode
permeá-las ampliando seu referencial teórico (BARBOSA, 2010).
Partindo do pressuposto que existem diversas formas de ler imagens, apresentase brevemente alguns pontos retirados das obras de Lúcia Santaella e Dondis A. Donis,
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no sentido de apontar um caminho para leitura de imagens como "textos visuais". A fim
de organizar, de forma didática e simplificada, as possibilidades do uso de imagens por
docentes que não possuem habilitação para o ensino de artes, selecionamos dois
estudos, um estudo de cada autora, por serem mais relacionados aos nossos objetivos.
As duas obras21 abordam os assuntos aos quais nos referimos de maneira sintética,
utilizando uma linguagem clara, com propostas didáticas do uso da linguagem visual.
As colocações de ambas, referentes à importância do desenvolvimento das
capacidades de leitura e produção de imagens, sugerem a relevância do estudo mínimo
para o uso de imagens. Destacamos que pesquisas referentes ao uso de imagens por
professores, em situações de ensino aprendizagem (BERTOLETTI, 2012; FISCHER,
2007; GODOY, 2013 e LITZ, 2009) evidenciam a carência na formação dos mesmos
para esta possibilidade comunicativa.
Neste sentido, estabelecemos nossa compreensão do que seria minimamente
necessário para o trato com imagens em ambientes de ensino, elaborando possíveis
caminhos para que a imagem adquira a sua devida importância cognitiva na escola. No
contexto escolar, isso significaria desenvolver sistematicamente as habilidades
envolvidas na leitura de imagens, levando ao compartilhamento de significados
atribuídos a um corpo de significados (SANTAELLA, 2012).
Dondis (2003), eleva a importância do alfabetismo visual22 ao colocar que a
visão é parte integrante do processo de comunicação. Em relação ao processo
comunicativo, a autora compreende a importância de ampliar-se a capacidade de ver
para que se possa expandir, não apenas a capacidade de entender uma mensagem visual,
mas o que seria ainda mais importante, expandir as possibilidades de criar uma
mensagem visual.
Santaella (2012), tomando o pressuposto que imagens também podem e devem
ser lidas, nomeia como leitor, não apenas aquele que lê livros, mas também aquele que
lê imagens, considerando que não podemos compreender as imagens sem lê-las,
questionando-as, dando sentido e significado para as mesmas.

21

DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
SANTAELLA, Lucia. Leitura de Imagens/Lucia Santaella. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012.
22

Ampliando o sentido de alfabetismo visual, recorremos ao letramento visual, adotado por Dondis para,
da mesma forma, falar sobre a compreensão da sintaxe visual. Este termo, letramento, expande o sentido
do alfabetismo, envolvendo o uso da leitura e produção de imagens pelos sujeitos em situações do dia-adia.
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A fim de melhor organizar o extenso conteúdo relacionado à imagem, Santaella
(2012) separa as imagens em cinco categorias, sendo as mesmas: Imagens na arte;
Imagens na fotografia; Imagens nos livros ilustrados; Imagens na publicidade e
Imagens no design.
Santaella (2012) recorre à Dondis (2003) para colocar que, sempre que se
desenha ou se pinta algo, uma lista básica de elementos é posta em ação. Os mesmos
são a matéria-prima da informação visual e, ao serem combinados seletivamente,
determinam a força e coerência da composição (SANTAELLA, 2012). Uma das formas
mais reveladoras de leitura de imagens dá-se, segundo Santaella (2012), por meio da
decomposição de seus elementos básicos. Analisando esses elementos separadamente,
pode-se avaliar suas qualidades específicas e as relações estabelecidas entre os mesmos.
Neste sentido, as autoras dedicam bastante atenção aos elementos visuais primários, a
partir dos quais obtêm-se matéria-prima para todos os níveis de inteligência visual
(DONDIS, 2003; SANTAELLA, 2012).
Os dez elementos pontuados e estudados pelas autoras constituem um dos pilares
da abordagem que estabelecemos na presente pesquisa, para a leitura de imagens, de
maneira que recorremos à eles na intenção de apresentar aos docentes em formação, as
especificidades da linguagem imagética. Esses elementos visuais primários são: ponto,
linha, contorno, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento.
Dondis (2003, p. 18) afirma a existência de uma sintaxe visual, de maneira que
"há linhas gerais para a criação de composições". Neste sentido, a autora coloca que os
elementos básicos podem ser apreendidos e compreendidos para que se possa melhor
entender as mensagens visuais, bem como criá-las. A autora recorre aos trabalhos da
Gestalt que, no campo da psicologia, abordam os princípios da organização perceptiva
através do processo da configuração de um todo a partir das partes.
Ela cita a contribuição de Rudolf Arnheim, importante autor que aplicou grande
parte da teoria da Gestalt para explorar o funcionamento da percepção, a qualidade das
unidades visuais individuais e as estratégias de sua unificação em um todo final e
completo. De acordo com Dondis (2003, p. 22), a obra de Arnheim é importante para
mostrar que "o conteúdo é extremamente influenciado pela importância das partes
constitutivas, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e suas relações
compositivas com o significado."
Para que o todo faça sentido, as partes precisam ser dosadas e orquestradas de
forma consciente e equilibrada. Neste sentido, Dondis (2003) aponta a necessidade de
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examinar os componentes individuais do processo de composição visual, em sua forma
mais simplificada. A autora propõe o estudo dos elementos básicos, acima listados, que
são a fonte compositiva das mensagens visuais.
Para compor imagens, sejam estas obras de arte, fotografias, ilustrações,
imagens publicitárias ou do design, é preciso planejar e organizar os elementos visuais,
manipulando-os, como sugere Dondis (2003), de forma simultânea e articulada.
A leitura de imagens baseada em um alfabetismo ou em um letramento visual
vai além da compreensão e reconhecimento dos elementos básicos e das técnicas da
linguagem visual. As imagem têm significados comunicativos, que pela sua pluralidade
polissêmica e caráter efêmero, vai se formando dentro de uma cultura, neste sentido,
Toda vez em que construímos significado durante a leitura de um texto ou
interpretação de um gráfico ou figura, nós o fazemos através da conexão dos
símbolos à mão com outras imagens lidas, ouvidas, vistas ou imaginadas em
outras ocasiões. (LEMKE, 2010, p. 458)

Nesta perspectiva, a leitura da imagem é influenciada pela experiência de vida,
pelas crenças, valores, gostos e concepções estéticas. portanto as vivências anteriores de
cada pessoa acarretam diferenças nos olhares que lançam sobre o que leem, escutam e
veem. Desta forma, a compreensão sensível dos elementos básicos da imagem é
também codificada no interior do leitor que dá àquela leitura sentido e significados
próprios.
Para a presente pesquisa, considera-se a leitura de imagens como uma
investigação que se propõe a decifrar, interpretar, compreender, decompor, comparar,
relacionar, descrever e problematizar o material analisado. Compreende-se, nesta
perspectiva, que não existem leituras corretas, mas que existam leituras diferentes, da
mesma forma que não há apenas uma metodologia para trabalhar a leitura de imagens.
Para estabelecer as concepções que orientam este trabalho, recorremos a
Schilichta (2006) para sintetizar nossa concepção sobre a leitura de imagens na escola,
sendo a associação da análise interna, relativa às formas e conteúdos, e externa,
baseada na análise crítica das intenções e significados, para uma leitura reflexiva das
imagens a partir do confronto conteúdo-forma.

- O impacto da fotografia e suas possibilidades
Estabeleceu-se, em nossa pesquisa, o recorte para as imagens fotográficas,
digitalizadas ou produzidas a partir de artefatos digitais. Apoiam-nos na escolha da
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fotografia como linguagem imagética a ser estudada, duas autoras que apresentamos
anteriormente, Donis (2003), quando aborda os impactos da fotografia e a urgência de
um alfabetismo visual e Santaella (2005), quando estabelece as relações do uso de
imagens nas práticas de produção de linguagem e sentido.
Com a criação das imagens tecnicamente reprodutíveis, que teve como um dos
marcos a fotografia23, o universo imagético se ampliou rapidamente (NOVA, 2003). Os
avanços tecnológicos contribuíram para a multiplicação das imagens, aumentando tanto
o acesso e a disponibilização, quanto a banalização da feitura e relacionamento com as
mesmas.
As possibilidades do uso da imagem fotográfica são redimensionadas tanto nos
aspectos da leitura e da facilidade de veiculação, quanto na produção. Como coloca
Dondis (2003), a câmera fotográfica, em todas as suas formas, acabou com a
exclusividade do artista, sua singularidade insubstituível foi alterada por um novo
método de obter imagens. Os aparelhos tecnológicos passam então a fazer parte
constitutiva do processo criativo, compartilhando, segundo Pereira (2008) a autoria com
quem fotografa.
Dondis (2003, p.14) entende a câmera como "o último elo de ligação entre a
capacidade inata de ver e a capacidade extrínseca de relatar, interpretar e expressar o
que vemos, prescindindo de um talento especial ou de um longo aprendizado que nos
predisponha a efetuar o processo."
Santaella (2012) concorda, lembrando que antes da industrialização, os
instrumentos técnicos para produção de imagens eram prolongamentos do gesto hábil,
como o lápis e o pincel, enquanto mais recentemente a tecnologia dá corpo a um saber
técnico introjetado nos seus próprios dispositivos materiais. Neste contexto, ela chama a
fotografia, o cinema, a televisão e o vídeo de imagens tecnológicas, já que uma máquina
integra o processo, provocando sua automação. Ambas, Dondis (2003) e Santaella
(2012) apontam, no campo da imagem, o início desta mudança com a fotografia e a sua
sofisticação, no decorrer do século XX, período de grande impacto da fotografia na
comunicação.
A invenção da fotografia, de acordo com Dondis (2003), teria provocado o
surgimento de uma nova maneira de entender a comunicação e, por extensão, a
educação. Neste cenário de mudanças, ela coloca que, apesar da constante evolução dos
23

Sobre a reprodutibilidade técnica consultar "A obra de arte na sua reprodutibilidade técnica", de Walter
Benjamin (1985)
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recursos técnicos e sequente simplificação das maneiras de usá-los, a habilidade técnica
no manuseio do equipamento não é suficiente.
Neste sentido, as possibilidades trazidas pela disponibilização de artefatos cada
vez mais sofisticados e, ao mesmo tempo acessíveis tecnicamente para o público leigo,
podem ficar limitadas pela falta de compreensão dos componentes visuais. Para Dondis
(2003, p. 27), "a capacidade intelectual decorrente de um treinamento para criar e
compreender as mensagens visuais está se tornando uma necessidade vital para quem
pretenda engajar-se nas atividades ligadas à comunicação". Neste contexto, a relevância
do alfabetismo visual ganha força vindo a tornar-se, como afirma Dondis (2003), um
dos paradigmas fundamentais na educação.
Cientes da urgência de abordagens mais específicas no trabalho com imagens na
educação, nas dimensões da leitura e produção, a presente pesquisa dedica-se a
investigar a imagem fotográfica, recorte justificado pelas possibilidades presentes neste
meio visual, bem como pela relevância desta linguagem como recurso. Como coloca
Dondis (2003), a fotografia oferece oportunidades de experimentação rápidas e baratas,
além de ser um meio colocado em prática com muita facilidade.
Outros pontos podem apoiar-nos na decisão, como a credibilidade e consequente
persuasão desta técnica, atuando sobre o intelecto e emoções humanas. Santaella (2012,
p. 73) justifica a importância direcionada para o estudo das imagens fotográficas para
imersão na cultura imagética, pelo fato da fotografia funcionar como uma "verdadeira
cartilha semiótica". Segundo a autora, os conceitos fundamentais que a semiótica24
utiliza para analisar uma linguagem, na fotografia ficam quase que didaticamente
expostos.
Neste sentido, Dondis (2003) ilustra ao colocar que a primeira vista parece que o
fotógrafo está limitado pelo que se apresenta diante da câmera, tendo que se submeter às
circunstâncias mas, na verdade, de acordo com a autora, há inúmeras variáveis à
disposição do fotógrafo, que poderá expandir os conceitos visuais através dos exercícios
do alfabetismo visual e das técnicas próprias do exercício do fotógrafo. Comparando o
fotógrafo à figura de um caçador, Santaella (2012, p.75) acrescenta "atrás do visor de
uma câmera, está um sujeito que maneja essa prótese óptica mais com os olhos do que
com as mãos".

24

Semiótica entendida como processo universal de entendimento do mundo através de signos.
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Ler fotografias, pinturas, desenhos ou gravuras, é ir além do olhar, é enxergar
com atenção os elementos que constituem esta imagem como linguagem visual,
considerando suas relações e valores. Desta forma a atitude esperada do leitor frente à
fotografia, volta-se para a busca da

[...] unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas e
volumes, seus eixos e suas sombras, enfim, contemplar a atmosfera
que
ela oferta ao olhar, pois a significação imanente dos motivos e temas
fotografados é inseparável do arranjo singular que o fotógrafo resolveu
apresentar. (SANTAELLA, 2012, p.80)

Investigando como uma linguagem é capaz de gerar significados, recorremos
à Santaella (2012) que, didaticamente ajuda-nos a compreender o que seria fundamental
para a "leitura da fotografia". Antes de tudo, é necessário levar em consideração a
maneira como ela é produzida - agente e meios utilizados. A seguir, é preciso analisar
de que modo a linguagem em questão é capaz de comunicar, examinando suas
características internas que a possibilitaram representar algo. Pode-se, então, passar para
a questão da interpretação, analisando que tipos de efeitos interpretativos aquela
linguagem é capaz de produzir no receptor.
A partir desta abordagem, Santaella (2012, p. 74) afirma que "os significados de
uma linguagem dependem desse trinômio: suas características internas, suas referências
e as interpretações que enseja". Para a autora, a "leitura da fotografia" dá-se no
momento da interpretação. Nesta perspectiva, existem pelo menos três níveis de
apreensão de uma fotografia, sendo os quais: primeiro nível - percepção dos
sentimentos produzidos no leitor; segundo nível - identificação do motivo e conteúdo
fotografado; terceiro nível - interpretação, sendo apenas neste nível de apreensão que
surge a diferença entre ver e ler fotos (SANTAELLA, 2012, p. 79).
Decorrendo destes três níveis de apreensão, desenvolvemos as questões que
envolveriam propriamente a leitura de fotografias. De acordo com Santaella (2012), os
dois primeiros níveis, não obstante sua importância, estariam mais relacionados a ver
uma foto do que lê-la, sendo apenas a percepção dos sentimentos produzidos pela
fotografia e a identificação do que nela está representado.
Ler a fotografia, segundo Santaella (2012, p. 80), "é lançar um olhar atento
àquilo que a constitui como linguagem visual, com as especificidades que lhe são
próprias". Diante de uma fotografia seria necessário senti-la e conhecê-la sendo, para
tal, fundamental (re)conhecer os elementos que a constituem, suas possibilidades e
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relações. A linguagem visual tem especificidades que lhe são próprias e precisam ser
investigadas. Nesse contexto, entendemos ser fundamental para a leitura de imagens a
alfabetização visual.
Diante do exposto e apostando na sugestão do alfabetismo/letramento visual
tornando-se um dos paradigmas fundamentais na educação atual (DONDIS, 2003),
apresentamos nossa abordagem do uso da imagem. Propusemo-nos a desenvolver o
trabalho com a imagem fotográfica nas dimensões da leitura e da produção. Neste
sentido, estimulamos o manuseio do equipamento (câmera fotográfica digital) a fim de
desenvolver a habilidade técnica, todavia, acreditando não ser isso suficiente, nos
empenhamos em desenvolver os níveis de significação da linguagem visual fotográfica,
estimulando a leitura e a interiorização dos conceitos fundamentais da mesma, dando
condições para que o sujeito se habilitasse a produzir imagens fotográficas pensando-as
como pertencentes à uma linguagem específica e conjugando suas opções compositivas.
No estímulo à leitura das imagens fotográficas, abordamos os três níveis
apontados por Santaella (2012), dando maior ênfase ao terceiro já que, como coloca a
autora, é apenas neste nível de apreensão que surge a diferença entre ver fotos e ler
fotos. Apresentamos os conceitos fundamentais da fotografia, os elementos que foram
analisados separadamente a partir de exemplos visuais e, no momento posterior foi
realizada a análise do todo, como resultado das escolhas do fotógrafo. Os sujeitos da
pesquisa foram estimulados também à produção fotográfica, e à sequente análise do
material produzido, a leitura das fotografias.

- Produção de imagens em contextos educacionais
Nos cenários atuais, marcados pela hiper-abundância de imagens que, ora
chamam e ora desviam a atenção das pessoas, urge a necessidade do desenvolvimento
de relações mais críticas e reflexivas com esta linguagem. Novas formas de
disponibilização de conteúdos mixam e remixam diversas linguagens, aumentando a
complexidade das relações numa realidade multimídia. Neste sentido, torna-se
necessário problematizar não apenas o que se vê, mas o que se produz e divulga.
Para que o sujeito possa comunicar-se nestes cenários, além de ser capaz de
interpretar e produzir por meio da linguagem verbal, cresce a demanda pela capacidade
de articular-se a partir de outras linguagens, como a visual.
Como aponta Cirto (2012), as tecnologias digitais, com seus diversos recursos,
facilitam ao usuário tornar-se ativo no processo de construção de uma obra e na
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intervenção das já criadas e disponibilizadas publicamente. O autor apresenta a
possibilidade do ganho qualitativo para estimular a criatividade, autonomia e autoria,
quando os recursos das TIC são utilizados no processo educacional. Todavia, para que
tais recursos possam ser contemplados de forma crítico-reflexiva em espaços
educacionais, os professores precisam estar capacitados e à vontade no papel de
mediadores.
Questiona-se se o docente é capaz de estimular em seus alunos criatividade,
autonomia e autoria sem que se coloque nestes papéis. A presente pesquisa entende a
importância do desenvolvimento da autoria dos docentes, compreendendo autoria como
a capacidade de criar, não apenas o texto escrito, mas em todas as linguagens em que o
mesmo se sinta habilitado. Ostrower (2007) entende criação como dar uma forma a algo
novo. Dentro deste processo, o homem elabora seu potencial criador a partir do
surgimento de necessidades que geram as prováveis soluções criativas, fruto do trabalho
intencional.
Para tal, consideramos que cursos de formação de educadores deveriam
contemplar também, discussões que favorecessem uma perspectiva de autoria e
interpretação, visando o letramento visual e uma educação estético-visual mais ampla
(FERREIRA, 2006).
Em nossa proposta, utilizando como recurso imagético a fotografia, criamos um
espaço de trocas25 e desenvolvimento da linguagem visual, propício à criação
fotográfica de maneira articulada com as especificidades da linguagem. A sensibilização
do olhar e imersão nos conceitos e elementos básicos, realizadas nos exercícios de
leitura de fotografias, bem como as dinâmicas de composição e enquadramento
desenvolvidas na primeira parte da intervenção foram fundamentais para que
pudéssemos problematizar as questões de autoria.
Investigamos e identificamos a autoria nas produções dos participantes das
oficinas de formação. Relacionamos seus discursos às fotografias buscando
compreender as indicações dos planejamentos, estratégias, dificuldades e análises das
fotografias produzidas.

25

A este espaço nomeamos Oficina da Imagem
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2
CAMINHOS DA PESQUISA
A partir dos objetivos da pesquisa, privilegiamos o caráter qualitativo para a
análise e compreensão dos dados coletados. A pesquisa foi conduzida pela perspectiva
de intervenção26 para a formação de professores, na qual a presença do pesquisador no
campo é legítima e produtivamente explorada.
Nesta perspectiva, dentre as diversas denominações apresentadas na literatura
para pesquisas cuja finalidade priorize a formação e não a coleta de dados, optou-se pela
Pesquisa-ação tomando como base os autores Michel Thiollent (1997) e René Barbier
(2007), deixando claro que este método de pesquisa não dispensa o rigor metodológico
necessário ao trabalho de pesquisa científica.
A escolha metodológica deu-se pela necessidade de, a partir do conhecimento de
uma realidade, produzir mudanças na mesma, sem qualquer processo de dominação ou
imposição, mas através da mediação voltada para a construção da autonomia. Neste
sentido, Thiollent (1997) aponta que a investigação-ação visa a emancipação dos seres
humanos e a transformação da realidade a partir da interpretação da prática.
Compreendendo as possibilidades da pesquisa-ação no campo educacional,
toma-se esse caminho para o pesquisador compreender a realidade social e,
simultaneamente, produzir novos conhecimentos e construir espaços de formação com
os sujeitos envolvidos no estudo, na busca de novas linhas de pensamento e de ação
(JESUS; VIEIRA; EFFGEN, 2014).
Acreditando que a dinâmica da pesquisa-ação permite a produção coletiva de
conhecimentos, reflexões e novas atitudes, concordamos com Barbier (2007) no que se
refere aos resultados de uma pesquisa-ação. Para o autor, "não se trata [...] de esperar
uma mudança milagrosa ou de permanecer numa atividade passiva" (Barbier, 2007,
p.72), toma-se os resultados como processos que podem emergir em mudanças. Desta
forma, aprende-se que as mudanças podem não se constituir de forma imediata ou
atingir a todos do mesmo modo e intensidade.
Jesus; Vieira; Effgen (2014) ajudam a compreender que finalizada a pesquisa, o
processo de mudança não termina, pois apenas um movimento foi disparado. No que
26

Considera-se, de acordo com Prada (2012), como sendo pesquisa de intervenção sobre/com
professores, todos os trabalhos que propõem estratégias junto a um ou mais professores com o intuito
explícito de desencadear algum processo e formação dos mesmos.

44

concerne a presente pesquisa, espera-se que as reflexões propostas durante o
desenvolvimento das oficinas, bem como as breves capacitações para a leitura e
produção de imagens fotográficas a partir das TIC, possam disparar problematizações
que reflitam tanto na formação quanto na prática dos participantes. Em suma,
vislumbramos que as ações realizadas possam ter desdobramentos para que a mudança
seja contínua.

2.1 CONFIGURANDO A PESQUISA COMO PESQUISA-AÇÃO

Necessitávamos de uma metodologia que tornasse possível pesquisar, promover
uma intervenção (ação) e retornar à pesquisa. Dentro das possibilidades metodológicas
apresentadas

para

a

Pesquisa-ação,

estabelecemos

sob

quais

perspectivas

compreendemos este processo e quais foram as vantagens de se ter usado esse tipo de
metodologia.
A clareza na intenção de realizar uma pesquisa com os docentes e não sobre
eles, contribuindo para o processo de formação continuada, fez-nos buscar uma
proposta que tivesse como pressuposto a implicação dos sujeitos nela envolvidos. Nesta
perspectiva, a pesquisa-ação nos atenderia, sendo um tipo de pesquisa social com base
empírica, concebida e realizada com o envolvimento participativo ou cooperativo dos
pesquisadores e participantes (THIOLLENT, 1996).
Thiollent (1996) defende que toda pesquisa-ação é de tipo participativo, sendo a
participação das pessoas implicadas nos problemas investigados absolutamente
necessária. Definidos os problemas da presente pesquisa - despreparo dos docentes para
o uso das possibilidades das TIC e da linguagem visual em situações de ensinoaprendizagem -, oferecemos oficinas que foram adequadas às necessidades e anseios
dos participantes.
A ação participativa envolveu tanto os professores atuantes nas oficinas quanto
os pesquisadores. No papel de pesquisadores, antes de realizarmos as ações,
investigamos a literatura pertinente para que pudéssemos elaborar e conduzir estratégias
junto ao grupo de participantes. Planejamos maneiras de transformar as práticas dos
sujeitos envolvidos na formação, através do suporte teórico-prático para o uso de TIC e
da linguagem visual, ampliando a consciência e capacidade de reflexão sobre a prática
pedagógica. Nota-se que na pesquisa-ação, os pesquisadores desempenham papel ativo
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na resolução dos problemas, no acompanhamento dos participantes e na avaliação das
ações desencadeadas (THIOLLENT, 1996).
Neste sentido, como pesquisadora, assumi o papel de mediadora no processo de
desenvolvimento das capacidades dos participantes e de um saber-fazer de novas
práticas e reflexões sobre os problemas. Em cada grupo de professores participantes das
oficinas, o diálogo sobre os problemas e as possibilidades do uso de TIC e imagens no
ensino foi estimulado para que pudessem iniciar um trabalho de reflexão sobre a prática.
Pretendendo, através do desenvolvimento de oficinas de formação, alcançar
mudanças no conhecimento teórico e na prática de um grupo de docentes, como um
processo de construção de novos saberes, definimos, conforme já colocado, a presente
pesquisa como pesquisa-ação. Pautados em Thiollent (1996, p. 43), apontamos que "as
transformações se difundem através do discurso, da denúncia, do debate ou da
discussão." Neste sentido, investigando os discursos dos participantes, concordamos
com o autor quando afirma que a transformação acontece nas representações que os
interessados possuem acerca das situações em que atuam.
Notamos, pelas conversas estabelecidas com os participantes, principalmente
durante o grupo focal, que o maior número de professores que vivenciaram as oficinas
refletiram sobre suas práticas pedagógicas, questionando suas possibilidades e seus
limites. Percebemos um impulso para mudanças nas ações docentes, o que pode ser
considerado como um embrião dos resultados da pesquisa na prática dos professores
participantes.
Cabe ressaltar que, dentre outras possibilidades, a presente pesquisa teve o seu
objetivo voltado, principalmente, para a produção de conhecimento que não fosse útil
apenas para a coletividade considerada na investigação local (THIOLLENT, 1996).
Dentre os três aspectos apontados por Thiollent (1996) - resolução de problemas,
tomada de consciência ou produção de conhecimento - enfatizamos os dois últimos.
Coletamos dados em diferentes momentos e formatos e os incluímos em uma
matriz de triangulação visando identificar indícios de coincidências, coerências e
incoerências e por oferecerem uma perspectiva mais ampla para as conclusões da
situação pesquisada (RIBEIRO, 2011).
Coletamos na nossa intervenção dados orais e imagéticos, sendo os mesmos
divididos em:
a. Material imagético produzido pelos participantes da pesquisa (antes e depois
da intervenção): fotografias, apresentações de slides e peças gráficas (arquivos digitais);
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b. Material oral - leitura das fotografias produzidas pelos participantes (antes e
depois da intervenção) (momento gravado em vídeo);
c. Grupo Focal - no momento final da oficina (momento gravado em vídeo).
Realizamos a triangulação dos dados com base no esquema apresentado. (Fig. 1)

Fig. 1 - Esquema representativo da triangulação dos dados

Escolhemos como um dos caminhos para a coleta de dados, o grupo focal, para
que pudéssemos, mediante a intervenção desenvolvida, promover uma problematização
sobre nosso foco específico. A dinâmica desta técnica permite a interação dos
participantes que, ao longo da discussão, podem rever seus posicionamentos e explicitar
pontos de vista reelaborados.

Como uma forma de pesquisa qualitativa, grupos focais são basicamente
entrevistas em grupo, embora não no sentido de se alternar as questões de um
pesquisador com as respostas dos participantes da pesquisa. Ao invés disso, a
confiança está na interação dentro do grupo, baseada em tópicos fornecidos
pelo pesquisador, que geralmente faz o papel de moderador. A marca dos
grupos focais é seu uso explícito da interação do grupo para produzir dados e
insights que seriam menos acessíveis sem a interação encontrada em um
grupo. (MORGAN, 1997, apud DUARTE, 2007, p. 84)

Durante o desenvolvimento do grupo focal, as opiniões dos participantes devem
ser respeitadas, evitando-se que o mediador interfira com ideias pré-concebidas. Para
que a discussão possa ter andamento, deve-se evitar que as questões sejam direcionadas
individualmente a cada participante, como sugere Duarte (2007). Para que os
participantes fiquem a vontade e possam melhor interagir na dinâmica do grupo focal,
consideramos alguns pontos:
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a) Garantia de um ambiente tranquilo e reservado, sem que haja interrupções;
b) O posicionamento dos participantes deve permitir que todos vejam uns aos
outros;
c) Duração favorável ao debate, mas que não torne-se cansativo;
d) Elaboração prévia de um roteiro de questões27 que auxiliem o mediador a
redirecionar a discussão dentro do foco da pesquisa;

Demonstramos de maneira simplificada o desenho da pesquisa:

a. Oferecimento de oficinas presenciais para professores em exercício;
b. Flexibilização e adaptação das propostas28 para atender às necessidades e
anseios do grupo participante;
c. Suporte teórico-prático tanto para a parte instrumental e operacional de
artefatos tecnológicos e softwares, quanto para a imersão na linguagem visual e
tecnológica;
d. Mediação pedagógica para apoiar os docentes na realização das atividades
propostas;
e. Utilização de material didático desenvolvido para a Oficina da Imagem com
as adaptações relativas ao grupo;
f. Troca de ideias sobre o material didático produzido, considerando seu
planejamento, execução e reflexão sobre;
g. Disponibilização das produções realizadas pelos participantes em mídia
digital;
h. Retorno dos resultados da pesquisa para os participantes e instituição.

27

Apêndice A
Respeitando os objetivos e limites da nossa proposta, antes da realização das oficinas, ajustamos junto
aos interesses do grupo de participantes, alguns caminhos e possibilidades da oficina. Por exemplo,
utilizamos em uma oficina, como proposta de trabalho prático, um assunto que estava sendo trabalhado
pelo grupo de professores (francofonia).
28
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Apresentamos o fluxograma das oficinas oferecidas (Fig. 2):

Fig. 2 - Fluxograma

2.2 SELEÇÃO DO CAMPO

Para a realização da pesquisa, seria necessário um grupo de professores em
exercício. Independente da faixa etária, disciplina de atuação instituição de ensino ou
qualquer outra variante, o requisito fundamental seria o professor "estar em sala de
aula".
Essas especificações derivaram da percepção, construída a partir da leitura
analítica de diversas pesquisas29 que indicaram a pouca ou nenhuma formação para o
uso de imagens, mídias e tecnologias digitais nos cursos de licenciatura no Brasil. Em
relação à formação para o uso e leitura de imagens, esta lacuna está presente na maioria
das formações em licenciatura, nas diferentes regiões do país, tanto em instituições

29

Como as de Bertoletti (2011), Ficher (2007), Godoy (2013) e Litz (2009).
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públicas quanto privadas. À luz deste cenário, entende-se a importância da intervenção
realizada.
Em relação à exigência do exercício da docência para a participação na pesquisa,
justifica-se na experiência profissional dando sentido ou possibilitando uma visão mais
relacionada com as realidades da sala de aula. Partimos do pressuposto que o
profissional que já está exercendo a docência possui vivências capazes de fazê-lo
significar melhor e compreender de fato o uso dos citados recursos.
Delimitamos nossa pesquisa para professores atuantes no ensino básico, mesmo
acreditando que tal formação também é relevante para professores dos demais níveis de
ensino. A abrangência de aplicabilidade da formação sustenta-se na constatação das
lacunas, já apontadas anteriormente. Todavia, direcionamos nossa pesquisa para os
professores do ensino básico acreditando que o desenvolvimento das capacidades
relativas ao uso de mídias e TIC pode transformar a prática pedagógica dos mesmos,
beneficiando seus alunos desde as séries iniciais. Neste contexto de mudanças, quanto
antes forem trabalhadas nos sujeitos as capacidades comunicativas para os cenários
atuais, mais os mesmos estarão preparados para desenvolver-se socialmente.
De acordo com o exposto, oferecemos nossa proposta de formação - a Oficina da
Imagem - para instituições de ensino, tanto particulares quanto públicas, localizadas na
região do Grande Rio (Estado do Rio de Janeiro). Para que pudessem receber a oficina,
as instituições deveriam disponibilizar um ambiente para a realização da intervenção,
devendo o mesmo ser uma sala com iluminação artificial, acesso à tomada e com
capacidade mínima para 16 pessoas.
Selecionamos algumas instituições de ensino, apresentadas através de redes de
contatos, e disparamos os convites da seguinte forma: seriam três convites - para uma
instituição particular, uma municipal/estadual e uma federal. Caso nenhuma aceitasse
seriam disparados novos convites, até que alguma aceitasse.
Na primeira emissão de convites, realizada via e-mail, obtivemos respostas
positivas, das três instituições, para conhecer melhor a proposta da pesquisa oferecida.
Mediante a manifestação de interesse, entramos em contato com as três e realizamos
encontros presenciais, nas sedes das respectivas instituições, ocasião em que
apresentamos a proposta de pesquisa e a documentação específica30.

30

Foram levados para os encontros com as instituições: um esquema explicativo (Apêndice B) e a
descrição dos objetivos e planejamento da oficina (Apêndice C)
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- Exposição dos resultados dos contatos com as três primeiras instituições:
Os coordenadores da instituição particular, localizada no centro de Nova Iguaçu
mostraram-se bastante interessados, inclusive relatando que estavam começando a
equipar o colégio com tecnologia digital e que gostariam de problematizar com os
professores os usos destes recursos. Todavia, expuseram a enorme dificuldade com a
organização de horários para formação continuada de professores, já que os mesmos
não possuíam horários livres.
A diretora e a coordenadora da Escola Municipal localizada na Maré também
demonstraram interesse na oficina principalmente por ser uma formação sem custos,
que poderia adaptar-se aos horários de capacitação dos professores e ainda, por
acreditarem que seria uma oportunidade dos docentes fazerem usos mais frequentes e
significativos dos recursos midiáticos e tecnológicos da escola, como datashow,
câmeras e plataforma de ensino. As responsáveis informaram que entrariam em contato
com os professores para investigar o interesse dos mesmos na participação da
intervenção.
A instituição Federal de pronto demonstrou interesse pela pesquisa, mediante
abertura de processo para a realização da mesma, na pessoa de chefe do Departamento
de Francês. O interesse pela realização da pesquisa foi justificado pela afinidade com o
objetivo do departamento de francês em oferecer encontros para professores visando
trocas entre eles. A chefe do departamento ofereceu-se para intermediar o contato com
os professores, fazendo o convite e a instituição disponibilizou o local para a realização
da Oficina da Imagem e alguns equipamentos necessários31. Oferecemos, a princípio, a
oficina para os professores de Francês, com a possibilidade de oferecer para professores
de outras disciplinas.
Desse modo, a definição do locus ocorreu mediante o aceite por parte de uma
das instituições convidadas a participar da pesquisa, no caso o colégio federal, com
diversos campi no Rio de Janeiro. Enviamos às outras duas (municipal e particular),
cartas de agradecimento que explicavam o início da pesquisa em outra instituição. De
todo modo esclarecemos que poderiam entrar em contato conosco, caso houvesse a
possibilidade da realização da formação em suas instituições.

- Locus - Instituição Federal localizada na cidade do Rio de Janeiro

31

Conforme especificado adiante.

51

Próximo de completar 180 anos de fundação, o Colégio Federal vêm formando
um significativo número de alunos que, ao longo do tempo, se destacam
profissionalmente, e ocupam posições relevantes na sociedade. Dentre seus egressos,
presidentes da República, músicos, compositores, poetas, médicos, juristas, professores,
historiadores, jornalistas, dentre outros, que ajudam a reforçar o valor e a tradição desta
instituição pública de ensino básico.
Sendo referência no cenário educacional brasileiro, o colégio conta com 14
campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, um em Niterói e um em Duque de
Caxias, além de uma unidade de educação infantil, somando quase 13 mil alunos32.

2.3. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

Selecionado o campo, caberia então definir, dentro do corpo docente da
instituição, o grupo de professores que seriam convidados a participar da oficina. Como
já registrado, a professora que intermediou nosso contato com a instituição, atua à frente
do departamento de Francês e, frequentemente, promove encontros com os professores
desta disciplina. O interesse pelo projeto apresentado, já batizado com o nome de
Oficina da Imagem, a fez divulgá-lo entre os professores de francês que mostraram-se
interessados em participar da Oficina.
Mediante o pouco tempo disponível dos docentes, e a dificuldade de organizar
os horários dos mesmos em uma única data, nosso elo com a instituição se propôs a
agendar, junto aos professores interessados pela atividade, uma data dentro de minhas
possibilidades, para a realização da Oficina da Imagem. Diante a enorme facilitação
proporcionada e de acordo com o estabelecido em relação aos participantes, realizamos
a oficina para o grupo interessado, na medida em que seriam docentes em exercício e
efetivos da instituição. A oficina foi oferecida aos professores de francês; todavia, duas
professoras especializadas em Informática Educativa se interessaram e também
puderam participar.
Nossos primeiros contatos não foram com os participantes, mas com a chefe do
departamento de francês que nos auxiliou a realizar o diagnóstico33 (THIOLLENT,

32
33

Informações disponibilizadas oficialmente pelo colégio.

Thiollent (2006) conceitua diagnóstico como um primeiro levantamento da situação, ainda na fase
exploratória da pesquisa.
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1996, p.48). Preocupamo-nos em saber quem eram as pessoas que formavam o grupo de
participantes, quais eram seus interesses, porque apresentaram vontade de participar e
de que forma.
Cabe registrar que antes de lançar o convite para os professores, a proposta da
oficina foi adaptada aos interesses e condições relatados pela chefe do departamento de
francês, de modo que a intervenção pudesse estar articulada com a realidade e as
possibilidades do grupo. Após os devidos acertos com a coordenação do departamento
de francês, organizamos a oficina de formação para o uso e produção de fotografias e
peças gráficas a ser realizada de forma presencial, em um único dia, com 6 horas de
duração. A instituição ofereceu um espaço amplo, com tomadas, iluminação elétrica,
dez computadores, projetor de imagens e os certificados de participação com a minha
assinatura, a da chefe do departamento de francês e a da reitora, ficando a cargo da
pesquisadora levar o que mais fosse necessário.
Estabelecidos os detalhes, foi montada uma peça gráfica (Fig. 3) para divulgação
da oficina por e-mail (através da chefe do departamento) e na sala do departamento de
francês. Foram oferecidas 14 vagas sendo que as inscrições deveriam ser realizadas por
e-mail. Embora não tenha sido realizada qualquer seleção dos 11 inscritos, oito
efetivamente participaram.

Fig. 3 - Convite para os professores
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Após a realização da oficina piloto, estabelecemos uma parceria com o
departamento de Francês e propusemos mais duas oficinas: uma para outros professores
de Francês e outra para professores do programa de residência docente. Para melhor
organizar, chamaremos de Oficina I (primeiro grupo de professores de francês e
informática educativa), Oficina II (segundo grupo de professores de francês) e Oficina
III, que será objeto de um futuro trabalho (para professores do programa de residência
docente). Nesta dissertação, nosso foco são os resultados das Oficinas I e II.
Compreendemos as oficinas como espaços de trocas e aprendizagens,
desenvolvidas com professores que tivessem interesse no uso de TIC e imagens na
prática docente. Para tal, nossa proposta foi oferecer uma oficina de formação que
desenvolvesse junto aos participantes a leitura, a análise e a produção imagética digital,
de maneira crítica, a partir do conhecimento de alguns artefatos digitais e de
fundamentos da composição visual. Além disso, associado aos objetivos da pesquisa, o
uso das TIC como artefatos tecnológicos facilitadores da produção e veiculação de
imagens - captura, edição e veiculação - também foi foco de nossa intervenção.
A partir dos objetivos da pesquisa, planejamos as estratégias e estrutura da
Oficina da Imagem, a fim de que pudéssemos oferecer aos docentes uma formação que
aproveitasse da melhor forma o tempo disponibilizado. A documentação da estrutura
básica por nós formulada, bem como a divulgação dos documentos utilizados na Oficina
visa alimentar o corpo documental das pesquisas na área e funcionar como auxílio para
os demais profissionais que tenham interesse pelo assunto.
O esquema básico e mínimo da realização da Oficina da Imagem pode ser
simplificado como apresentamos a seguir (Fig. 4):

Figura 4 - Estrutura da Oficina da Imagem
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Assim, a primeira parte da Oficina é destinada ao desenvolvimento da
linguagem fotográfica e a segunda parte apresenta duas opções: peça gráfica ou
produção de slides. Qualquer que seja a opção da segunda parte, são utilizadas as
fotografias produzidas na primeira parte da Oficina como recurso visual para o
desenvolvimento de peças gráficas ou de slides.
Após realizarmos o planejamento, a definição das etapas e estrutura dos
encontros, sentimos necessidade de, antes de entrar no nosso campo de pesquisa,
"verificar" na prática a dinâmica da formação, considerando, que vivenciando-a
poderíamos refletir sobre o que deveria ser mantido, descartado ou modificado.
Oferecemos então uma oficina, a qual chamamos de Oficina Piloto cuja realização será
descrita, juntamente com as Oficinas I e II, no próximo capítulo.
A ordem de realização das oficinas foi: Oficina Piloto, Oficina I, Oficina II e
Oficina III. As três últimas oficinas foram realizadas na instituição federal, com
diferentes grupos de professores. Já a Oficina Piloto destinou-se a um outro grupo de
professores, de outro contexto, apresentado mais adiante.
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3
OFICINA DA IMAGEM

Articulando teoria e prática, planejamos a oficina utilizando procedimentos
metodológicos que nos permitissem alcançar nossos objetivos sem perder nosso
interesse principal: criar um ambiente propício à troca de experiências e informações,
que pudessem estimular e dar condições para que os participantes se beneficiassem com
a formação oferecida.
Foram desenvolvidas atividades que envolveram tanto o processo de leitura,
quanto o de produção. Ao longo das oficinas, os conceitos e recursos fundamentais
foram trabalhados com os participantes, de modo que fornecessem os subsídios
específicos para a leitura e produção de fotografias. Os objetivos propostos envolviam o
processo de autoria para a produção de sentido, a análise do que foi produzido e a
associação com as possibilidades de uso de imagens e TIC na própria prática
pedagógica.
Neste planejamento, elencamos como condições para a formação básica do
docente para o uso pedagógico da linguagem imagética e das TIC: Fundamentação e
imersão na linguagem imagética (introdução de conteúdos e conceitos específicos
associados às concepções e conhecimentos prévios dos participantes); Leitura e
produção de imagens (sensibilização do olhar e instrumentalização como capacidades
mínimas para a produção) e problematização do uso das imagens (remixagem e
montagem de audiovisual).

3.1 OFICINA PILOTO

A oficina foi destinada a um grupo de professores, em exercício, participantes de
um curso de pós-graduação em Arte-Educação, em uma universidade particular do
Estado do Rio de Janeiro. Este grupo interessou-nos por serem professores de
formações diferentes, que buscaram especializar-se em arte. Além do evidente interesse
por parte do grupo, a formação estaria desenvolvendo um olhar mais direcionado para o
uso da arte na educação. Desta forma, acreditamos que os participantes poderiam ter um
visão mais crítica sobre a proposta do uso de imagens e atividades realizadas na oficina.
A oficina piloto foi desenvolvida em um período de três horas, tempo máximo
cedido pela coordenação do curso. Utilizamos uma sala de informática ampla com um

56

computador para cada aluno e com data show. Dentro do tempo disponibilizado,
decidimos desenvolver, nesta primeira oficina, apenas a etapa inicial: a fotografia, a fim
de observar sua dinâmica, para que identificássemos possíveis dificuldades,
possibilidades não dimensionadas e outras estratégias.
Um breve relato parece necessário para que as mudanças realizadas na proposta
inicial possam ser identificadas. Participaram todos os treze alunos da turma,
professores formados e em exercício - sete em pedagogia e seis em diferentes
licenciaturas (História, Geografia, Teatro e Língua Portuguesa). Foi feita uma breve
apresentação da proposta da Oficina, o que os ajudou a compreenderem nossos
objetivos. Logo no início, no papel de mediadora, convoquei os participantes a
registrarem fotografias dos espaços da instituição (próximos à sala), com seus celulares.
Nossa intenção era passar as fotos dos celulares deles para o computador, o que não
aconteceu. O multicabos não funcionou, eles não levaram os cabos de dados e não tinha
internet no local para que pudessem passar as fotos por e-mail ou redes sociais.
Para não perder tempo, seguimos com a oficina. O segundo momento foi
dedicado à fundamentação da linguagem fotográfica. Para tal, utilizou-se como recurso
uma apresentação de slides - Fotografia, montada exclusivamente para a atividade
(Apêndice D).
Ao longo da apresentação discutimos algumas especificidades da linguagem
fotográfica - enquadramento, foco, posicionamento, luz, composição - além dos
aspectos constitutivos da imagem fotográfica - Cores, Luz e Sombra Linhas, Proporção
e Equilíbrio, Figura e Fundo, Conteúdo da Imagem e Contexto. A atuação dos
participantes foi incentivada e os mesmos interagiram fazendo comentários,
respondendo às perguntas que emergiram e problematizando alguns pontos.
Após a troca de informações, durante a leitura de imagens fotográficas, os
participantes foram convocados a produzir novas fotografias, buscando composições
com a temática "Educação: Olhando o que eu nunca vi". Para este momento, foi
idealizado que utilizassem seus celulares, porém, diante o impedimento na primeira
etapa, decidimos utilizar a câmera semi-profissional Canon D-60. Como dispúnhamos
apenas de uma câmera para todos os participantes, solicitamos que, antes de
fotografarem, eles utilizassem rolos feitos de papel para que buscassem o que seria
registrado. Só depois das escolhas estabelecidas, eles viriam a utilizar a câmera.
A câmera foi colocada na programação automática, porém o foco e zoom
estavam no manual. Por esse motivo, mostramos de forma instrumental, como manusear
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o zoom e o foco da mesma, bem como a maneira mais confortável de segurá-la. Em
seguida, os participantes da oficina saíram em busca das imagens, todos no espaço
externo (um grande espaço arborizado ao redor do prédio) e foram revezando o uso da
câmera.
Acompanhei os participantes na realização das fotos, a maioria afirmou nunca
ter usado uma câmera mais sofisticada, ficaram muito animados pela oportunidade que
lhes era oferecida, mas demonstraram medo de quebrá-la. Contudo, no momento em
que conseguiam manuseá-la, ficavam mais entusiasmados e confiantes. Ao longo dos
registros, eram relembrados que deveriam ficar atentos às possibilidades de
posicionamento da câmera, ao foco e ao desfoco, às formas e a outros elementos da
linguagem fotográfica.
Durante a realização da atividade, eles exploraram bastante o uso da câmera e
dos espaços, podendo-se perceber a preocupação com a composição, de maneira que
analisavam possibilidades antes de tirar as fotos e, logo após o registro, queriam ver o
resultado.
A dificuldade para o descarregamento das fotografias, tiradas com o uso dos
celulares, provocou uma mudança de estratégia. O uso da câmera semi-profissional
deixou os participantes mais animados e interessados pela utilização do novo recurso.
Foi notório o entusiasmo do grupo com a proposta do retorno do olhar pelo visor da
máquina, o que, para muitos, era novidade, depois das telas de LDC34. Outro ponto
positivo notado foi a facilidade para organizar e exibir as fotografias produzidas. A
questão negativa foi o fato da demora na atividade e no tempo de espera para utilizar a
câmera, agravado pelo fato de que os participantes queriam tirar várias fotos.
Consequentemente, esta etapa demorou mais que o previsto.
Após concluído o registro fotográfico, conversamos sobre as possibilidades de
se utilizar a fotografia na educação. Para abrir a discussão, foram exibidos exemplos de
atividades que eu havia desenvolvido com meus alunos na minha prática docente
(Apêndice E e F). A intenção foi mostrar aos participantes possibilidades reais do uso
da fotografia em situações de ensino aprendizagem.
No primeiro exemplo (Apêndice E), apresentei um trabalho desenvolvido com
alunos do 9º ano de uma escola municipal da Zona Oeste, em parceria com o professor

34

Liquid Crystal Display, em português tela de cristal líquido. Referimo-nos a um painel fino acoplado na
câmera digital utilizado para a visualização de imagens e vídeos.
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de Literatura. Os alunos, após o desenvolvimento da linguagem fotográfica durante as
aulas de artes, produziram fotografias com seus celulares ou câmeras digitais. A
temática solicitada foi: "O que eu vejo da minha janela", e os alunos deveriam
fotografar o que viam através de suas janelas. Com as fotos prontas, os mesmos criaram
legendas com o professor de literatura, que sugeria leituras relacionadas. Ao final,
produzimos um livro com as fotografias e legendas que recebeu o título de "Visões" e
teve uma tiragem de 500 cópias.
No segundo exemplo (Apêndice F), apresentei um trabalho de técnica mista composição fotográfica e recorte digital, desenvolvido com outra turma de 9º ano da
mesma escola. Esta produção contou com a parceria da professora de história que estava
trabalhando o modernismo brasileiro. Utilizamos como cenário as fotografias que os
alunos registraram, em diferentes espaços da cidade do Rio de Janeiro e, os personagens
pintados por Di Cavalcanti. Para realizar os recortes digitais das pinturas e as
composições (cenário e personagens), os alunos utilizaram o programa Inkscape.
A apresentação das atividades despertou nos participantes grande interesse. Os
mesmos solicitaram mais informações sobre os programas, as parcerias com outros
professores, a faixa etária e a relação dos alunos com as tecnologias e sobre a maneira
como foi organizada e desenvolvida a atividade.
Após o "despertar de ideias", as fotografias produzidas pelos participantes da
oficina foram colocadas no computador (com o uso do cartão de memória da máquina,
em menos de 5 minutos) e exibidas com uso do datashow. Cada participante tirou entre
2 e 5 fotos, o que não permitiu que todas pudessem ser analisadas. À medida que as
fotografias eram exibidas, faziam as leituras. A partir das colocações, como mediadora,
apontava os pontos interessantes das imagens e, de forma bem cuidadosa, sugeria o que
poderia ter sido feito para aprimorar o resultado do registro. Os participantes elogiavam
as produções dos colegas e se diziam surpresos com as suas.
As leituras que faziam eram, em sua maioria, relacionadas com concepções
pessoais, mas alguns também conseguiram analisar de acordo com os fundamentos da
fotografia: apontaram o que consideravam como problemas, por exemplo: Essa foto
ficou embaçada, Essa pessoa está interferindo na foto. Comentaram sobre o
foco/desfoco; as texturas; a dramaticidade das fotos, relacionando os símbolos e
significados; a perspectiva e relação das formas; fizeram as leituras do que viam na
fotografia (por exemplo, a silhueta de uma árvore que parecia um camelo, sabiam que
ele tinha conseguido esse efeito pelo contraste); os acidentes que acabaram se tornando
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qualidades nas fotografias, e conseguiam expressar quais eram suas intenções com as
fotos. Enquanto demonstravam suas apreensões sobre as fotografias, eu ressaltava os
aspectos da linguagem fotográfica. Esta etapa foi tão interessante que nos levou a
decidir que, nas oficinas seguintes, filmaríamos a análise das fotografias para depois
utilizá-las como material de estudo.
Nos vinte minutos finais do tempo destinado à oficina, realizamos um grupo
focal. Explicamos para os participantes que seria como uma conversa informal e que
precisaríamos filmar para depois poder analisar suas experiências, em relação à oficina.
Esclarecemos que esse vídeo não seria exibido, apenas seria utilizado para facilitar a
transcrição dos dados. Após todos os esclarecimentos e elucidação das dúvidas
apresentadas foi distribuído e firmado o Termo de Consentimento. Vale registrar, que
como era a primeira vez que eu realizava um grupo focal, contei com a ajuda de uma
pesquisadora experiente que, em muito, contribuiu na condução do grupo e para minha
atuação nos grupos focais, nas oficinas seguintes.
Ao final, agradecemos aos participantes, comprometendo-nos a disponibilizar as
fotografias por eles produzidas. Eles solicitaram que enviássemos também a
apresentação de slides montadas pela Oficina da Imagem, para que pudessem utilizá-la
pedagogicamente. Como este material foi produzido para a pesquisa, nos
comprometemos em enviá-lo quando a mesma for concluída. Desta forma, no prazo de
uma semana, foi enviado por e-mail o material fotográfico e um cartão de
agradecimento pela participação na oficina.

- Inferências após a realização da Oficina Piloto
O desenvolvimento da oficina piloto proporcionou lançarmos um olhar mais
crítico sobre a organização da Oficina da Imagem. As vivências possibilitaram-nos
compreender melhor as estratégias que precisaríamos tomar para alcançar nossos
objetivos. Evidenciamos a seguir as inferências e suas justificativas.

a) Sobre as câmeras fotográficas
Nossa intenção inicial era que os participantes utilizassem, nas oficinas, seus
celulares/máquinas digitais, para realizar as fotografias. As dificuldades que surgiram
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para descarregar as imagens35 fizeram-nos utilizar, na segunda etapa, a câmera semiprofissional Canon D-60. Surpreendeu-nos o efeito positivo da mudança de estratégia,
de maneira que o grupo demonstrou entusiasmo e interesse em utilizar a câmera,
principalmente pela maneira de buscar a composição pelo visor da máquina e de
manipular a lente. Percebemos, também, uma otimização do tempo quando organizamos
e exibimos as fotografias tiradas por apenas uma máquina.
Decidimos, diante dos fatos, utilizar na Oficina da Imagem, uma câmera digital
doméstica na primeira etapa da formação e, na segunda, a câmera semi-profissional.
Além disso, tivemos que nos atentar para a necessidade de disponibilizar, para as etapas
dos registros fotográficos, maior quantidade de tempo. Para que, no segundo momento,
os participantes não demorassem muito para realizar as fotografias, acrescentamos ao
nosso planejamento a atividade de busca da composição pelo rolinho de papel,
conforme descrito anteriormente.

b) Sobre a participação do grupo na formação teórica
Em relação ao desenvolvimento da linguagem fotográfica, pretendíamos,
utilizando como recurso uma apresentação de slides, expor aos participantes as
especificidades da linguagem, sensibilizando-os. Todavia, para que esta etapa fosse
mais significativa e dialógica, sentimos necessidade da participação do grupo. Neste
sentido, compreendemos que a integração dos mesmos nesta etapa, através do diálogo,
ajudou-os na imersão na linguagem fotográfica e os estimulou a desenvolver um
discurso sobre as imagens.
Notamos que, para que o participante desenvolvesse as capacidades necessárias
para o trabalho com a imagem fotográfica, o mesmo deveria ter papel ativo dentro deste
desenvolvimento e, desta forma, estar integrado ao processo. Esta percepção fez-nos
refletir sobre a participação dos docentes na etapa da fundamentação da linguagem
fotográfica, buscando, para as próximas oficinas, a troca e o diálogo.

c) Sobre a troca de experiências e apresentação de possibilidades de uso
A demonstração de atividades por mim desenvolvidas, junto a alunos em
contextos educacionais, despertou enorme interesse nos participantes, estimulando a

35

Ainda que cada participante levasse seu cabo de dados ou a possibilidade de usar seus cartões de
memória não garantiria que todas as fotografias pudessem ser reunidas de forma prática, já que alguns
smartfones demandam mais etapas para a transferência de dados.
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curiosidade e questionamentos dos mesmos. Decidimos então, apresentar outras
possibilidades de trabalhos desenvolvidos com alunos, a fim de mostrar reais
possibilidades de uso e de promover o debate sobre o assunto.

d) Sobre a leitura das imagens
Propusemos a leitura das fotografias produzidas na segunda etapa, após a
formação. A participação e o desempenho dos professores superou nossas expectativas,
levando-nos a optar por filmar também esta etapa, para depois utilizar os dados como
material de estudo. No sentido de perceber as mudanças nos discursos dos participantes,
resolvemos que seria necessário, também, estimular uma breve leitura das primeiras
fotografias produzidas. Acrescentamos na Oficina da Imagem a leitura das primeiras
imagens e utilizamos o recurso da filmagem, para a organização do material.

A realização da oficina piloto possibilitou-nos avaliar nossa proposta, mantendo
e descartando o que julgamos necessário, bem como modificando os pontos acima
descritos e justificados. Apresentamos a seguir, a organização genérica36 da Oficina da
Imagem esquematizada, visando alcançar os objetivos da pesquisa. Além da primeira
parte da oficina, a Fotografia, apresentamos também as duas opções para segunda
parte, Apresentação de Slides ou Peça Gráfica.

3.2 OFICINA DA IMAGEM - FOTOGRAFIA

A partir da Oficina Piloto, algumas ideias de nossa proposta foram
reestruturadas, sendo definidas as seguintes especificações: A fim de registrar e
perceber as concepções dos participantes sobre o uso da fotografia antes da intervenção,
a Oficina tem início com o convite para que registrem, cada um, uma fotografia do
espaço disponibilizado (sala e proximidades). Para tal, disponibilizamos uma câmera
digital37 simples, programada na função automática. Logo após os registros, as imagens
fotográficas por eles realizadas são exibidas para breve análise. (Primeira leitura de
imagens).

36

Este planejamento é adaptável aos interesses dos grupos de participantes.

37

Modelo da câmera compacta - Sony Cibershot.
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Em seguida, a imersão dos participantes na linguagem fotográfica foi realizada
utilizando-se a apresentação de slides - Fotografia38 com a estrutura dos conceitos
básicos sobre as especificidades da linguagem fotográfica - enquadramento, foco,
posicionamento, luz, composição - e aspectos constitutivos da imagem fotográfica Cores, Luz e Sombra Linhas, Proporção e Equilíbrio, Figura e Fundo, Conteúdo da
Imagem e Contexto.
O desenvolvimento dos conceitos que compõem a linguagem visual é realizado
através da sinalização dos mesmos em fotografias selecionadas. A indicação da
presença de tais conceitos nas imagens, e das relações que estabelecem entre si,
facilitam a compreensão dos mesmos pelos participantes. Neste momento da imersão na
linguagem visual, estabelece-se uma discussão teórica com os participantes, que
poderão acompanhar também a apresentação dos slides pelo esquema impresso
(Apêndice G), que lhes é entregue.
Após o desenvolvimento da percepção visual dos participantes e dos estímulos
ao olhar, articulado com os conceitos compositivos da imagem, os mesmos são
convocados a produzirem registros fotográficos buscando composições com uma
temática proposta. Para melhor direcionar os olhares e consequentemente as escolhas
compositivas, cada participante vai em busca do que será fotografado utilizando rolos
de papel como limitadores39. Com as escolhas estabelecidas, podem solicitar a câmera
digital - agora uma máquina semi-profissional (Canon 60 D).
Antes de utilizarem a câmera, são apresentados aos recursos da máquina para
que, compreendendo as possibilidades de manuseio, possam explorar mais o
equipamento na realização das fotografias. Dentre os recursos apresentados, destaca-se
a utilização manual do zoom e do ajuste do foco. Dentre as sugestões: olhar a imagem a
ser capturada pelo visor da máquina, e não pela tela de LCD; maneiras de segurar a
câmera, para que possam confortavelmente disparar as fotos e manipular a lente.
Estando seguros para utilizar a câmera e já com suas escolhas imagéticas
definidas, os participantes são relembrados dos elementos compositivos que precisam
ser organizados e definidos antes do disparar da fotografia.
38
39

Apêndice D.

Atividade do rolo de papel: cada participante recebe uma folha de papel jornal (A4 mais fino e de cor
creme) que deve ser enrolada formando um canudo. Se o canudo for usado com diâmetro maior, a
percepção da cena é uma, com mais entrada de luz e mais amplitude de cena - enquadramento. Com a
abertura menor, pode-se observar mais os detalhes dos cenários, com menor incidência de luz. Esta
atividade serve como experiência de exploração compositiva da imagem.
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A etapa das realizações fotográficas demanda tempo, já que apenas uma câmera
é utilizada, passando por todos os participantes. Antes da exibição das produções
fotográficas, realizamos o momento da apresentação de ideias e sugestões de produção e
usos de fotografias em situações de ensino-aprendizagem, acreditando que a troca de
experiências pode fomentar novos projetos, ampliando as perspectivas da potencialidade
do uso da fotografia digital na educação.
Através do data show são exibidos para o grupo dois exemplos de atividades
(desenvolvidas por mim junto com meus alunos) que utilizam a fotografia na prática
pedagógica: uma montagem digital com fotografia e pintura e um projeto de fotografia
de janelas envolvendo literatura (Anexos E e F).
As fotografias produzidas pelos participantes são passadas para o computador
através do cartão de memória e projetadas para leituras e análises. Cada fotografia é
exibida e os participantes são estimulados a falarem sobre a mesma. O produtor da foto
é indagado em relação à intenção40, objetivos, dificuldades e alcances. À medida em que
os participantes comentam as fotografias, caso não abordem, no papel de mediadora, os
questiono em relação aos aspectos compositivos e suas relações com a linguagem
imagética, e complemento suas leituras com as minhas. Neste momento, que
denominamos leitura de imagens fotográficas, atividade desenvolvida de maneira
dinâmica e simplificada, pretendemos provocar uma intervenção no olhar dos
participantes, provocando-os a refletir, pensar e falar.

- Dos materiais produzidos
As fotografias produzidas na primeira parte da Oficina são armazenadas em um
banco de imagens. Elas são disponibilizadas para utilização nas Oficinas de Peça
Gráfica e Apresentação de Slides, apresentadas a seguir. As peças gráficas e os slides
produzidos também são armazenados e ao final das Oficinas, todos os participantes
recebem DVDs com as suas produções e as dos colegas, além do material didático
produzido pela Oficina da Imagem.

40

Muitas vezes o participante não tinha intenção de conseguir alguns resultados imagéticos, mas a
fotografia, assim como outras linguagens artísticas, possibilita descobertas fortuitas, encontradas ao
acaso. Alguns participantes relataram que, em alguns momentos, foram surpreendidos com resultados não
intencionais, mas não podemos precisar, através dos relatos dos participantes, se todos os objetivos e
intenções colocadas foram realmente prévios ou descobertos após a realização fotográfica.
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3.3 OFICINA DA IMAGEM - APRESENTAÇÃO DE SLIDES

A Oficina é iniciada com a exposição dos maiores problemas de uma
apresentação de slides. Para tal, montamos uma apresentação de slides que apresenta
uma sequência de slides com problemas estéticos e gráficos (Apêndice H) ilegibilidade, interferência negativa do fundo, desarmonia no uso de cores,
desproporção, falta de diagramação e excesso de fontes, distorção e mau uso de
imagens. Visualizando a apresentação, é solicitado que os participantes apontem os
problemas e possíveis soluções.
Logo após, para que seja possível a imersão dos participantes na linguagem
gráfica, os conceitos básicos para a composição de uma apresentação de slides são
apresentados e desenvolvidos. Para auxiliar na exibição, é utilizada a apresentação de
slides que sintetiza os conceitos básicos da produção multimídia (Apêndice I).
O material didático sobre a apresentação de slides é exibido e os conceitos são
desenvolvidos com os participantes, que são estimulados a apresentarem suas dúvidas e
opiniões. Após o desenvolvimento da linguagem gráfica, todos são convocados à
produzirem apresentações de slides individualmente ou em dupla. Para tal, utilizam
como recurso imagético um banco de imagens associado ao tema proposto e as
fotografias produzidas por todos os participantes da Oficina de Fotografia.
Em seguida, são conduzidos aos computadores que possuem em sua área de
trabalho as pastas com os bancos de imagens e o programa de apresentação de slides.
São orientados em relação ao tema e relembrados que devem produzir no mínimo uma
página de slide, mantendo as preocupações necessárias com as questões gráficas e
estéticas abordadas anteriormente - cores, design, linguagem, unidade de sentido.
À medida em que os participantes necessitam de ajuda para utilizar o programa,
podem solicitar à mediadora e aos colaboradores da oficina. Ao final das produções,
cada um deles é convidado a circular pelos computadores para visualizar as
apresentações dos colegas.
3.4 OFICINA DA IMAGEM - PEÇA GRÁFICA

A oficina foi iniciada com a apresentação de slides sobre a produção de cartazes
e peças gráficas (Apêndice J), a fim de estimular a leitura de cartazes e imersão na
linguagem gráfica. Todos os conceitos - equilíbrio, cores, hierarquia, contraste, design -
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foram apresentados aos participantes através de exemplos (cartazes de diferentes épocas
e estilos) e foram estimuladas as percepções dos mesmos em relação às especificidades
da linguagem.
A proposta da atividade foi apresentada aos participantes, sendo a mesma a
composição de um cartaz impresso em formato A3 ou estampado em uma bolsa de
algodão cru. A produção pôde ser realizada em dupla ou individualmente e o programa
utilizado é o Inkscape, software gratuito. A temática foi definida de acordo com o grupo
e o material imagético disponibilizado são as fotografias produzidas pelos participantes
na Oficina de Fotografia.
Após a produção dos materiais, foram convidados a circular pelos computadores
para visualizar as produções dos demais.
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4
REALIZAÇÃO DAS OFICINAS

Os objetivos e estruturas das oficinas foram mantidos, todavia, houve
adaptações aos interesses dos grupos de participantes, a fim de organizá-las para melhor
atender aos interesses e necessidades dos mesmos. Por não conhecer os grupos,
recorremos à Coordenadora do Departamento de Francês, para orientar-nos neste
sentido. Realizamos três Oficinas, sendo a estrutura das mesmas:
Oficina I - Oficina de Fotografia + Oficina de Apresentação de Slides
Oficina II - Oficina de Fotografia + Oficina de Peça Gráfica
Oficina III - Oficina de Fotografia + Oficina de Apresentação de Slides
As Oficinas, com suas especificidades, apresentaram semelhanças e diferenças
que julgamos importantes para a presente pesquisa. Como já apontado anteriormente,
apenas os resultados das oficinas I e II serão apresentados e analisados nesta
dissertação.

4.1. DESCRIÇÃO DAS OFICINAS I e II

Oficina I - Realizada no campus São Cristóvão, no dia 02/07/2015, com
duração de 6 horas (9h às 12h e 13h às 16h). Recursos: ampla sala - Mediateca de
Francês - com mais de 10 computadores, aparelho de projeção de imagens. Recursos
levados pela pesquisadora: duas câmeras digitais, três notebooks e um ipad.
Participaram um homem e sete mulheres, dentre os quais seis são professores de
Francês - formados em Licenciatura Português/Francês, e dois de Informática Licenciaturas com especialização em Informática Educativa.
Antes de conhecer pessoalmente o grupo, sabíamos que os participantes se
conheciam e que mantinham uma relação de trabalho próxima. Eles pertencem, em sua
maioria, ao mesmo departamento de Francês e têm em comum a vontade de realizar
projetos e de utilizar, com mais frequência, o espaço e acervo da Mediateca.

Oficina II - Realizada no campus Realengo II, no dia 27/08/2015, com duração
de 6 horas (9h às 12h e 13h às 16h). Local e recursos: Mediateca de Francês, que ainda
estava em processo de organização, possuindo no momento da realização da Oficina,
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um amplo espaço climatizado, com tomadas, iluminação elétrica e projetor de imagens.
Foi solicitado anteriormente que cada professor levasse um notebook e instalasse um
programa gratuito solicitado. Recursos levados pela pesquisadora: duas câmeras
digitais, três notebooks e um ipad.
Inscreveram-se sete docentes. Participaram três: um homem e duas mulheres,
sendo todos professores de francês, formados em Licenciatura Português/Francês. O
grupo de docentes já se conhecia, trabalhando junto no mesmo departamento.
Percebemos a afinidade e diálogo entre os mesmos, além da vontade em realizar
atividades com os alunos de francês, em especial no espaço da Mediateca.

4.2

ESPECIFICIDADES

NOTADAS

NO

DESENVOLVIMENTO

DAS

OFICINAS

- Oficina I
No momento inicial das fotografias, todos os participantes optaram por tirar as
fotos dentro do espaço reservado para a oficina, uma Mediateca de Francês, ampla,
equipada com mobiliários, imagens impressas e computadores. Os participantes falaram
do carinho que tinham por aquele espaço e das intenções que tinham em movimentá-lo
com os alunos e projetos.
Os participantes mostraram-se bastante interessados quando apresentei os
exemplos de atividades que realizei com meus alunos. Perguntaram em quais programas
tinham sido feitos, se outros professores tinham participado, se tinha sido feito em
laboratório de informática e com quantos alunos em turma. Todas as questões foram
respondidas.
A temática proposta para este grupo foi produzir registros fotográficos buscando
composições com a temática “Educação: Olhando o que eu nunca vi”. Notei que os
participantes ficaram muito interessados no manuseio da câmera e experimentaram
algumas ideias apresentadas na parte teórica (como o efeito de desfoco com plástico na
lente da câmera).
Cada participante tirou entre 2 e 5 fotos e, no momento da leitura das imagens,
eles conseguiram falar os pontos que funcionaram e davam sugestões aos problemas.
Elogiavam as produções dos colegas e se diziam surpresos com as suas. Foram capazes
de ler a partir de suas concepções, de analisar de acordo com alguns fundamentos da
fotografia e de subjetivar e imaginar diferentes leituras para as imagens. O ponto
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importante da leitura das produções foi relacionado aos projetos da Mediateca de
Francês (os professores e a chefe do departamento têm muito interesse e dificuldade em
fazer projetos que convidem os alunos do colégio à utilizar com frequência este espaço.
Eles também tem dificuldade em produzir materiais gráficos para a comunicação dentro
da escola). Desta forma, eles relacionavam as imagens produzidas à possibilidade de
produção de cartazes para convidar os alunos e de fazer projetos de fotografia com os
alunos dentro da Mediateca.
Para a segunda parte da oficina preparei também uma pequena apresentação de
slides voltada para a francofonia (Apêndice K), assunto que a Chefe do Departamento
de Francês colocou como muito frequente nas aulas de francês. Essa apresentação foi
desenvolvida para apresentar uma possibilidade de material que dialogue com os
assuntos específicos da disciplina Francês. O material motivou bastante os participantes,
por ter muita relação com o trabalho deles. Expliquei que este material foi produzido
usando as fotografias dos professores participantes da Oficina Piloto, e que por este
motivo, não poderia disponibilizá-lo.
Os participantes

organizaram-se em

duplas

e apenas

um

trabalhou

individualmente. Os computadores da instituição não tinham o programa Power Point,
mas tinham um programa similar, de apresentação de slides, o LibreOffice Impress41.
Como o programa similar tinha algumas limitações gráficas, foi oferecida aos
participantes a possibilidade de utilizarem notebooks com o programa Power Point. Ao
final, apenas uma dupla e um participante resolveram utilizar os notebooks, as outras
duas duplas optaram por utilizar o computador da instituição.
Dos trabalhos realizados, todos os quatro foram voltados para usos em aulas de
francês ou na Mediateca de Francês. A observação do conjunto desses trabalhos
evidenciou que os participantes foram capazes de estabelecer várias relações com os
conceitos desenvolvidos.

- Oficina II
O número de participantes foi bem reduzido em relação às oficinas anteriores
(Oficina Piloto e Oficina I), fato que alterou algumas dinâmicas. Com maior
disponibilidade de tempo para que cada um pudesse realizar suas produções e análises,

41

Este programa pertence ao LibreOffice, um software desenvolvido e trabalhado por uma comunidade,
sendo um projeto da organização sem fins lucrativos, The Document Foundation. Baixar em: http://ptbr.libreoffice.org/
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observamos que os participantes puderam se dedicar mais na exploração de cada etapa.
Por outro lado, notamos que, com um grupo maior, as trocas de experiências são mais
ricas e o diálogo torna-se mais amplo, principalmente na realização do grupo focal.
Ao serem convocados a tirarem as primeiras fotografias, todos os participantes
decidiram sair da sala para explorar os espaços do prédio e da grande área externa da
instituição. Acreditamos que esta escolha deva-se ao fato da Mediateca (local de
desenvolvimento da oficina), não possuir imagens, objetos ou mobiliário atrativo, por
ainda estar em etapa de montagem.
Percebemos a diversidade na temática das fotografias, natureza, construções
(prédios da instituição, caixa d'água), pessoas (alunos) e ambiente interno do prédio.
Dois participantes tiraram cinco fotos cada um e a terceira, três fotos.
Ao serem apresentados aos exemplos de atividades realizadas com meus alunos
(Apêndices E e F), os participantes mostraram-se bastante surpresos com o resultado do
trabalho e falaram sobre a importância de incentivar os alunos a produzirem.
Interessaram-se em saber como aquelas atividades tinham sido realizadas, a quantidade
de aulas utilizadas, quais os programas e locais de realização.
Fizemos uma significativa mudança da Oficina I para esta, a fim de que
pudéssemos testar algumas hipóteses que surgiram após a realização da primeira.
Optamos por fazer a intervenção antes da leitura das primeiras imagens produzidas.
Desta forma, as etapas sofreram alteração (Fig. 5):

Fig. 5 - Etapas das Oficinas I e II

Nossa intenção com esta mudança foi que os participantes pudessem olhar suas
primeiras fotografias com um olhar mais crítico, percebendo alguns problemas e
compreendendo a importância do planejamento e estratégias para alcançar os objetivos.
Algumas hipóteses surgiram após o desenvolvimento da primeira oficina: Será que, ao
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analisar as fotografias produzidas, com um olhar mais atento e conhecedor, permitiria
aos grupos reconhecer a possível falta de planejamento e de estratégias? Será que
reconheceriam mais facilmente os "problemas" das imagens? Será que os mesmos, na
segunda etapa fotográfica, voltariam às primeiras composições, com a intenção de
refazê-las com mais cuidado e criticidade?
Na Oficina I, percebemos que o reconhecimento dos "problemas" e das
dificuldades na realização das fotografias ficou mais evidente após o desenvolvimento
da linguagem fotográfica. Deduzimos que os participantes começaram a se questionar e
a apresentar tais questionamentos depois de algum conhecimento específico no assunto.
Tais constatações sugerem que, após terem minimamente desenvolvido a linguagem
imagética, os participantes tornaram-se mais exigentes em relação à sua produção e dos
colegas, questionando mais e buscando realizar melhores composições.
Durante o desenvolvimento da parte teórica, como estávamos com poucos
participantes, foi possível, ao longo da apresentação, convidá-los a participar,
levantando questionamentos e deixando-os a vontade para realizarem comentários. Eles
elogiaram bastante as imagens selecionadas para o desenvolvimento dos conceitos e,
aos poucos, tentaram fazer análises sobre as fotografias que viam.
Como justificado anteriormente, realizamos após a intervenção, a leitura das
imagens produzidas no início da oficina. A dinâmica da leitura foi apresentada por mim
ao longo da exibição das fotografias. Parecia que eles não sabiam por onde começar a
fazer as leituras, apenas diziam onde tinham tirado as fotos e o que os lugares
representavam. À medida em que eu fazia perguntas sobre as suas fotografias eles
respondiam. Aos poucos, tanto os produtores quanto os colegas iam fazendo alguns
comentários em relação às fotografias, mas pouco falaram sobre os elementos da
composição e sua relação. É importante registrar que a maioria das leituras das
fotografias decorrera dos questionamentos que fiz.
No segundo convite que fiz para a produção de fotografias com a temática
"Educação: Olhando o que eu nunca vi", após a explicação do uso instrumental da
câmera semi-profissional, deixei-os a vontade para utilizá-la, colocando-me a
disposição para orientá-los. Assim como na primeira oficina, destinada a fotografar, os
participantes visitaram a parte interior do prédio, a área externa, convocaram pessoas a
participarem das fotos e buscaram composições no espaço da Mediateca. Percebemos
que dois participantes voltaram para tirar fotografias das composições realizadas na
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primeira etapa, confirmando a hipótese por nós levantada. Fotografaram também
diferentes cenários, objetos, ambientes internos e externos, pessoas e natureza.
Solicitaram, em vários momentos, ajuda para utilizar a câmera, o foco e o zoom,
o visor do LDC e o efeito (plástico). Percebemos que os participantes relacionaram-se
de maneira diferente com as composições, ajustando os ângulos e os posicionamentos
para melhor atender aos seus objetivos. Eles investigaram mais os elementos que seriam
utilizados nas composições e fizeram mais tentativas para realizar uma fotografia, por
exemplo, Teresinha42 (II) tirou oito fotos da mesma cena até afirmar que conseguiu
sucesso na sua composição. Percebemos, também, que eles se organizaram no
revezamento da câmera, de modo que após tirar algumas fotos, solicitaram novamente a
câmera. Como participaram poucos professores, eles puderam dispor de um tempo
maior nesta atividade, produzindo mais fotografias do que o esperado. Ao todo foram
cinquenta e quatro fotos para três participantes.
Na leitura das fotografias produzidas após a intervenção, como os participantes
já conheciam a dinâmica de análise das fotografias, a atividade desenvolveu-se de
maneira mais fluida e os docentes ficaram mais a vontade em falar das suas produções e
dos colegas. Eles conseguiram expor seus objetivos e falaram sobre suas diversas
tentativas para conseguir realizar o que tinham planejado. Percebemos que
evidenciaram bastante as dificuldades e os problemas das suas imagens, o que sugere
uma maior percepção da linguagem fotográfica e um olhar mais crítico para sua própria
produção e a dos colegas. Outra mudança, da primeira para a segunda análise das
imagens, foi que conseguiram explicar porque tinham gostado ou não das imagens,
falando sobre os elementos da linguagem visual e suas relações.
Buscaram, ao longo da exibição das imagens, relacionar algumas delas à
possibilidades de atividades e projetos junto aos alunos.
A segunda parte da oficina foi destinada à linguagem gráfica. Desenvolvemos a
leitura e produção de cartazes e eles acharam que seria ótimo poder produzir cartazes
para levar para sala de aula, fugindo um pouco do livro didático e por ser um material
que teria mais relação com a realidade dos alunos. Desenvolvemos as capacidades de
leitura e comunicação relacionando imagem e texto em momentos teóricos e práticos.
Utilizamos um programa de edição de texto e imagem Inkscape que já estava instalado
nos notebooks pessoais dos participantes. Apesar da apresentação do programa, em
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Os nomes dos participantes das oficinas foram substituídos por nomes fictícios.
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relação aos recursos e suas possibilidades, solicitaram que ajudássemos várias vezes,
demonstrando dificuldade para utilizá-lo. Acreditamos que, apesar das limitações
técnicas do programa (em alguns momentos travava devido a alta resolução da imagem
e pelas poucas possibilidades de algumas ferramentas e opções), a maior dificuldade
apresentada, deve-se ao fato de ter sido o primeiro contato deles com um software de
edição de imagens e textos.
Ofereci ao grupo que escolhessem o suporte para suas peças gráficas: cartaz
impresso em papel couché no formato A3, estampa para camisa de algodão branca ou
para bolsa de algodão cru. Eles ficaram bastante animados em receber este material.
Cada um, em seu notebook, produziu sua peça gráfica, preocupando-se com o conteúdo
e com a qualidade estética das peças. Os participantes se dedicaram às suas produções,
levando um tempo maior que o disponibilizado (em torno de 1:30h). O material foi
entregue quinze dias após a realização da oficina, custeado pela pesquisadora.
Todos os trabalhos realizados tinham relação com ambientes da instituição de
ensino: um abordando o teatro e os outros dois, a Midiateca de Francês. Os participantes
foram capazes de estabelecer várias relações com os conceitos desenvolvidos,
comunicando-se através das peças que conjugavam imagem e texto. Cada um poderia
utilizar as fotografias dos outros porém, usaram uma fotografia produzida por si mesmo,
após a intervenção.

- Considerações Gerais
Embora almejássemos desenvolver nas oficinas as linguagens relacionadas à
fotografia, ao design e à multimídia, pela pouca disponibilidade de tempo para formação
por parte dos professores, tivemos que reduzir as linguagens para que o trabalho fosse
realizado com qualidade. Neste sentido, trabalhamos a linguagem fotográfica na
primeira parte das oficinas e outra linguagem, que poderia ser peça gráfica ou
apresentação de slides, na segunda parte.
Selecionamos para a utilização nas oficinas os seguintes artefatos tecnológicos:
câmeras fotográficas digitais, projetor de imagens (data show), notebooks, Ipads e
computadores. Os softwares utilizados foram: Power Point, LibreOffice Impress43 e
Inkscape44.

43

http://pt-br.libreoffice.org/

44

https://inkscape.org/pt/
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Pretendíamos oferecer uma oficina dividida em quatro encontros com duração
de três horas cada. Em cada encontro ofereceríamos o estudo de uma linguagem fotografia, peça gráfica e produção de slides - e no último discutiríamos os resultados e
seria proposto um grupo focal. Todavia, a falta de disponibilidade de tempo por parte
dos professores foi um grande obstáculo encontrado. Além do pouco tempo que poderia
ser destinado à oficina, outra dificuldade foi a definição de uma data que conciliasse a
disponibilidade de um grupo de docentes.
A fim de apresentar uma proposta que fosse viável para o maior quantitativo de
professores, oferecemos a Oficina em um dia, com duração de seis horas, divididas no
período da manhã e da tarde - de 9hs às 12hs e de 13hs às 16hs. Com esta distribuição
de tempo, adaptamos a programação para o desenvolvimento da linguagem fotográfica
na parte da manhã e na parte da tarde o desenvolvimento de uma das duas linguagens,
peça gráfica ou apresentação de slides, além do grupo focal.
Tendo reprogramado a estrutura da Oficina, precisávamos organizar as
atividades da forma mais compacta possível, mas sem deixar de realizar o passo a passo
necessário para alcançar nosso objetivo. Planejamos uma estrutura básica para a oficina,
que atendesse às nossas necessidades e que fosse de realização viável.
Estabelecemos como prioritária a apresentação e desenvolvimento junto aos
docentes participantes, dos conceitos que julgamos necessários à leitura e produção de
imagens. Neste sentido, permeamos as atividades da oficina com as abordagens destes
conceitos, associando-os às percepções dos participantes.
Ao longo da oficina apresentamos os conceitos das linguagens abordadas,
fotografia, design e multimídia, e fundamentamos a utilização dos conceitos básicos da
composição imagética de acordo com as especificidades de cada linguagem.
Estimulamos o olhar do participante através de leitura, produção e análise das imagens,
fazendo-o imergir nas especificidades.
Para sintetizar os conceitos, de acordo com a nossa pesquisa, minimamente
necessários ao trato com a imagem fotográfica e com sua utilização em peças gráficas
(design) e apresentações de slides (multimídia), desenvolvemos material didático
apresentado em sua versão digital (Apêndices D, I e J) e impresso (Apêndice G) para
todos. Visando uma unidade deste material idealizado especificamente para a Oficina da
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Imagem, sentimos a necessidade da criação de uma logo45 para ser utilizada em todos os
suportes (Fig. 6).

Fotografia

Fig. 6 - Apresentação de Slides Primeiro slide do material didático referente à Linguagem Fotográfica

Para que os participantes percebessem a relação entre os materiais didáticos
utilizados na Oficina, além da logo, desenvolvemos uma identidade visual46 (Fig. 7).
Pretendemos com isso, apresentar um material com qualidade estética que despertasse
interesse e satisfação.

Roteiro

Estética

Estrutura Efeitos

Conteúdo

Linguagem

Texto

Animações

Público

Design

Som

Transições

Duração

Imagem

Fig. 7 - Apresentação de Slides Segundo slide do material didático referente à Linguagem Gráfica

45

Criação da logo no Apêndice L
Identidade visual é a definição e uso de um conjunto de elementos que representam visualmente a
marca. No nosso caso, utilizamos a logo, as cores primárias
46

75

O material didático por nós desenvolvido e utilizado nos encontros, foi muito
bem aceito pelos participantes que solicitaram seu compartilhamento para usos pessoais
e pedagógicos. Gostaria do PowerPoint feito por você - Priscilla (I); O ponto alto para
mim foi o resumo com os conceitos porque a gente consegue "refalar" sobre esses
conceitos, dizendo o que está ali, com as nossas palavras, até porque a gente aprendeu,
a gente entendeu e enraizou; Gostaríamos muito do PowerPoint de foto e da
apresentação de slides, para usar nas aulas, pensamos em realimentar e traduzir para
o francês - Monique (I)
O interesse em possuir o material didático que produzimos e utilizamos nas
Oficinas sugere que os participantes têm vontade de utilizá-lo em suas práticas
pedagógicas.
Em relação às etapas de produção imagética, propusemos atividades realizadas
individualmente e outras, de forma coletiva. Antes das etapas de produção, buscamos
fornecer elementos para a análise de composição imagética/gráfica e de significação dos
conceitos mínimos necessários à produção. As produções foram acompanhadas pela
mediadora sempre procurando não inibir, limitar ou conduzir as escolhas dos
participantes, visando que eles desenvolvessem suas possibilidades de autoria. As
produções dos docentes foram analisadas pelos próprios autores, pelos colegas e pela
mediadora, de forma conjunta, durante a exibição dos materiais realizados nas oficinas.
Todo material produzido, a cada oficina, foi reunido e organizado de maneira
que, no prazo de quinze dias, cada participante recebesse uma mídia - DVD - com as
suas produções e as dos colegas, bem como o material didático utilizado nas Oficinas.
Ao final de cada oficina, foi realizado um grupo focal, simulando uma conversa
informal entre os participantes para que pudessem ocorrer trocas de informações e
avaliações do trabalho desenvolvido.
Consideramos pertinente registrar que os dois grupos focais realizados com os
professores participantes das oficinas I e II, aconteceram de forma similar, com relação
à organização e desenvolvimento, neste sentido, podemos narrá-los de forma conjunta.
Da mesma forma, as especificidades que diferenciam os grupos serão evidenciadas.
Como sequência das etapas das oficinas, os professores foram convidados a
sentar juntos, para conversarmos sobre nosso encontro. De forma natural, organizamos,
nos espaços onde aconteceram as formações, as cadeiras em círculo para que
pudéssemos melhor comunicar-mo-nos.
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Ao final dos encontros, o grupo - professores, mediadora e colaboradores da
oficina - já estava entrosado e o diálogo já tinha sido estabelecido, de maneira que o
grupo focal pôde desenvolver-se como uma conversa informal. Expliquei para os
participantes que precisaria gravar esta etapa em vídeo, mas que após a transcrição, o
mesmo seria apagado. Os professores compreenderam e nenhum se opôs à dinâmica
proposta. Optamos pelo recurso da gravação em vídeo para que pudéssemos melhor
identificar o "autor do enunciado", no momento da transcrição das falas. Todos os
participantes assinaram um TCLE - termo de consentimento livre e esclarecido.
AÊNDICE M.
Abri as conversas (grupos focais) falando sobre a importância de refletirmos
sobre as experiências que tivemos durante o desenvolvimento das oficinas, tanto no
sentido de (re)pensarmos nossa prática pedagógica, quanto para alimentar a pesquisa. A
conversa desenvolveu-se de maneira fluida e, à medida em que os assuntos iam
surgindo, no papel de mediadora, eu direcionava a conversa por meio de perguntas e dos
temas em questão.
Minhas interferências visaram facilitar o processo de discussão, encorajando os
participantes a discutir os temas propostos. Observamos nas duas práticas de grupo
focal, a troca de experiências, ideias e pontos de vista, todavia, notamos que alguns
participantes colocaram-se de forma bastante reduzida durante a conversa.
Com relação às especificidades dos grupos, Oficina I e II, percebemos que no
primeiro grupo, que possuía maior número de participantes, a discussão foi mais
envolvente, abordando mais assuntos afins. Já com o grupo menor, notamos que eles
preocuparam-se mais em responder aos questionamentos.
Em ambos os casos, o uso da dinâmica do grupo focal possibilitou-nos conhecer
a opinião dos participantes em situação de grupo.
A realização das Oficinas só foi possível pelo apoio de alguns colaboradores, de
maneira que eu, pesquisadora, nunca ficasse sozinha. A cada oficina participaram um ou
dois colaboradores que auxiliaram na gravação dos vídeos, nos registros fotográficos,
no descarregamento de fotos, entre outras necessidades que surgiam. Em todas, assumi
o papel de mediadora, apresentando os conteúdos, questões, propondo e facilitando a
realização das atividades.
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5
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Os dados coletados começaram a ser analisados logo após as realizações das
oficinas pois, a partir deles, novas proposições poderiam ser feitas. Ao final, todo o
conteúdo foi revisto, analisado e categorizado, com a intenção de responder as questões
da pesquisa. Durante a realização das oficinas, preocupamo-nos em acatar e registrar as
colocações emitidas pelos participantes, sem introduzir nossas pré-concepções.
Conforme apresentado na metodologia, foram analisados:
Diálogos dos participantes ao longo das oficinas - a partir da transcrição dos
grupos focais e da análise das filmagens de cada encontro, foram observadas as ações e
registrados os discursos durante todo o desenvolvimento das oficinas. Visou-se
identificar as concepções de uso da imagem antes e depois da realização das oficinas e
compreender possíveis mudanças na leitura e na produção visual, bem como as
ressignificações em relação ao uso das TIC em ambientes de ensino aprendizagem;
Produções Imagéticas - fotografias, peças gráficas e slides produzidos ao longo
das oficinas;

5.1 ANÁLISE DA PRODUÇÃO E LEITURA DAS IMAGENS

Todos os dados reunidos ao longo das oficinas foram analisados de acordo com
suas especificidades. Neste sentido, apresentamos as análises dos conteúdos –
imagéticos e orais – de forma separada para melhor visualização dos mesmos. Em um
momento posterior, as análises dos diferentes materiais entrecruzam-se. Ao final,
reunimos e analisamos conjuntamente os dados oferecidos pelas duas oficinas.

- Análise do conteúdo imagético
A fim de perceber possíveis transformações nas formas de ler e produzir
imagens fotográficas, bem como seus desdobramentos em outras mídias (peças gráficas
e slides), estabelecemos breves análises dos conteúdos imagéticos produzidos pelos
participantes das oficinas.
De acordo com as abordagens estabelecidas na presente pesquisa, apreciamos as
imagens produzidas pelos participantes pelo prisma de Santaella (2005, 2012); Dondis
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(2003); Barbosa (2011 e 2003) e Ostrower (2007). Cada autora contribui com
abordagens específicas, a partir das proximidades e distâncias em suas obras, para uma
análise mais ampla dos dados.
Da obra de Dondis (2003), foi resgatada a proposição do sistema básico para a
aprendizagem, identificação, criação e compreensão de mensagens visuais, a partir de
um esquema de leitura baseado na sintaxe visual, em que ela propõe o estudo dos
elementos básicos, como a linha, o ponto, a cor, a forma e a luz. Já a obra de Santaella
(2005, 2012), foi a principal referência para o estudo semiótico, com suas noções de
denotação e conotação47, inseridas no que a autora chama de alfabetização semiótica.
Ostrower (2007) contribuiu para que atentássemos para os aspectos da vivência concreta
do fenômeno da criação, colocados pela autora como potencial próprio da condição de
ser humano e Barbosa (2011 e 2003), com a reflexão sobre a abordagem triangular da
experiência visual, baseada nos pilares, cíclicos de contextualização histórica, fazer
artístico e apreciação artística.
Na análise do conteúdo imagético produzido pelos participantes, buscou-se
entender como as fotografias dos mesmos falam. As formas desta fala dependem dos
parâmetros adotados na sua composição, que posteriormente serão lidos pelo receptor,
na análise e interpretação das imagens (RODRIGUES, 2007). Quem fotografa pode
evidenciar suas intenções, em relação ao resultado de seu trabalho, pelas escolhas
compositivas, como enquadramento, foco, aspectos cromáticos e posicionamento,
elementos que, segundo Rodrigues (2007), devem estar consonantes com aquilo que a
imagem pretende falar.
Sendo as imagens agentes polissêmicos, desenvolvemos nossa leitura sobre as
fotografias produzidas. Neste contexto, os conteúdos das imagens fotográficas foram
analisados nos sentidos conotativo e denotativo, além da compreensão da composição
da imagem e do contexto de realização das mesmas.
Diante a grande quantidade de fotografias produzidas pelos participantes durante
as oficinas, selecionamos algumas produções para que, através de breves leituras das
mesmas, pudéssemos entender como o professor produziu imagens a partir da utilização
de mídias e ferramentas digitais e, em que medida os conceitos apresentados nas
oficinas foram expandidos e redimensionados.

47

Sentido conotativo refere-se às diversas interpretações que uma imagem fotográfica pode ter. Sentido
denotativo refere-se àquilo que é realmente visível na imagem (RODRIGUES, 2007).
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- Breve análise das imagens fotográficas produzidas nas oficinas
Apesar do interesse da nossa pesquisa ser voltado para como os professores
produzem e leem fotografias a partir da interferência da formação teórico-prática,
acreditamos ser necessário apresentar nossa perspectiva por meio de breves exemplos
de nossas leituras das fotografias produzidas pelos professores, após o desenvolvimento
da linguagem visual, a fim de evidenciar as possibilidades comunicativas de suas
imagens. Para tal, selecionamos fotografias realizadas por um participante de cada
oficina.
Em nossos exemplos, recorremos à organização dos elementos que devem ser
levados em conta para a leitura de uma foto, proposta por Santaella (2012). A autora
estabelece didaticamente um roteiro de observação que ajuda a desvendar os recursos
que a fotografia dispõe para gerar seus significados.
Neste sentido, para ler uma foto devemos, de acordo com Santaella (2012):
- Atentar-nos para seus elementos constitutivos: quem é o fotógrafo, qual é o
assunto e em que contexto;
- Observar a feitura da imagem: enquadramento (recorte da cena), ponto de vista
(posicionamento e ângulo) e sua composição (iluminação, linhas, planos,
contrastes, formas, cores);
Baseamo-nos na proposta de Santaella (2012) para realizar as seguintes leituras
(Foto 1) e (Foto 2):

Foto 1 - Fotografia de José Eduardo - Oficina da Imagem I
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Fotografia tirada na Midiateca do campus São Cristóvão, pelo professor de
francês, José Eduardo (Oficina I), que possui vivência neste ambiente e manifestou
vontade de realizar projetos com os alunos no local48. Seu interesse voltou-se para o
acervo de livros apresentado em uma cena.
A sensação trazida pela fotografia, a partir de seu arranjo, é de um ambiente
convidativo e tranquilo. Parece que o personagem saiu e deixou o livro, elemento em
destaque, aberto para continuar a leitura em outro momento. A imagem é rica em
elementos, suscitando diferentes leituras e compreensões.
Até este momento, de acordo com Santaella (2012), ainda não realizamos a
leitura da imagem. Anteriormente, na parte Leitura de Imagens Fotográficas 49,
apresentamos os três níveis de apreensão de uma foto, estabelecidos por Santaella
(2012) e agora, podemos exemplificá-los através da leitura que estamos realizando. Os
sentimentos produzidos pela fotografia, corresponderiam ao primeiro nível de
apreensão, no segundo nível, podemos identificar seu motivo e reconhecer o que foi
fotografado. Mas, é "apenas no terceiro nível de apreensão que surge a diferença entre
ver fotos e ler fotos" (SANTAELLA, 2012, p. 79).
Neste momento, na tentativa de ler a imagem, buscamos as especificidades
próprias da fotografia, entendendo-a como linguagem visual. Para desvendá-la,
colocamo-nos diante à fotografia conforme sugere Santaella (2012, p. 81):

Trata-se de buscar unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas
escalas e volumes, seus eixos e suas sombras, enfim, contemplar a atmosfera
que ela oferta ao olhar, pois a significação imanente dos motivos e temas
fotografados é inseparável do arranjo singular que o fotógrafo escolheu
apresentar.

Examinamos a seguir, os elementos visuais e as relações estabelecidas por José
Eduardo (Oficina I) para construir sua composição fotográfica.
Percebemos, em primeiro plano e centralizada, uma cadeira afastada da mesa,
com um livro aberto em cima. Através do enquadramento, podemos compreender o
cenário ocupado por estantes com livros, outra cadeira e uma mesa que não sabemos ao
certo o tamanho. A cena registrada é definida por um recorte que não nos permite saber
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Informações retiradas do grupo focal.

49

Quadro Teórico, página 38
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ao certo, as dimensões das estantes e do mobiliário, dando uma sensação de
continuidade.
O recorte dado à cena e a organização dos elementos visuais nos possibilita
compreender o elemento em destaque e, ao mesmo tempo, o cenário. "Os elementos
visuais são manipulados com ênfase cambiável pelas técnicas de comunicação visual,
numa resposta direta ao caráter do que está sendo concebido e ao objetivo da
mensagem" (Dondis, 2003, p. 23). José Eduardo (Oficina I), utilizando como técnica a
ênfase no elemento principal, dá forma à sua fotografia através do que Dondis (2003, p.
24) chama de "solução visual".
O motivo fotografado está abaixo da altura dos olhos do participante assim, para
conseguir sua composição, ele muda sua posição, abaixando-se. José Eduardo (Oficina
I) buscou um ângulo que o possibilitou fugir da frontalidade, encontrando linhas
interessantes. As linhas em diagonal trazem dinamismo e movimento para a imagem,
como a base do livro sobre a cadeira e a grande diagonal que quase divide a imagem,
formada pela parte inferior das estantes. Os olhares do expectador são direcionados para
o elemento em destaque também pela dramaticidade da iluminação, que incide na
cadeira e no livro.
O arranjo dos elementos convida o olhar a percorrer o ambiente. Apesar do foco
estar mais direcionado aos elementos centrais, a nitidez da imagem é distribuída por
toda ela. A composição cromática é interessante, sobressaindo o contraste do caramelo
com o azul. Outro contraste alimenta a imagem, entre as linhas curvas e retas.
Como coloca Dondis (2003), o conteúdo é extremamente influenciado pela
importância das partes constitutivas e suas relações. Percebemos que as unidades
visuais utilizadas por José Eduardo (Oficina I) - linhas, iluminação, cores e formas -,
possuem qualidade estética e suas relações compositivas influenciam o significado da
fotografia.
Percebemos, pela leitura da imagem fotográfica de José Eduardo (Oficina I), que
os conceitos desenvolvidos durante a oficina foram percebidos, de maneira que o
mesmo parece recorrer a eles para compor sua produção. De acordo com a fala do
participante, Eu montei essa foto querendo dar a sensação que fui ali e já volto - José
Eduardo (Oficina I) houve um planejamento da composição, o pensamento estratégico
de seleção e organização dos elementos e o bom uso da ferramenta digital (câmera) para
alcançar seus objetivos. Esta condição sugere que, após o desenvolvimento das
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capacidades relativas à leitura e produção de imagens, o participante produziu imagens
com qualidade estética.
A seguir, analisamos uma fotografia produzida pela participante Teresinha
(Oficina II):

Foto 2 - Segunda tentativa de Fotografia de Teresinha, Oficina da Imagem II

Fotografia tirada na Mediateca do campus Realengo II, pela professora
Teresinha (Oficina II). A participante utiliza este espaço com seus alunos durante as
aulas de francês. Assim como os outros professores que participaram da Oficina II,
Teresinha tem intenção de realizar projetos com os alunos para tornar a Mediateca um
lugar de convivência.
Teresinha fotografa um relógio que está na parede da Mediateca. Um colega, ao
analisar a fotografia, observa: O tema dessa fotografia tem tudo a ver com a gente! Cesar (Oficina II). A imagem presente no relógio, com seu sentido próprio, carrega
informações e dialoga, sobretudo, com os interessados no idioma e cultura francesa.
Apesar de levar o leitor ao cenário da imagem, a parte da parede de madeira e a sombra
do relógio na parede branca indicam um outro local, não mais externo. A sensação de
névoa ou de nuvem causada pelo efeito embaçado do lado direito ajudam a criar um
clima frio na fotografia.
A fotografia de Teresinha pode suscitar diversas leituras mas, pelas referências
que a mesma faz com os elementos escolhidos, esta produção possivelmente fala mais
aos que estão envolvidos com a cultura e idioma francês. "Quanto mais uma foto for
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portadora de valores simbólicos, mais carregada ela estará de significados coletivos que
falam à cultura" (SANTAELLA, 2012, p. 81).
Sem menosprezar a importância dos sentimentos e contextualização da
fotografia, partimos agora para a leitura da imagem. Antes de produzir a fotografia que
estamos analisando, Teresinha tentou realizar a composição (Foto 3) mas notou alguns
problemas: Essa embaçou um pouco e apareceu a linha do teto. - Teresinha (Oficina
II). Como estratégia para sumir com a linha que a estava incomodando, sem perder o
recorte da composição, a participante recorreu ao efeito50 apresentado durante a oficina.
Este recurso possibilitou que a composição fosse realizada sem a linha que funcionava
como uma interferência. Além disso, criou um efeito de névoa que dialogou com o
cenário na imagem do relógio.

Foto 3 - Primeira tentativa de fotografia de Teresinha - Oficina da Imagem II

A fotografia é composta por poucos elementos. A relação dos mesmos é
estabelecida de forma clara e organizada. O enquadramento é estabelecido através de
um recorte que apenas sugere um ambiente. A parte inferior, de madeira, ajuda na
compreensão de que o relógio está fixado em uma parede branca. Todavia, não sabemos
ao certo as dimensões do espaço, já que não aparece mais nenhum elemento que limite o
cenário.
A participante define seu ponto de vista posicionando-se frontalmente em
relação aos elementos, todavia, cria um dinamismo e movimento na sua composição
50

O efeito nebuloso foi realizado através do recurso da colocação de um plástico transparente em volta da
lente da câmera. Ver: http://www.revelandoideias.com.br/dicas/tire-fotos-com-nevoa-usando-um-sacoplastico/
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através do ângulo estabelecido para a fotografia. A inclinação da câmera faz com que as
linhas horizontais e verticais tornem-se diagonais, o que causa uma maior "tensão
visual" (DONDIS, 2003, p. 35) e um desequilíbrio, todavia podemos perceber a relação
harmônica das formas pelo paralelismo das linhas do relógio e da parede de madeira.
O olhar do leitor é conduzido para o elemento principal da composição, o
relógio, através do arranjo do tema. A participante dá ênfase ao elemento através da
relação figura e fundo, em que o fundo branco sem nenhuma interferência, leva o olhar
à figura quadrada de cores mais escuras, como o cinza e azul. Outro elemento que ajuda
na elevação do olhar é a parte de madeira no canto esquerdo, que forma um triângulo e
"empurra" o olhar para cima.
A tonalidade suave do ambiente em oposição ao marrom da parte inferior causa
um contraste necessário à composição. O efeito de névoa utilizado no canto superior
direito da fotografia está diretamente oposto à parte escura em cor marrom, o que cria
um dinamismo pela oposição de cores, formas e texturas. O efeito fez com que o foco
ficasse mais direcionado para a parte média e inferior direita da imagem.
A fotografia composta por Teresinha (Oficina II) evidencia um conhecimento
mínimo dos elementos da linguagem fotográfica e das possibilidades de suas relações.
A participante preocupou-se em desenvolver estratégias para sanar problemas e em
utilizar os conceitos comunicativos da fotografia.

- Análise dos conteúdos orais
A análise do material foi realizada sob inspiração de Bardin (1977). A autora
propõe três etapas para a aplicação desta técnica de análise: 1.Pré-análise; 2.Exploração
do material; 3.Tratamento dos resultados e interpretação.
A leitura de imagens e o grupo focal foram gravados em vídeo, com a autorização
dos participantes. Por este procedimento foi possível obter significativas informações
provenientes dos participantes e melhor identificá-las. As transcrições de todo material
gravado em vídeo foram realizadas pela própria mediadora, já que, por ter atuado
diretamente nas oficinas, pode recolher e organizar os materiais. As transcrições foram
realizadas com o acompanhamento de anotações realizadas durante as oficinas (como a
ordem das fotografias), e pelas fotografias produzidas pelos participantes. Este exercício
de montagem do material, que exigiu a revisão exaustiva dos vídeos, fotografias e
anotações, fez parte da pré-análise.
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A pré-análise teve início com a realização de uma atividade conhecida como
leitura flutuante, em que se objetiva gerar impressões iniciais acerca do material a ser
analisado (BARDIN, 1997). Cada oficina gerou grande quantidade de material: leitura
das imagens produzidas antes da intervenção, leitura das imagens produzidas após a
intervenção e grupo focal. Iniciamos a leitura dos dados pela primeira oficina. Lemos
diversas vezes para conhecer o material e conseguimos, já nesta etapa, perceber
informações importantes. Separamos o material e apontamos o que consideramos, a
princípio, ser mais relevante para a análise. Partimos então para a leitura dos dados da
segunda oficina, desenvolvendo a mesma dinâmica. Após a exploração do material, as
informações nele contidas foram codificadas tematicamente.
A partir da pré-classificação chegamos aos temas principais, que resultaram do
agrupamento progressivo e da classificação realizados durante a exploração do material.
Destaca-se que os títulos das categorias temáticas emergiram na realização das etapas de
pré-análise e de exploração de material. Nesta etapa - do tratamento dos resultados e
interpretação - consideramos, conforme aponta Bardin (1977, p. 101), que "o analista,
tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e
adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que digam respeito a
outras descobertas inesperadas".

- Discussão sobre os dados imagéticos e orais - produções, leituras e grupo
focal
No exercício de leitura dos materiais produzidos nas Oficinas da Imagem,
saltaram aos nossos olhos alguns acontecimentos que, com as especificidades dos
grupos51, levam-nos a traçar um caminho para responder aos questionamentos da
pesquisa. Analisando a primeira oficina, Oficina I, apontamos alguns indicadores que
nos ajudaram a compreender melhor os dados produzidos. Ao realizarmos a segunda
oficina, Oficina II, na mesma instituição e com novo grupo de professores,
identificamos muitas similaridades à experiência anterior. Esta constatação possibilitounos utilizar os mesmos referentes52 da Oficina II.
51

O grupo de professores da Oficina I era composto, basicamente por professores de francês, e o grupo da
Oficina II era composto apenas por docentes de francês, pertencendo todos esses professores ao mesmo
departamento e desenvolvendo uma relação de trabalho.
52

Transformação da Linguagem; Percepção dos problemas nas imagens e proposição de soluções;
Produção - definição de objetivos, planejamento da composição e definição de estratégias;
Ressignificação do uso de fotografia e tecnologias na prática pedagógica.
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Acreditamos que poderíamos extrair mais informações se articulássemos os
dados obtidos em diferentes momentos53, podendo comparar as falas dos participantes,
evidenciar a dinâmica da oficina e analisar as possíveis mudanças nas leituras e
produções imagéticas.
Na intenção de responder aos questionamentos da pesquisa, organizamos
algumas observações sobre as principais mudanças percebidas nas ações, falas e
concepções dos participantes, após a realização da oficina.

a) Transformação da Linguagem
Refere-se às mudanças percebidas com relação à linguagem utilizada pelos
participantes durante a Oficina da Imagem. Do início da formação até o final, notamos
uma transformação nas formas como os participantes expressam-se em relação à
imagem. A transformação da linguagem reflete, mais do que uma mudança na fala, o
reflexo de um novo olhar do participante.
Na Oficina I, as etapas das leituras das imagens foram desenvolvidas de acordo
com o planejamento: primeiro os participantes realizaram seus registros fotográficos,
logo após, analisaram suas fotografias com base nas leituras das imagens, para só então
desenvolvermos a intervenção, com as especificidades da linguagem imagética. No
segundo momento os participantes voltaram a fotografar e depois realizaram as análises
das fotografias realizadas após a intervenção (leitura das imagens). Relembramos as
etapas já descritas anteriormente, para evidenciar a mudança ocorrida na Oficina II.
Na Oficina II, como justificado nas especificidades das oficinas54, os
participantes puderam analisar suas primeiras produções fotográficas após terem
participado da intervenção, onde desenvolvemos as especificidades da linguagem
fotográfica em suas relações estéticas e técnicas. Esta mudança, em relação à Oficina I,
permitiu que estas fotografias fossem analisadas por olhares considerados como mais
inseridos na linguagem, o que acreditamos, iria facilitar a leitura das imagens e
despertar o senso crítico dos produtores.

53

Dados: Orais, extraídos das duas leituras de imagens (antes e após a intervenção); grupo focal e
imagens produzidas pelos participantes.
54

Vide (Fig. 5) p. 66
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Entretanto, foi possível obsevar que esta alteração nas etapas da oficina não
gerou mudanças na leitura das primeiras fotografias. Mesmo tendo entrado em contato
com as primeiras produções após a intervenção, notamos que os participantes não
conseguiram de maneira clara apontar seus objetivos, suas estratégias, dificuldades ou
mesmo realizar uma leitura das fotografias produzidas. Neste sentido, apesar da
diferença na ordem das etapas de desenvolvimento das duas oficinas, consideramos seus
resultados muito semelhantes.
Para evidenciar a proximidade dos resultados, apresentamos as primeiras leituras
das fotografias produzidas por duas participantes, uma de cada oficina (Foto 4 e 5).

Foto 4 - Fotografia antes da intervenção - Monique - (I)55

Eu sou apaixonada por essa coleção, ela é sempre a primeira
coisa que eu olho quando entro nessa biblioteca. Me incomoda
muito saber que está faltando o número 20. E eu fico me
perguntando, e se faltasse o número 15, o que seria? - Monique
(I)

55

Para facilitar o reconhecimento dos docentes de acordo com as oficinas que participaram, indicaremos
com (I) os docentes que participaram da Oficina I e com (II), os da Oficina II.
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Foto 5 - Fotografia antes da intervenção - Teresinha - (II)

Eu queria juntar duas coisas que eu gosto bastante, o verde e a
presença dos alunos, porque quando o campus está vazio é
muito triste. - Teresinha (II)
Os comentários de Monique (I) e Teresinha (II) sobre suas primeiras produções,
ainda que realizadas em oficinas diferentes, assemelham-se bastante. Ambas definiram
seus referentes por questões emocionais, isto é, escolheram o que seria fotografado por
gostarem, sou apaixonada / gosto bastante. As participantes também não expõem as
questões estéticas de suas produções, não apresentam seus objetivos ou as estratégias
para alcançá-los. Acreditamos que Monique (I) e Teresinha (II) não tenham planejado
suas composições, apenas dispararam as máquinas sobre refrentes que as interessavam.
O fato de Teresinha (II) ter realizado a leitura da sua imagem após a intervenção, não
provocou mudanças na sua leitura, talvez porque, ao produzir sua fotografia, a mesma
ainda não tivesse um olhar preocupado ou conhecesse os conceitos da linguagem
fotográfica.
A proximidade dos dados que extraímos das duas oficinas permitem-nos analisar
de forma homogênea a transformação da linguagem utilizada pelos participantes durante
as oficinas. Tendo como referência o desenvolvimento da linguagem visual - cerne da
nossa proposta -, apontamos as mudanças por nós observadas do momento anterior e
posterior à intervenção. Notamos uma transformação no vocabulário, o que sugere não
apenas a mudança no discurso dos participantes, mas uma apropriação dos conceitos da
linguagem fotográfica, o que possibilitou aos mesmos dar corpo e significado aos
discursos sobre suas produções e dos colegas.
Os dois momentos de leitura das imagens - produzidas antes e após a
intervenção - foram bastante distintos. Notamos, nas duas oficinas, que nas leituras das
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fotografias produzidas antes que o participante desenvolvesse as especificidades da
linguagem fotográfica foram mais superficiais, alcançando apenas o primeiro e segundo
níveis de apreensão da imagem. Os participantes, embora fossem capazes de reconhecer
alguns elementos da linguagem fotográfica, não conseguiram estabelecer a relação dos
mesmos dentro da composição. Eles identificaram os motivos fotografados e, por vezes
apresentavam os sentimentos gerados pelas imagens ou o que os havia levado a
fotografar, todavia, apoiados em Santaella (2012, p.79), quando a autora apresenta os
níveis de apreensão da imagem e a diferença entre "ver fotos" e "ler fotos”, acreditamos
que os participantes não tenham conseguido, efetivamente, ler as imagens.
Outro ponto notado, em relação à linguagem utilizada pelos participantes e ao
diálogo estabelecido na tentativa de ler as primeiras produções, foi que os docentes
precisavam que eu, no papel de mediadora, os questionasse para então, respondendo,
realizar os comentários sobre as produções. Suas falas foram poucas pois limitavam-se a
responder-me. Muitas vezes não falavam nada sobre a produção ou não sabiam explicar
porque haviam ou não gostado de uma fotografia. Suas colocações sobre as fotografias
revelam parâmetros do "senso comum".
Além disso, percebemos em alguns momentos, uma insegurança ao falarem
sobre alguns conceitos e elementos presentes nas produções. Maria Edwirges (I), por
exemplo, evidencia sua incerteza quando analisa a qualidade da nitidez em sua
produção: Eu não sei se ela [a foto] está muito nítida. Da mesma forma, Cesar (I)
demonstra insegurança ao avaliar um elemento utilizado na sua produção: Sim, a
perspectiva, não sei se estou usando os termos certos... O mesmo participante, apesar
de identificar nas suas produções e na dos colegas alguns elementos, como os efeitos de
luz e sombra, as proximidades dos planos e as formas geradas pelos posicionamentos da
câmera, precisa da minha confirmação para ter certeza sobre suas colocações: Ela [A
palmeira] está em primeiro plano, né?
Recorremos a um exemplo que nos ajuda a levantar outro ponto relevante para a
pesquisa. As leituras de Monique (I), sobre as imagens de seus colegas, sugeriram-nos
que ela não possuía um embasamento teórico sobre as especificidades da linguagem
imagética e, por isso, não conseguia realizar uma leitura das fotografias produzidas.
Reforçamos nossa confiança nesta pontuação quando a mesma, após a nossa
intervenção, consegue ler as fotos realizadas pelos colegas, dando significado às suas
apreensões, reconhecendo os elementos da linguagem e suas relações.
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Trazemos então a tentativa de leitura que Monique (I) faz da fotografia
produzida por um colega (Foto 6), antes da intervenção:

Foto 6 - Fotografia antes da intervenção - Stella (I)

O que eu achei interessante nessa foto é que tem um monte de
linhas: o braço do sofá e as linhas da estante - Monique (I)
Monique (I) reconhece um elemento visual primário, a linha, mas não consegue
compreender a relação das mesmas na composição. Acreditamos que a tenha chamado
atenção a dinâmica das relações entre as linhas feitas pelos braços da poltrona, que, pelo
processo de agrupamento56, parecem continuar e, cruzar-se, em oposição com as linhas
azuis e verticais das estantes.
A fim de estabelecer o contraste, trazemos a leitura que Monique (I) realiza da
fotografia produzida por outro colega (Foto 7), depois da intervenção:

Foto 7 - Fotografia após a intervenção - José Eduardo (I)

56

Na linguagem visual, os opostos se repelem, mas os semelhantes se atraem. Assim, o olho completa as
conexões que faltam, mas relaciona automaticamente, e com maior força, as unidades semelhantes
(Dondis, 2003, p. 45). No caso da figura 6 percebemos as linhas como contínuas pela semelhança.
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[sobre a composição]a cor laranja da cadeira, em contraste
com as linhas verticais da estante azul, além das linhas curvas
em oposição às linhas retas. - Monique (I)
Monique (I) compreende as relações entre as cores e as formas, sinalizando a
composição de cores quentes e frias. Neste segundo momento, notamos que a
participante demonstra a habilidade de "analisar os vários elementos constitutivos que
são específicos da fotografia na sua capacidade de produzir significados"
(SANTAELLA, 2012, p.96). A mudança na linguagem de Monique (I) sugere que tenha
desenvolvido as habilidades de reconhecimento e análise dos elementos da linguagem
visual.
A evolução na análise (das imagens) realizada por Monique (I) nos fez
considerar apenas uma variável: antes do desenvolvimento das especificidades da
linguagem fotográfica, faltava aos docentes um embasamento teórico mínimo para
estabelecer leituras das fotografias produzidas. Esta limitação era compensada na
segunda análise das imagens, realizadas após a intervenção, momento em que os
participantes efetivamente leram as fotografias, reconhecendo e relacionando os
elementos da linguagem visual.
Todavia, ao realizarmos a segunda oficina, outras observações puderam ser
levantadas. Acreditamos que os participantes da Oficina II conseguiriam realizar a
leitura das primeiras imagens produzidas, já que o desenvolvimento das especificidades
da linguagem imagética foi realizado após a produção das fotografias, mas antes das
primeiras leituras. Diferente do que pensávamos, as tentativas de leitura das primeiras
fotografias foi muito similar às realizadas pelos participantes da Oficina I.
Apesar de terem empregado, ainda que superficialmente, os termos linguísticos
por mim utilizados durante a intervenção, e de terem notado alguns elementos da
linguagem fotográfica, não estabeleceram as relações dos mesmos dentro da
composição. Diante os fatos, expandimos nossos questionamentos sobre as dificuldades
para ler as fotografias, observadas antes da intervenção. Isso deve-se, possivelmente, ao
fato da intervenção realizada ter sido desenvolvida em um período muito curto, no qual
a teoria possível de ser abordada não é suficiente para que os sujeitos desenvolvam um
significativo número de habilidades de análise dos elementos específicos da fotografia e
a capacidade de produzir significados.
Além do que consideramos anteriormente, ser a falta de embasamento teórico a
única justificativa para que os participantes não tenham conseguido estabelecer as
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leituras das fotografias produzidas, levantamos outra possibilidade: talvez os
participantes não tenham conseguido evidenciar relações entre os elementos pela baixa
carga compositiva das fotografias produzidas, já que essas foram realizdas antes da
intervenção.
A compreensão dos elementos da composição fotográfica e suas relações foi
fundamental para a transformação do discurso todavia. Ao ponderar os questionamentos
e apontamentos levantados, consideramos ser necessário, para a incorporação da
linguagem visual, a prática da produção fotográfica realizada após a sensibilização e
conscientização do olhar. Acrescentamos ser importante a reflexão na prática da
fotografia, considerando inseparáveis as dimensões de produção e leitura das mesmas.
No desenvolvimento das duas oficinas, as etapas das segundas produções
fotográficas e das sequentes leituras das mesmas, deu-se de forma semelhante. Após
terem desenvolvido a formação teórica para a leitura e produção fotográfica,
observamos que as leituras das imagens aconteceram.
A inibição, dúvida e insegurança observadas no primeiro momento, foram, aos
poucos, sendo deixadas de lado e os participantes conseguiram colocar-se, sobre as
imagens produzidas, com maior fundamentação e postura crítica.
Da primeira para a segunda leitura das fotografias produzidas, percebemos que a
linguagem é utilizada pelos participantes de forma mais fluida, sugerindo uma
apropriação do vocabulário e dos sentidos da linguagem fotográfica. Os discursos
ganharam vivacidade e dinamismo, de forma que a minha intervenção foi bem reduzida.
O que antes era uma sequência de perguntas (minhas) e respostas (dos participantes),
passou a constituir-se e desenvolver-se como um diálogo entre os participantes. Minhas
falas acrescentava, mas não eram mais fundamentais.
Mais do que reconhecer os elementos e conceitos da fotografia, como o
foco/desfoco, posicionamentos de câmera, planos, simetria e formas, os participantes
das duas oficinas trouxeram em suas falas a compreensão das relações destes elementos
nas composições. Neste segundo momento, conseguiram expressar mais facilmente
intenções, problemas e dizer porque haviam ou não gostado das fotografias.
Como exemplo, recorremos à duas produções da participante Marcella (II) e às
suas falas para evidenciar as mudanças na sua linguagem. A participante tira duas
fotografias do mesmo cenário, uma antes e outra após a intervenção. As análises que a
mesma faz das suas produções são bastante distintas evidenciando o que já apontamos
anteriormente:
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Fotografia tirada antes da intervenção pela participante Marcella (II) (Foto 8) e
seus comentários:

Foto 8 - Fotografia antes da intervenção - Marcella (II)

Nessa eu quis mostrar a nova campanha que eles [os alunos]
estão fazendo, de doação de absorvente para as presidiárias. Marcella (II)
Você vê algum elemento nessa imagem que poderia ser
modificado? - Mediadora
Hum... (ficou pensando) - Marcella (II)
Por exemplo, em relação às laterais? - Mediadora
Talvez aproximar mais para tirar aquela madeira, deixando o
fundo todo branco. - Marcella (II)
Sim, tirando os elementos que estão dispersando o olhar, você
deixaria a imagem mais simétrica, outra possibilidade seria
tirar a foto sem essa angulação de baixo para cima, ajudaria a
desinclinar a imagem. - Mediadora
Na hora [de tirar a foto] eu nem reparei no interruptor, agora
que eu tô vendo ele. - Marcella (II)
Fotografia tirada após a intervenção pela participante Marcella (II) (Foto 9) e
seus comentários:
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Foto 9 - Fotografia após a intervenção - Marcella (II)

Ai eu voltei aonde eu tinha tirado a foto com a máquina
pequena. - Marcella (II)
Foi naquela hora que você quase caiu, quando se ajoelhou para
tirar a foto. - Cesar (II)
Foi...(risos) - Marcella (II)
E o que mudou da outra foto [foto 8] para essa [foto 9]? Mediadora
O ângulo! Porque a outra eu tirei bem de frente, né, uma foto
normal, e nessa eu mudei o ângulo. O fundo também está
desfocado, eu foquei na caixa vermelha e desfoquei no restante.
- Marcella (II)
Percebemos que, na primeira análise, a participante não fala sobre qualquer
elemento da linguagem fotográfica. Os objetivos e estratégias não puderam ser
evidenciados (talvez não existissem). A participante apenas apresenta o tema
fotografado e responde ao meu questionamento, que já indica a resposta.
As diferenças entre as falas, antes e depois da intervenção, são grandes: a
segurança, a apropriação da linguagem visual, a transformação do discurso. A
participante apresenta de maneira clara os conceitos utilizados na composição e suas
relações - ângulo, foco/desfoco e seleção do elemento principal, ficando evidente que
ela ampliou o vocabulário e qye compreendeu o que a mediadora disse.
Apresentamos as transformações nas linguagens e fundamentação dos
participantes no exemplo da Stella (I). Apesar das especificidades de cada participante,
percebemos a evolução na linguagem por eles utilizadas durante as análises das suas
produções e dos colegas, antes e depois da intervenção teórico-prática.
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b) Percepção de problemas nas imagens e proposição de soluções:
Chamamos de problemas nas imagens, a má exploração das características
internas da imagem, que dificultam o estabelecimento de uma comunicação mais fluida
com o leitor. Estes problemas ocorrem na maneira como a fotografia é produzida, e são
percebidos no momento da leitura das mesmas. Os problemas observados nas
fotografias foram apontados pelos participantes, produtores. Da mesma forma, em
alguns momentos, os mesmos foram capazes de propor soluções para sanar os
problemas, gerando fotografias com maior capacidade comunicativa e estética.
Por exemplo, quando o participante aponta os problemas que ele considerou na
sua produção: Eu achei essa [foto] ligeiramente sem foco e torta - Cesar (Oficina II).
Ele faz mais duas tentativas, ajustando o ângulo da câmera e o foco, propondo soluções
até chegar à composição final, afirmando: De fato, de todas [as fotografias anteriores]
essa é a melhor - Cesar (Oficina II).
Nos dois momentos chamados por nós de leitura de imagens, os participantes
foram colocados em contato com as suas produções e dos colegas. A projeção das
fotografias em tamanho ampliado, através do data show, facilitou a visualização das
imagens, evidenciando suas características e seus possíveis problemas.
Apesar dos diferentes critérios considerados por cada participante ao definirem
do que gostam ou não, ressaltando que o gosto está ligado às características subjetivas
dos apreciadores, em algumas fotografias fica evidente a presença de problemas que
dificultam que esta imagem fale aos leitores. Quando os elementos da linguagem
fotográfica são arranjados de forma aleatória, desequilibrada e desorganizada, mesmo
sem saber os motivos, a recepção desta fotografia é desconfortável, gerando
comentários negativos, Essa [foto] ficou horrível! - Teresinha (II), Eu não gostei dessa.
- Cesar (II).
O foco da nossa pesquisa não foi desenvolver as capacidades de produção
fotográfica necessárias para um fotógrafo profissional, apesar de todo incentivo e
desenvolvimento das competências mínimas para uma produção que não seja apenas um
ato indiscriminado ou trivial (SANTAELLA, 2012). Buscamos, no presente trabalho,
desenvolver as habilidades mínimas que permitam ao docente "analisar os vários
elementos constitutivos que são específicos na sua capacidade de produzir significados"
(SANTAELLA, 2012, p. 96) e as competências necessárias para a produção e leitura
que os permitam produzir e ler a fotografia como linguagem.
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Diante do exposto, acreditamos na relevância do participante perceber os
motivos que os levaram a crer que a fotografia não funcionou ou não ficou boa. A fim
de investigar a possibilidade por nós levantada, de que a experiência na Oficina da
Imagem pode ajudar os docentes a desenvolver tal percepção, comparamos as leituras
das imagens produzidas antes e após a intervenção para identificar a percepção de
problemas nas fotografias e mais, se houveram proposições de soluções para os
mesmos.
Na leitura das imagens produzidas antes da intervenção, os participantes das
duas oficinas tiveram dificuldade para identificar os problemas. Na Oficina I, das oito
fotografias produzidas, os participantes só comentaram sobre os problemas de duas: Eu
acho que o olhar se perde um pouco olhando o colorido dos pufs, poderia ter tirado
eles. - Monique (I) (Foto 10) e É, se não tivesse aquela calça [pessoa] alí, ficaria
melhor. - Maria Edwirges (Foto 11). Os comentários das participantes sobre as
fotografias sugere que perceberam a interferência negativa de elementos na fotografia,
inclusive, propondo como solução a retirada dos mesmos.

Foto 10 - Fotografia antes da intervenção
Elza (I)

Foto 11 - Fotografia antes da intervenção
Maria Edwirges (I)

Notamos que, na segunda oficina, a incidência de percepção dos problemas e de
criação de estratégias para solucioná-los também é baixa. Das 13 fotografias realizadas,
apesar de 4 terem sido identificadas, pelos produtores, como fotografias que não tiveram
sucesso, apenas um participante conseguiu identificar um possível problema em uma
das suas fotografias (Foto 12): Eu acho que o jogo de luz não funcionou, eu acho que
depõe contra a caixa d'água, porque eu não consigo ver direito os contornos dela. Cesar (I). Apesar da identificação do problema, tendo sido o excesso de claridade
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impedindo uma relação mais marcada do contraste, o participante não sugeriu uma
mudança de estratégia para acabar com o problema.

Foto 12 - Fotografia antes da intervenção - Cesar (II)

Outro ponto importante com relação à percepção e solução dos problemas nas
imagens foi que os participantes, tanto na primeira quanto na segunda oficina, não
fizeram mais de uma tentativa para realizar a composição final. Todas as fotografias
tiradas no primeiro momento das oficinas foram únicas, o que demonstra um ato
fotográfico limitado e imediato. Podemos associar as atitudes dos participantes à relação
como muitas pessoas, atualmente, vêm estabelecendo com a fotografia, como coloca
Santaella (2012), através de uma ação trivial, principalmente como advento das câmeras
digitais e de celulares.

Fotografar tornou-se um ato indiscriminado, pois errar, tanto no gesto quanto
no alvo, não traz consequências. Quando o gesto se torna mínimo, o alvo
pode ser qualquer coisa e o resultado é descartável sem quaisquer prejuízos.
Além de indiscriminado, o gesto torna-se também inconsequente.
(SANTAELLA, 2012, p. 76)

No segundo momento da produção fotográfica, os participantes já haviam
participado da experiência da leitura das imagens produzidas e do desenvolvimento
teórico da linguagem fotográfica. Acreditávamos que estando mais preparados, os
docentes iriam realizar fotografias com mais facilidade, apresentando, desta forma,
menos problemas nas produções. Todavia, na análise das fotografias produzidas
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posteriormente à intervenção, percebemos exatamente o contrário: muitas fotografias
foram analisadas pelos produtores como não sendo bem sucedidas e diversos problemas
foram notados. Mas como? O desenvolvimento da linguagem fotográfica não foi capaz
de diminuir os problemas e de aumentar a qualidade estética das fotografias?
Investigando as fotografias produzidas antes e depois da intervenção, as ações
dos professores durante a produção e os discursos gerados nas leituras das mesmas
chegamos a outro ponto de análise. Percebemos que, ao explorarem melhor o segundo
momento fotográfico, preocupando-se mais com os objetivos e estratégias para realizar
as composições, os participantes posicionaram-se diante a produção fotográfica de
maneira mais crítica. Como consequência, ao analisarem suas produções e as dos
colegas, lançaram o mesmo olhar preocupado. Estas constatações foram feitas de forma
similar em ambas as oficinas.
Notamos que a incidência de fotografias com problemas progrediu, mas junto a
esse aumento surgiu a preocupação em atingir os objetivos. Podemos perceber esta
inquietação pelas sequências fotográficas que indicam as tentativas de realizar as
composições dentro do planejado. Enquanto no primeiro momento de produção
fotográfica não houve mais de uma tentativa para realizar a composição, no segundo
momento percebemos uma interessante proporção: a grande maioria das fotos tidas
como sem sucesso, pelos produtores, foi refeita até que os mesmos atribuíssem sucesso
às mesmas.
Na Oficina I, Stella sentiu necessidade de refazer sua fotografia por ter
observado, no visor de LCD, que o efeito que a mesma utilizou, não funcionou (Foto
13). Refazendo a foto (Foto 14), ajustou o foco, mudou a posição da câmera e
conseguiu alcançar seus objetivos: Adorei a ideia do plástico [efeito]! Deu muito certo!
- Stella (I).

Foto 13 - Primeira tentativa da fotografia após a intervenção - Stella (I)
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Foto 14 - Segunda tentativa da fotografia após a intervenção - Stella (I)

Na mesma oficina, Priscilla (I) também refez uma fotografia por não ter
conseguido alcançar seu objetivo, "uma névoa suave". Ela precisou criar nova estratégia
e adaptar seu objetivo, refazendo a fotografia quatro vezes até obter, aos seus
parâmetros, sucesso na composição. Stella (I) e Priscilla (I) não foram as únicas. Maria
Edwirges (I) e Teresa (I) também, ao reconhecerem problemas, criaram estratégias reposicionamento da câmera, ajustes de zoom e foco, enquadramento - para alcançarem
seus objetivos, refazendo as fotografias algumas vezes.
Na Oficina I, das fotografias tidas pelos participantes como sem sucesso, apenas
a de Monique (I), não foi refeita, mas a participante aponta o problema e propõe uma
solução posterior à captura da imagem: Eu gostaria de editar a foto para tirar essa
parte que eu não queria pegar, ou então voltar e tirar a foto novamente - Monique (I).
Este comentário nos leva a crer que a participante percebeu o elemento que interefe
negativamente na composição e que está disposta a resolvê-lo.
Na Oficina II, notamos que os participantes fizeram mais tentativas para
alcançar os objetivos de suas fotografias. Podemos sugerir que isso ocorreu pela maior
disponibilidade de tempo, já que o grupo era menor. Marcella (II) refez três fotografias
tidas pela mesma como sem sucesso, Teresinha (II) realizou oito tentativas para
conseguir fazer uma composição, além de refazer duas vezes outra foto e, das onze
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fotografias do participante Cesar, que para ele não tinham funcionado, oito foram
refeitas. Esta proporção indica que os participantes desenvolveram novas estratégias de
ajustes para alcançarem seus objetivos.
Recorremos à produção de Teresinha (II) para mostrar como a participante
realizou sua composição. Teresinha (II) realizou oito tentativas, compreendendo a
fotografia como um exercício, assumindo-a como sendo um ato de escolha, fruto de
uma atenção seletiva. (SANTAELLA, 2012). Alguns trechos das falas da participante
ajudam-nos a compreender sua investigação imagética.
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Foto 15 - Sequência de oito fotografias após a intervenção - Teresinha (I)

Nossa! Parece Alice no País das Maravilhas! - Mediadora
É verdade, pela porta pequena. - Marcella (II)
Essa é a minha referência mesmo, de você abrir para um mundo
mágico. E foi um ensaio mesmo, eu tirei várias fotos e fui
tentando ver qual era a melhor forma de conseguir isso. Teresinha (II)
[Sobre a diferença entre a primeira e segunda foto] Ela Cresceu!
Peguei o ângulo de baixo. - Teresinha (II)
[Sobre a quarta fotografia] Talvez essa tenha sido a que mais
mostra o que eu queria. Eu fiquei testando pra ver, brincando
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com essa coisa de ângulo. Vendo as relações da parede, porta e
menina. - Teresinha (II)

Foto 16 - Fotografia final após a intervenção - Teresinha (I)

[Sobre a última fotografia] É essa. - Teresinha (II)
O exemplo trazido apresenta a maneira como Teresinha (II) realizou sua
composição fotográfica. Tendo claros seus objetivos - evidenciar a desproporção da
aluna em relação à porta - e referência - Alice no País das Maravilhas-, a participante
iniciou um ensaio, tirando várias fotos e investigando as estratégias que utilizaria para
alcançar sua proposta. Entre as fotografias produzidas, ela foi capaz de perceber as
diferenças entre as mesmas e de explicar o que fez para consegui-las. Os problemas
foram entendidos e foi essa percepção que possibilitou que a participante ajustasse os
elementos e suas relações para no final das tentativas, conseguisse cumprir o planejado.
Além de identificarem os problemas nas suas produções, propondo soluções, os
participantes das duas oficinas foram capazes de fazer o mesmo nas composições dos
colegas. Colocando-se no papel dos colegas, os participantes fizeram sugestões para
uma próxima composição. A participação de Monique (I) ajuda a ilustrar a diferença na
postura em relação às composições dos colegas, antes e após a intervenção.
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No primeiro momento da leitura de imagens, Monique (I) faz apenas um
comentário, já apresentado anteriormente, sobre um elemento que estava interferindo
negativamente na composição da colega. Já no segundo momento, ela percebe com mais
facilidade e sinaliza com mais segurança os problemas por ela encontrados, dando
inclusive sugestões para melhorar as composições.
Quando Monique (I) comenta: se você tivesse tirado a foto com a câmera na
posição vertical, você conseguiria enquadrar melhor, observamos que a mesma
compreendeu os posicionamentos de câmera, sendo capaz de reinterpretar uma
fotografia pronta, criando soluções para possíveis problemas estéticos. Ainda
investigando a atuação da mesma participante podemos notar que ela, após a
intervenção, compreende o conceito de planos, quando a mesma orienta uma outra
colega dizendo: Se você fechasse bem o plano, poderia dar a sensação que o pote de
balas estava em cima de uma mesa. - Monique (I).
Diante do exposto, notamos que os participantes das duas oficinas analisadas,
seja na observação das suas produções ou na dos colegas, evidenciam mais problemas
nas produções realizadas após o desenvolvimento da linguagem fotográfica. Atribuímos
a maior incidência do reconhecimento destes problemas, à ampliação do entendimento
das possibilidades comunicativas da fotografia e de suas especificidades. Além de
reconhecer os problemas, após a intervenção os participantes puderam criar estratégias
para solucioná-los, produzindo fotografias com maior desenvoltura estética e
comunicativa.
Em relação às especificidades da linguagem imagética, os participantes, no
segundo momento de leitura e produção fotográfica identificaram problemas e criaram
soluções

para

iluminação,

enquadramento,

seleção

de

elementos,

ângulo,

posicionamento da câmera e ajustes de foco/desfoco. Podemos dizer que os
participantes compreenderam as possibilidades técnicas (relativas ao uso da câmera) e
da linguagem fotográfica, de maneira que a seleção de enquadramentos, de pontos de
vista, de proximidade e afastamento e de ângulos, constitui o âmago do ato fotográfico
(SANTAELLA, 2012, p. 75).

c) Produção - definição de objetivos, planejamento da composição e
definição de estratégias:
O ato fotográfi/co desenvolvido na oficina encara o professor-produtorfotógrafo como sendo "aquele que lança ao mundo um olhar discriminatório, buscando
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flagrar e capturar um instante que, no correr da vida, esteja carregado de algum sentido"
(SANTAELLA, 2012, P. 75). Esse professor, ao desenvolver sua produção, precisa
problematizar os aspectos técnicos e sensíveis da linguagem, já que, "atrás do visor de
uma câmera, está um sujeito que maneja essa prótese óptica mais com os olhos do que
com as mãos" (SANTAELLA, 2012, P. 75). Neste sentido, torna-se necessário que o
mesmo defina seus objetivos - o que vou fotografar?-, o planejamento da composição como vou olhar? - e as estratégias planejadas para alcançar seus objetivos.
Os dois momentos de produção fotográfica realizados durante as duas oficinas
distinguem-se, sobretudo pelo processo de formação que acontece intermediando estas
etapas. No primeiro momento, os docentes ainda não haviam participado do
desenvolvimento da linguagem fotográfica, e no segundo sim. Esta organização foi
assim estabelecida para que pudéssemos perceber em que medida os conceitos
apresentados nas oficinas foram expandidos e redimensionados.
Ao colocarmos lado a lado as falas e as fotografias realizadas pelos
participantes, antes e depois da nossa intervenção, notamos que a relação destes com a
produção apresenta mudanças significativas no que concerne aos objetivos,
planejamentos da composição e estratégias para sua realização. Nossas percepções
sobre as transformações nas atitudes dos participantes permitem-nos avaliar os
processos de autoria57 dos docentes em formação.
As fotografias produzidas e as análises que os participantes fizeram das mesmas
sugerem que, após a intervenção, os docentes apresentam maior preocupação com a
composição e passam a ter também, objetivos estéticos. Percebemos também que as
fotografias que apresentaram maior cuidado e valor estético na composição fotográfica,
despertaram mais interesse nos participantes. Notamos o maior interesse dos
participantes pelas fotografias pela quantidade de comentários e elogios. Santaella
(2012) justifica que quanto mais estiver enfatizado o caráter estético de uma fotografia,
mais a foto acionará as faculdades sensíveis de seus leitores.
O exemplo de Monique (I) ajuda-nos a investigar as mudanças ocorridas nas
intenções e desenvolvimentos de estratégias que a mesma estabelece nas suas produções
fotográficas, antes e após a intervenção.
Na sua primeira fotografia (Foto 17), Monique (I) expõe que escolheu a situação
a ser fotografada pelo apelo emocional particular, explicando que decidiu fotografar os
57

Compreendido, neste caso, como processos de conquista da condição e capacidade de planejar e
realizar imagens fotográficas dentro de um objetivo pré-estabelecido.
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livros por ser apaixonada por essa coleção. A mesma não indicou as decisões estéticas,
objetivo ou o planejamento da sua fotografia, o que sugere que seu registro tenha sido
um ato trivial:

Sem as paradas, sem as hesitações, sem os movimentos de escolha, sem as
tomadas de decisão, o ato fotográfico perde a solenidade do gesto e se
banaliza: qualquer um torna-se fotógrafo de fotos padronizadas.
(SANTAELLA, 2012, p.76).

Foto 17 - Fotografia antes da intervenção
Monique (I)

Foto 18 - Fotografia após a intervenção
Monique (I)

Já na sua segunda produção (Foto 18), após o momento da intervenção,
Monique (I) ficou muito animada quando os participantes ficaram intrigados por não
conseguirem identificar de onde ela havia tirado a foto, inclusive brincou Adivinhem de
onde eu tirei essa foto..., explicando que havia se posicionado atrás de uma estante e se
abaixado para encontrar a imagem que procurava, mudando seu ponto de vista. A
mesma foi capaz de explicar suas intenções, como as interferências na imagem, por
exemplo, que a barra cinza em primeiro plano faz parte de uma estante e esclarece Eu
tentei fazer aquilo que você [pesquisadora]disse no início, focar nos pontos de
interesse, Das linhas na minha cabeça, encontrei dois pontos de interesse.
A partir de uma breve análise das imagens, podemos perceber transformações na
sua composição. A composição e a fala da participante indicam que a segunda foto é
fruto de uma experimentação e pesquisa visual, em comparação à primeira, em que o
registro tem como objetivo fotografar os livros, mas não há muita preocupação com os
elementos que compõem a imagem e suas relações. A riqueza e posicionamento dos
elementos da segunda fotografia provoca mais curiosidade. Além disso, o trabalho de
foco e desfoco também ajuda a direcionar o olhar do expectador.
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Monique (I), assim como outros participantes das duas oficinas, após a
intervenção, foi capaz de produzir fotografias com objetivos mais amplos, não apenas
na cena fotografada, mas levando em conta, planejando e organizando os elementos da
linguagem fotográfica. A mesma demonstra maior satisfação com o resultado e os
demais participantes realizaram leituras interessantes sobre a imagem. Podemos dizer
que a participante compreendeu que fotografar é um ato de escolha, fruto de uma
atenção seletiva (SANTAELLA, 2012).
Na Oficina I, cada participante produziu uma foto no primeiro momento,
totalizando 7 fotos e no segundo, somente um participante (José Eduardo I) realizou
uma foto, os demais produziram entre 2 e 8 fotos: Stella (I) 3, Elza (I) 3, Monique (I) 2,
Maria Edwirges (I) 8, Priscilla (I) 5 e Estrella (I) 6. No total foram realizadas 28
fotografias. Estes números nos ajudam a perceber que os participantes, sem que
solicitássemos que produzissem mais fotos, compreenderam que a fotografia é um
exercício que precisa de uma prática e de experimentações, levando a produção de um
número maior de fotografias.
Notamos que a produção de fotografias pelos participantes foi maior na Oficina
II, pois, como apontado anteriormente, tiveram mais tempo disponibilizado para a etapa
de produção fotográfica, porque estavam em um grupo menor de docentes.
Desta forma, na Oficina II, no primeiro momento os participantes produziram
treze fotografias, Cesar (II) e Teresinha (II) 5 cada e Marcella ( II) 3 e no segundo, 54,
Cesar (II) 24, Teresinha (II) 14 e Marcella (II) 16. Apesar do aumento no número de
fotografias, do primeiro para o segundo momento, o que mais nos chamou atenção,
tanto na Oficina I, como na II, foi a transformação na compreensão da fotografia como
uma linguagem. Notamos esta mudança na concepção dos participantes pela maneira
como realizaram as segundas produções e como se colocaram sobre as mesmas.
Em relação às primeiras fotografias, elas foram tiradas sem preocupação com o
planejamento da composição. As intenções dos participantes limitavam-se a registrar a
cena escolhida, o referente da fotografia58, sem levar em consideração os elementos
visuais e suas relações. Neste sentido, acreditavam ter alcançado seus objetivos, não
havendo necessidade de refazer a foto ou de ir em busca de novos ângulos e
posicionamentos.

58

"Aquele ou aquilo que é fotografado é o alvo" (SANTAELLA, 2012, p. 77)
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Como exemplo, na Oficina I, apenas o Cesar (II) realizou três tentativas na
mesma fotografia (Foto 19), todavia, não buscou novas estratégias para desenvolver sua
composição, ele repete a foto sem recorrer a outras experimentações.

Foto 19 - Sequência de tentativas de fotografias antes da intervenção - Cesar (II)

Ao realizarem suas fotografias, em ambas oficinas, os participantes
demonstraram pouca preocupação com a produção, realizando-as sem objetivos e não
evidenciando possíveis estratégias para alcançar o planejado. "Sem as paradas, sem as
hesitações, sem os movimentos de escolha, sem as tomadas de decisão, o ato fotográfico
perde a solenidade do gesto e se banaliza" (SANTAELLA, 2012, p. 76). Percebemos
esta banalização nas primeiras produções dos participantes. Suas falas sobre as mesmas
sugerem relações mais descompromissadas com o ato fotográfico, inclusive, por vezes,
não recordando a autoria de algumas fotografias: Essa [fotografia] é minha ainda? Nem
sei, acho que fui eu - Cesar (II).
Quando convidados para o segundo momento de produção fotográfica, os
participantes, munidos de uma câmera semi profissional, além do desafio da
composição fotográfica, tinham em suas mãos um novo artefato que possuía
especificidades. O peso da câmera, a articulação das mãos, o olhar pelo visor ocular e o
ajuste do foco e zoom pela lente. Desta forma, os participantes precisaram experimentar
a máquina, explorando seus recursos. A fala da Marcella (II) ilustra a necessidade da
experimentação para que pudesse melhor utilizar o equipamento: Quando você me deu a
máquina e eu senti o peso dela, aí e mirei e cliquei, sem intenção nenhuma, eu queria
experimentar tirando alguma foto. - Marcella (II).
O comportamento de quem fotografa depende do tipo de equipamento com que
se está munido (SANTAELLA, 2012, p. 76). Percebemos uma mudança no
comportamento dos participantes, quando utilizaram a câmera fotográfica 60-D.
Notamos

que os

mesmos

fotografaram

criando uma

"coreografia própria"
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(SANTAELLA, 2012, p. 75), realizando movimentos de escolha, hesitações,
aproximando-se, afastando-se e abaixando, através de gestos conscientes e
investigativos.
As fotografias e falas dos participantes indicam que, no segundo momento, as
composições fotográficas possuem uma maior intencionalidade, tanto na definição de
objetivos, quanto na tentativa de alcançá-los. Para alcançarem seus objetivos, nas duas
Oficinas, os participantes realizaram diversas tentativas, por vezes revendo suas
estratégias. Relembramos a sequência de fotografias (foto 15) que Teresinha (II)
fotografou oito vezes até ficar satisfeita com sua composição. Nas produções
fotográficas realizadas após a intervenção, notamos que a maioria das fotos tidas pelos
participantes como “não tendo sucesso”, foram refeitas até que as fotografias
atendessem aos seus objetivos.
O ato de refazer a fotografia até que fique mais interessante, a ponto dos
participantes reconhecerem a superação, indica uma mudança de atitude, que indica que
o gesto não é mais banalizado. Notamos que os problemas e as dificuldades continuam
acontecendo nas fotografias, mas o que acreditamos ter sido mais significativo foi que
os participantes recolocaram-se frente aos problemas. Além de perceberem os motivos
dos problemas, enfrentaram-nos encontrando soluções para os mesmos.
Ao apresentarem seus objetivos, os professores não expuseram, como no
primeiro momento, os referentes da fotografia. Eles apresentaram suas composições
fotográficas e intenções utilizando os elementos e conceitos da linguagem fotográfica.
De acordo com o evidenciado, acreditamos que os participantes expandiram os
conceitos da linguagem visual, sendo capazes de articulá-los nas composições e de falar
sobre os mesmos.
Trazemos como exemplo a participante Marcella (II) que, ao refazer no segundo
momento a fotografia realizada anteriormente (Foto 8 e Foto 9), demonstra que a
primeira foi uma foto "normal", enquanto a segunda possuía objetivos e estratégias para
alcançá-los:
Ai [nessa foto]eu voltei aonde eu tinha tirado a foto com a
máquina pequena. O ângulo mudou, porque a outra eu tirei bem
de frente, né, uma foto normal, e nessa eu mudei o ângulo. O
fundo também está desfocado, eu foquei na caixa vermelha e
desfoquei no restante. - Marcella (II)
Analisando as produções fotográficas dos participantes e suas falas sobre as
mesmas, percebemos que o desenvolvimento da linguagem imagética e das capacidades
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para seu uso ampliam as possibilidades para que o docente assuma o papel de produtor.
Tendo condições de planejar e realizar fotografias, dentro de objetivos específicos, os
docentes vivenciaram práticas de produção onde foram ativos no processo de criação.
Diante do exposto, acreditamos que, após o aumento da capacidade de
compreensão e expressão pela linguagem imagética, e com a oferta de espaços
criadores, os docentes que participaram da formação tiveram experiências de
protagonismo, o que pode reverberar em ressignificações do uso de diferentes mídias
nas suas práticas pedagógicas.
O despertar para novas práticas e maneiras de usar, significativamente, a
fotografia em espaços de ensino aprendizagem, proporcionados pela breve vivência nas
oficinas, aponta que o caminho da experimentação e formação para tal uso é justificado.
Todavia, para que possamos compreender por quais tipos de transformações passam
esses docentes, acreditamos ser necessário mais tempo de troca e desenvolvimento deste
profissional nesta linguagem.

d) Ressignificação do uso de fotografia e tecnologias na prática pedagógica:
O significado que damos aos objetos, práticas e acontecimentos dependem do
prisma pelo qual os vemos. Ao mudarmos o ângulo de visão, podemos modificar a
maneira pela qual o víamos anteriormente, alterando seu significado, ou ressignificando.
No exercício da profissão docente, estar aberto às ressignificações sugere uma postura
reflexiva, permeada por um processo criativo. Nossa proposta de desenvolvimento da
linguagem fotográfica, associada ao uso de tecnologias na prática pedagógica, pretendeu
promover um espaço de trocas, despertando a reflexão e o saber fazer de novas práticas.
Para compreender a ressignificação do uso da linguagem fotográfica e de
tecnologias pelos docentes em suas práticas, após a participação nas oficinas, foi
necessário saber como os mesmos compreendiam e utilizavam anteriormente estes
recursos nas suas práticas docentes. Em relação à ressignificação do uso destes recursos,
só conhecemos, através das falas dos participantes, as suas reflexões e apontamentos, de
maneira que não investigamos a prática docente dos mesmos. Para um futuro trabalho,
pretendemos buscar informações sobre as mudanças nas práticas dos egressos da
Oficina da Imagem.
Investigando as concepções e usos da fotografia e de tecnologias na docência,
notamos que a maioria dos professores, participantes das duas oficinas, não fazia uso
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pedagógico da imagem fotográfica ou de tecnologias em situações de ensino
aprendizagem.
Dos professores que já utilizaram fotografias em sala, Maria Edwirges (I), Elza
(I), Priscilla (I), Cesar (II) e Teresinha (II) nunca haviam proposto a produção ou leitura
de fotografias aos seus alunos. Maria Edwirges (I), professora de Informática Educativa,
que disse trabalhar com os alunos direto utilizando as mídias, afirmou que já trabalhou
com montagens de fotografias, tratamento de imagens, relação imagem e texto e
apresentação de slides, mas afirma que fotografias tiradas por eles [alunos], ainda não
trabalhamos. Elza (I) e Priscilla (I), já trabalharam, respectivamente com Power Point e
com de montagens de fotografias em programinhas que já tinham os templates Priscilla (I) e Cesar (II) também já utilizava fotografia em sala de aula, para apoiar-se
sobre uma foto para iniciar uma atividade.
As falas e compartilhamentos de experiências dos professores, sugerem que os
recursos visuais e tecnológicos são pouco utilizados pela maioria, e que, quando fazem
uso, são esporádicos. Notamos também que as imagens são utilizadas como apoio ou
ilustração.
Os participantes também se colocaram com relação ao que gostariam de realizar
na prática docente e apontam os motivos que supõem dificultar tal concretização.
Priscilla (I), falando em nome dos professores enfatiza: nos falta um pouco, ter os meios
e as ideias, para usar as mídias. Sobre os usos da fotografia em sala de aula, Monique
(I) aponta o que considera ser um dos motivos para usos limitados da fotografia na
prática pedagógica: Às vezes a gente [professores] não usa de forma adequada [a
imagem] por falta de conhecimento. Com relação ao saber fazer necessário à docência,
Nóvoa (2006, p.14) apresenta como um dos desafios da atuação do professor no mundo
contemporâneo:
[...] a formação mais centrada nas práticas e na análise das práticas. A
formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes
excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre
as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É
desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme
vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Por isso, tenho
defendido, há muitos anos, a necessidade de uma formação centrada nas
práticas e na análise dessas práticas.

A fala de Monique (I) reforça o que foi trazido por Nóvoa (2006), a relevância
da reflexão sobre as práticas durante a formação de professores, quando apresenta uma
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carência de teoria e prática que docentes têm no trato com imagens, reforçando que
aprender sozinho é muito difícil - Monique (I).
A maioria dos participantes, antes da participação na Oficina da Imagem, já
acreditava no valor do uso de recursos fora das páginas dos livros, como coloca Cesar
(II). Esta visão mais ampla do ensino, que absorve outras linguagens como práticas
comunicativas, foi um dos fatores que levou os participantes a inscreverem-se na oficina
oferecida, que propunha uma formação continuada para o uso de TIC e imagens no
ensino. Elza (I) aponta que, no dia-a-dia, a gente [professores] fica querendo envolver
mais o aluno no aprendizado, e situa que ter mais informação e conhecimento sobre a
fotografia dá ao docente um pouco mais de segurança para abordar o uso deste recurso
em sala e de desenvolver uma troca com o aluno.
Após terem participado da Oficina da Imagem, os professores demonstravam
estar mais motivados e seguros em utilizar a linguagem visual e as tecnologias na
prática docente. Elza (I) acredita que agora, após ter desenvolvido uma noção básica,
pode encorajar seus alunos a realizarem produções autorais, eu posso mostrar a minha
foto [e] encorajá-lo [aluno] a fazer [fotos].Em relação ao uso da fotografia no seu fazer
docente, Monique (I) coloca que aprendeu, entendeu e enraizou os conceitos da
linguagem fotográfica acreditando que: Acho que significamos e isso dá mais segurança
para a gente botar em prática. - Monique (I).
Após ter participado da Oficina da Imagem, Cesar (II), acreditando que a
fotografia é mais um elemento que vem contribuir para provar que a língua é um
elemento vivo, sugere que a oficina oferece muitas ferramentas para que os docentes
tratem e usem a imagem a favor da educação. As experiências vivenciadas pelos
participantes durante a oficina podem ter lhes dado subsídios para um uso mais crítico e
articulado da fotografia em sala de aula e uma reflexão sobre as possibilidades de sua
utilização na prática.
Cesar (II) alcançou o mote da Oficina da Imagem, o professor que se sente capaz
de produzir, colocando-se ativamente no processo de comunicação dentro do ensino,
reconhece também o valor desta condição para seu aluno. Neste sentido, o participante
coloca: A produção de fotografia em prol do ensino-aprendizagem de língua
estrangeira pode ter, na minha visão, uma outra serventia. Pode colocar efetivamente o
aluno na posição de ator, de produtor. - Cesar (II). Concordamos quando Cesar (II)
coloca que a integração do uso de fotografias nas práticas educativas poderia ampliar as
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possibilidades comunicativas dos alunos e, pelas palavras de Lemke (2010, p. 463)
acrescentamos que:

Tanto as habilidades de autoria, quanto as habilidades críticas e
interpretativas voltadas à multimídia transformam potencialmente não apenas
a forma como estudantes e professores comunicam suas ideias, mas também
como aprendem e ensinam.

Tendo desempenhado o papel de autores durante a realização da oficina, os
participantes puderam rever também os papéis dos agentes envolvidos nos processos
educativos, ressignificando o uso das imagens e TIC, compreendendo-os como uma
possibilidade para que o aluno possa atuar como produtor.

e) Dificuldades e enfrentamentos na produção de fotografias:
Referimo-nos às dificuldades expostas pelos participantes ao produzirem suas
fotografias e às estratégias que recorrem para superá-las. Os obstáculos podem ser
técnicos, com relação ao controle do aparelho fotográfico, ou estéticos, relacionados ao
uso da fotografia como linguagem visual. Os enfrentamentos sugerem a superação das
dificuldades, compreendendo o ato fotográfico como um exercício contínuo.
Antes de oferecermos as oficinas, acreditávamos que os participantes
demonstrariam mais dificuldades para realizar as fotografias antes da intervenção, por
ainda não terem sido apresentados aos conceitos da linguagem visual. Todavia, o
reconhecimento de problemas nas fotografias produzidas e de dificuldades em alcançar
os objetivos ficaram mais evidentes após a intervenção. Notamos que, após terem
desenvolvido, ainda que brevemente, as capacidades de leitura e produção imagética, a
incidência dos relatos de dificuldades e problemas na realização das fotografias
aumentou, já que os professores puderam mais facilmente notá-los.
Na leitura das imagens realizadas antes da intervenção, os participantes fizeram
poucos questionamentos e comentários sobre suas fotografias e dos colegas, elogiandoas sem apontar o que gostaram. No momento posterior, lendo as fotografias produzidas
após a intervenção, os participantes puderam explicar porque tinham ou não gostado das
imagens. Eles questionaram e apontaram possíveis problemas nas produções, inclusive
apontando caminhos para solucioná-los.
Os participantes, após a fundamentação teórica-prática na linguagem fotográfica,
puderam, além de reconhecer, enfrentar suas dificuldades na produção de fotos. Eles
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indicaram os elementos e conceitos que não tinham sido bem organizados e, na maioria
das vezes, refizeram as fotografias. Tal reconhecimento e a atitude de rever o problema
sugerem que o participante, além de compreender e conseguir utilizar a linguagem
visual como recurso comunicativo, colocou-se como autor neste processo.
Assim como outros participantes, Priscilla (I) ajudou-nos a compreender alguns
desafios e enfrentamentos que os sujeitos relataram para a produção autoral durante a
oficina. Apresentamos as dificuldades evidenciadas na realização das fotografias pela
participante, a fim de compreender seu desenvolvimento na formação e seus limites.
Na produção da fotografia antes da intervenção (Foto 20), Priscilla (I), explica
que sua intenção era usar como elemento principal um objeto, mas que uma dificuldade
a fez desistir: Tem um livro bem grandão ali no meio e a minha ideia era tirar [a foto]
dele, mas ele caiu e eu desisti da foto. Ele combinaria com as cores dos pufs.

Foto 20 - Fotografia antes da intervenção
Priscilla (I)

Foto 21 - Fotografia após a intervenção
Priscilla (I)

O fato narrado sugere que a participante, apesar de ter planejado o motivo a ser
fotografado, na primeira dificuldade encontrada, desistiu da sua proposta para a foto.
Seu comentário sugere que a participante fotografa através de um ato indiscriminado, ao
encontro do que coloca Santaella (2012, p.76), "errar, tanto no gesto quanto no alvo, não
traz consequências". A autora acrescenta "quando o gesto se torna mínimo, o alvo pode
ser qualquer coisa e o resultado é descartável sem quaisquer prejuízos" (SANTAELLA,
2012, p. 76).
Essa foi a única tentativa da participante na etapa inicial. Ao falar da sua
produção, ela apresentou argumentos que indicaram que a mesma não conseguiu
realizar a fotografia da maneira que gostaria, ficando desanimada e não comentando
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mais sobre sua produção. Os participantes também não comentaram sobre a imagem,
não havendo, portanto, qualquer tentativa de leitura da mesma.
Após a intervenção, Priscilla (I) realizou uma sequência de fotografias até
conseguir capturar uma fotografia que julgasse ter "funcionado" (Foto 21). Neste
segundo momento, a participante falou sobre suas dificuldades mas não desistiu da
busca fotográfica, como no momento anterior. A atitude da Priscilla (Oficina I) nos
indica que apenas uma Oficina, em curto período de tempo, pode não ser suficiente para
que o professor se sinta completamente seguro e tenha todas as condições teóricas e
técnicas para fotografar com facilidade, evidenciando a necessidade do exercício da
prática - um treino das mãos e do olhar.
Todavia, o fato da participante ter planejado a composição e realizado diversas
fotografias até atingir seus objetivos, indica a vontade de superação. As tentativas foram
fundamentais para que a mesma pudesse ajustar o olhar e a câmera a fim de realizar
uma composição dos elementos que a agradasse. Neste sentido, a Oficina parece ter
incentivado o anseio por um trabalho de qualidade, baseado nos conceitos da linguagem
fotográfica, capaz de transmitir aos expectadores as intenções do produtor.
Compreendemos que esta mudança, de intenções e atitudes, reflete que a
participante assume o papel de autor, de maneira que toma decisões e busca meios para
melhor alcançá-las.

Foto 22 - Sequência de tentativas de fotografias após a intervenção - Priscilla (I)

Priscilla (I) utilizou, como elementos principais para as fotografias, os animais
presentes em um cartaz da Midiateca (Foto 22). Ao abordar suas experimentações,
sinaliza algumas dificuldades que a atrapalharam, como o fato de aparecerem pequenos
riscos e manchas de brilho nas fotografias, causados pelo reflexo, problemas que só
puderam ser vistos quando a mesma utilizou o visualizador de fotos no LCD da
máquina. A participante, explicando seu objetivo de apresentar apenas um animal na
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fotografia, sinalizou a dificuldade em isolar os mesmos, de maneira que sempre aparecia
pedaços de outros animais.
Buscando alcançar seus objetivos, Priscilla (I) foi capaz de problematizar suas
questões e encontrar uma solução para que pudesse realizar sua proposta. Apresentando
a fotografia por ela selecionada para o segundo momento (foto 21), explica o recurso
que utilizou para conseguir desenvolver sua composição: Nessa foto eu fiquei
segurando o plástico59 próximo à lente, para poder isolar somente a cabeça do cavalo.
Ela acrescentou que sentiu dificuldade para ajustar o foco, dizendo eu fiquei em
conflito com a câmera, evidenciando os limites técnicos que vivenciou. A falta de foco
na imagem, na leitura da Priscilla (Oficina I), fez a fotografia parecer uma pintura que
caminha para o abstrato. Os participantes mostraram-se interessados pela produção da
colega, dizendo “ter adorado”.
O exemplo da Priscilla (I) fez-nos perceber que os problemas e dificuldades,
permanecem após a formação oferecida, todavia os participantes possuem mais
subsídios para enfrentá-los criando alternativas para alcançarem seus objetivos.

f) Avaliação do potencial do uso da fotografia e ferramentas digitais no
ensino:
Buscamos conhecer, após o desenvolvimento das oficinas, as apreensões dos
docentes participantes sobre as possibilidades do uso da fotografia como linguagem em
suas práticas pedagógicas. Interessou-nos saber como avaliaram o potencial do uso da
fotografia e das ferramentas digitais, associados aos seus objetivos.
A Oficina da Imagem, além de propiciar aos docentes uma imersão na
linguagem visual, a partir de dinâmicas que, envolvendo teoria e prática, desenvolvem
capacidades para leitura, produção e uso de fotografias, propiciou também um diálogo
sobre a realidade do uso de imagens e TIC na prática pedagógica.
Os participantes expuseram suas preocupações e interesses em oferecer aos
alunos oportunidades para que os mesmos participem mais do processo de ensinoaprendizagem. Neste sentido, colocam a produção como um caminho para que os alunos
sejam mais ativos neste processo sentindo-se capazes. Lemke (2010, p. 40) já apostava
que o trabalho com imagens propiciava aos estudantes o sentimento de serem autores de
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Ao apresentar a câmera digital D-60 para os participantes, mostrei para eles alguns recursos de préedição de imagens, como o plástico colocado ao redor da lente, que possibilita criar efeitos de névoa e
desfoque na imagem.
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seus próprios trabalhos multiplicando assim, as possibilidades de ensino com a
utilização de ferramentas digitais. Marcella (II) e Cesar (II), em relação às
possibilidades da fotografia no ensino comentam:

Eu acho que o aluno se vê muito mais capaz do que ele imagina
ser, porque ali, quando ele produz, quando ele vê que ele pode,
que ele consegue fazer, se ele não tem essa oportunidade de
produzir, ele acha que não é capaz. - Marcella (II)
Essa é por sinal a proposta do quadro europeu para o ensino de
línguas (Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas60), que é o documento que rege o ensino de línguas
estrangeiras na atualidade, [...] que é essa, de instaurarmos um
ensino ativo, uma pedagogia ativa, onde o aluno se põe
justamente no lugar de produtor. - Cesar (II)
Os participantes conseguiram articular o uso da fotografia - linguagem e artefato
- na prática pedagógica, com a possibilidade de realização de trabalhos que envolvam os
alunos no diálogo com a linguagem visual. Ao analisarem as imagens produzidas,
propuseram o seu uso em projetos. Marcella (II), por exemplo, compôs uma imagem
pensando na possibilidade de utilização com os alunos. Os participantes discutiram
também a viabilidade de realização de algumas dinâmicas de uso e produção de
fotografia com os alunos. As falas a seguir, realizadas na segunda leitura das
fotografias, ajudam a ilustrar o que observamos:

[Tirei a fotografia] pensando na proposta que o outro grupo de
francês [da oficina anterior] pensou, de tirar uma fotografia de
um lugar ou objeto dentro da Mediateca e estimular os alunos à
encontrarem dentro da escola. Aí eu pensei no cadeado,
questionar os alunos querendo saber de onde é este cadeado.
Marcella (II)
Descubra de onde é esse cadeado e ganhe um prêmio. Cesar (II)
E essa foto também dá pra brincar: "quem são?", "o que estão
fazendo?", "onde estão?" Essa desperta uma curiosidade."
Cesar (II)
[Essa foto dá para fazer uma relação com o filme Alice no país
das Maravilhas] "O que será que ela vai encontrar do outro
lado?" Marcella (II)
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http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/quadro_europeu_comum_referencia.pdf
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O tema desta fotografia tem tudo a ver com a gente. Essa foto
também pode ser usada para fazer aquela brincadeira, "aonde
fica este relógio?" Cesar (II)

Estas falas são as reflexões coletivas dos participantes da Oficina II, sobre as
possibilidades de realizar atividades com os alunos, que têm em seus objetivos, o uso da
linguagem visual e das TIC. Da mesma forma, os participantes da Oficina I também
conversaram, durante as leituras das imagens por eles produzidas, sobre as
possibilidades de realização de alguns projetos:

Nós já estamos pensando aqui numa proposta de trabalho que é
para a gente divulgar também a Midiateca pelo trabalho dos
alunos. - Elza (Oficina I)
Tem que chamar os alunos aqui e deixar eles fotografarem. Eles
são muito criativos! - Maria Edwirges (Oficina I)
Sim, podemos divulgar a Midiateca a partir do olhar dos
alunos. - Stella (Oficina I)
Notamos, então, que esses professores conseguiram ressignificar o uso de mídias
e ferramentas digitais no ensino, pelo fato de, a partir de fotografias produzidas por eles,
dimensionarem propostas de trabalho com os alunos e de usos destas produções. As
ponderações dos participantes sugerem que eles avaliam este uso como potencial e de
viável apropriação em seus ambientes pedagógicos.
Em uma oportunidade futura, pensamos em convidar os professores
participantes das duas oficinas para conversarmos sobre o que ficou da experiência na
Oficina da Imagem, e investigar se outras propostas surgiram e se as que foram
levantadas na pesquisa de fato puderam ser realizadas.

5.2 ANÁLISE DO USO DAS IMAGENS PRODUZIDAS - PRODUÇÃO DE
SLIDES E PEÇAS GRÁFICAS

"Com os meios digitais, as fotos também migraram para as telas dos
computadores" (SANTAELLA, 2012, p. 81). Os meios de distribuição de uma
fotografia são diversos, dos impressos - livros, jornais, cartazes - aos digitais - redes
sociais, mídias digitais. Interessou-nos na presente pesquisa, utilizar as fotografias
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produzidas pelos participantes, como recurso visual para a produção de uma peça
comunicativa. Nossa intenção foi contribuir para despertar nos professores a reflexão
sobre as possibilidades, não apenas da produção fotográfica, mas também dos caminhos
para a distribuição da mesma.
Neste sentido, após a realização das fotografias, os docentes puderam participar
do desenvolvimento da produção de slides ou de peças gráficas, como esquematizado na
metodologia61. Na Oficina I, os participantes produziram apresentações de slides e na
Oficina II, peças gráficas - dois cartazes e uma estampa para bolsa de algodão cru.
Apesar das diferenças nas formas de produção experimentadas nas oficinas, a proposta
de utilizar as fotografias realizadas pelos participantes é a mesma.

5.2.1 PRODUÇÃO DE SLIDES - OFICINA I

As fotografias produzidas no primeiro momento da oficina foram organizadas
em um banco de imagens que pôde ser utilizado por todos os participantes. A maioria
dos docentes recorreu não apenas às suas imagens, mas utilizaram também as dos
colegas. Além das fotografias produzidas por eles, poderiam utilizar na atividade os
arquivos de um banco de imagens referentes às culturas dos países francófonos.
As produções foram bem diversificadas. Stella (I) e Monique (I) montaram uma
apresentação que convidava os alunos a praticar o francês na Mediateca, utilizando
como elementos imagéticos as fotografias do interior da sala e selos postais de países
que utilizam como idioma o francês. Edwirges (I) e Elza (I) usaram uma fotografia de
imagens expostas na Mediateca e outra de crianças do Congo, convidando para uma
exposição fictícia, como se fosse um intercâmbio. Priscilla (I) e José Eduardo (I)
utilizaram apenas as fotografias produzidas pelos participantes para montar uma
pequena história cômica que tem a intenção de apresentar a Mediateca. E finalmente,
Estrella (I) apresenta um intercâmbio cultural com uma imagem da Bélgica e outra
realizada dentro da Mediateca.
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Esquema básico da realização da Oficina da Imagem, (Fig. 4), p. 51
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Podemos perceber que todas as produções utilizam fotografias produzidas no
cenário da Mediateca e, a partir desta realidade específica, conseguem expandir e
relacionar os significados das mesmas com outras imagens e textos.
Durante a realização das atividades, notamos que os participantes ajudaram-se
cooperativamente, pensaram em quais seriam os objetivos das apresentações, realizaram
tentativas para obter melhores resultados e preocuparam-se em utilizar da melhor
maneira os elementos da linguagem visual.
À medida em que precisavam de ajuda para utilizar os recursos dos programas,
eu, como mediadora e uma colaboradora da oficina, os auxiliávamos. Os participantes já
receberam os computadores com as pastas de imagens disponibilizadas na área de
trabalho e o programa de produção de slides aberto. Notamos que alguns deles tiveram
dificuldades para inserir e encontrar as imagens nas pastas, enquanto outros , solicitaram
o acesso à internet para buscar diferentes imagens, textos e informações diversas. Na
ocasião, não contamos com acesso à internet, mas reconhecemos ser um recurso
valoroso para as oficinas.
Os participantes produziram materiais relacionados às suas práticas pedagógicas,
indicando a possibilidade de realização de projetos e atividades que utilizem este
recurso gráfico.

5.2.2. PRODUÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS - OFICINA II

Utilizando como banco de imagens as fotografias produzidas pelos participantes,
os mesmos foram convidados a produzir peças gráficas - cartazes que, após a confecção
digital, foram impressos em formato A3 (papel couché) ou estampados e bolsa de
algodão, dependendo da escolha dos participantes.
Alguns dias antes da realização da oficina, entrei em contato com os professores,
solicitando que os que pudessem, levassem seus notebooks e instalassem o programa
gratuito Inkscape62, pois ele seria utilizado na oficina. Decidimos fazer este pedido
acreditando que os docentes ficariam mais a vontade utilizando seus computadores, por
já estarem adaptados aos mesmos, e, pela suposição de que, tendo o programa instalado
em seus computadores, poderiam mais facilmente utilizá-lo em outras ocasiões.
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https://inkscape.org/pt/
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Comunicamos aos participantes que a Oficina da Imagem disponibilizaria
notebooks com o programa Inkscape instalado para os que não pudessem levar seus
computadores ou instalar o programa. No dia da realização da oficina, todos os
participantes levaram seus notebooks com o programa instalado. Percebemos que os
mesmos tinham facilidade na utilização dos próprios computadores mas, por falta de
curiosidade ou pelo pouco tempo de antecedência que fizemos a solicitação, nenhum
participante sequer havia aberto o programa Inkscape.
Antes dos participantes iniciarem o desenvolvimento das peças gráficas,
apresentei os recursos e possibilidades do programa, mostrando sua interface, como
inserir as fotografias e criar imagens. Apesar da demonstração técnica do programa,
notamos que esta não foi suficiente, já que os participantes solicitaram que os
ajudássemos várias vezes, demonstrando dificuldade para utilizar o programa.
Os participantes, na conversa que se desenvolveu durante o grupo focal,
colocaram como único ponto negativo na oficina, o programa Inkscape. Cesar (II)
avalia: [O programa] Não é simples e oferece manuseio um pouco lento, você acerta
uma coisa, ele desformata outra, e Marcella (II) sugere, Se houvesse um outro
programa gratuito que pudesse ser usado nesse sentido, valeria a pena testar.
Observando as falas dos participantes e relembrando os usos que fizeram do
programa ao desenvolverem suas produções, apresentamos os motivos de termos
recorrido ao Inkscape. Necessitávamos de um programa gratuito, de desenho vetorial63,
com possibilidades de criação e manipulação de imagens e textos (buscamos um
programa similar ao Adobe Illustrator, Corel Draw ou Freehand). Apesar de
reconhecermos algumas limitações técnicas do programa64, nosso levantamento e
utilização prática de alguns programas, indicaram que o Inkscape seria aquele que
melhor nos atenderia.
Não obstante as limitações apontadas, acreditamos que outro fator pode
justificar as dificuldades apresentada pelos participantes: este foi o primeiro contato
deles com um software de criação e edição de imagens e textos. Marcella (II) parece
concordar com nossa constatação quando diz:

63

Imagem gerada a partir de descrições geométricas de formas, normalmente composta por curvas,
elipses, polígonos e textos, utilizando vetores matemáticos para sua descrição.
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Como registramos anteriormente, em alguns momentos o programa trava quando utilizadas imagens de
alta resolução e algumas ferramentas e opções são limitadas.
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Talvez uma coisa também facilitasse, se os participantes da
oficina fossem avisados com antecedência do programa pra
baixar e mexessem em casa um pouco no programa, talvez a
gente já conhecesse algumas ferramentas, mesmo que não
mexesse em tudo, né, já viria com algum conhecimento do
programa. Aqui a gente conheceu o programa, é tudo novo, a
gente não sabia mexer em nada dele.
Ao solicitar que os participantes baixassem o programa, acreditamos que os
mesmos teriam a curiosidade de conhecê-lo, isto é, abrindo e explorando o programa
antes da participação na oficina, todavia, não o fizeram. De acordo com a colocação da
participante Marcella (II), teríamos que ter pedido para que os mesmos "mexessem em
casa". Esta situação permitiu-nos observar a relação do professor com a tecnologia e
questionar o motivo que levou os participantes a não abrirem o programa. Porque será
que baixaram os programas em seus computadores, mas não o abriram ou exploraram?
Será que estavam esperando a formação para que fossem "instruídos", aguardando
formas prontas para utilização?
Apesar do entusiasmo demonstrado pelo participante Cesar (II), assim como os
demais, ele não explorou o programa. Mesmo achando interessante o fato de já saber,
antes da formação, que seria utilizado o programa, nem Cesar (II), nem os outros
participantes tiveram a curiosidade ou iniciativa de abrir o programa. Acreditamos ser
importante, em outra oportunidade, investigar esta situação, que exemplifica a relação
dos professores com as TIC.
Analisando a atuação dos participantes ao utilizarem o programa, seus
comentários sobre as dificuldades e as sugestões, acreditamos que, se o sujeito já
conhece e faz uso do programa, ele aumenta as possibilidades de seu emprego, sendo
capaz de realizar com mais facilidade suas composições. Neste sentido, no
desenvolvimento de futuras oficinas, quando for necessário que os participantes
utilizem um programa durante a formação, solicitaremos que os mesmos não apenas
baixem, mas que mexam e experimentem os recursos disponíveis dos programas.
Acreditamos que esta solicitação possa vir a ser aceita por alguns participantes
que assumam postura próxima à de Cesar (I), que quando questionado se foi
inconveniente ou trabalhoso baixar o programa antes da realização da oficina
respondeu: Claro que não! Acho que faz parte do trabalho. É a dinâmica dos dias
atuais, essa troca entre os ouvintes e participantes e palestrantes. Faz parte da
dinâmica social atual, antigamente as pessoas chegavam com tudo pronto, distribuíam
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no máximo o release né, e "vamos para a oficina". Agora não... tá na onda, tá na ordem
do dia fazer isso. Não me importei, não achei nada bizarro. Achei ótimo.
Voltando às produções das peças gráficas, notamos que os participantes
planejaram os conteúdos e mensagens que pretendiam transmitir com os cartazes. Eles
dedicaram-se às suas produções e preocuparam-se com a qualidade estética das
imagens, cuidando dos detalhes.
Observamos que todas as peças desenvolvidas tiveram relação com ambientes da
instituição de ensino, uma falando sobre o teatro e as outras duas sobre a Midiateca de
Francês. Entendemos que seus cartazes poderiam ser utilizados no desenvolvimento de
projetos e atividades com os alunos. Da mesma forma, acreditamos que esse tipo de
trabalho produzido pelos participantes, pode ser proposto para seus alunos.
As peças gráficas produzidas pelos docentes apresentaram valor comunicativo,
uma vez que suas mensagens podem ser compreendidas através da articulação do texto,
fotografia e recursos gráficos (formas, cores e diagramação).

5.2.3. OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O USO DE IMAGENS PRODUZIDAS

Nossa pesquisa interessou-se pelo uso da fotografia na educação, nas dimensões
da leitura e da produção. Neste contexto de utilização da imagem, sobretudo com a
fotografia digital, abrem-se as possibilidades de apresentação e veiculação deste
recurso. Os suportes e mídias são diversos, permitindo que a imagem fotográfica entre
nos ambientes de ensino-aprendizagem por várias vias e agentes (como professores e
alunos).
Além de utilizar fotografias e imagens já produzidas por agentes externos, os
sujeitos evolvidos no ensino podem produzir suas próprias fotografias, mais
relacionadas com suas realidades, tornando-se mais participativos nos processos
comunicacionais de ensino.
Sejam impressas, reveladas, projetadas nas paredes, nas telas de computadores,
tablets ou celulares ou estampadas em camisas, as fotografias têm espaço no ensino. Da
mesma forma, múltiplas são as possibilidades midiáticas para esse material fotográfico,
podendo ser elemento para a construção de cartazes, postais, convites, capas de
cadernos, estampas, apresentação de slides, vídeos, entre muitos outras peças
comunicativas.
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Cabe a cada professor avaliar as possibilidades e limites do uso das imagens e
das tecnologias na sua prática pedagógica, levando em consideração o contexto do uso,
pois cada cenário tem sua especificidade, inclusive, de uma turma para outra. Neste
sentido, o contexto educacional específico pode ser capaz de justificar a relevância da
utilização de recursos tecnológicos ou imagéticos, para que seus usos façam sentido e
estejam associados aos objetivos e estratégias educacionais.
Dentro desta perspectiva, definimos que seria valoroso, além de desenvolver
nos docentes participantes das oficinas as capacidades mínimas para a leitura e
produção de fotografias, construir com os mesmos o saber fazer de práticas que
utilizem essas fotografias como recurso para a criação de materiais comunicativos.
Elegemos a produção de peças gráficas e apresentação de slides por serem recursos de
fácil utilização e produção em ambientes educativos.
Sobre as produções, peças gráficas e apresentação de slides, realizadas pelos
docentes participantes das oficinas notamos que, utilizaram de forma colaborativa as
fotografias, uma vez que as mesmas foram disponibilizadas em bancos de imagens, para
que todos pudessem usá-las. Este compartilhamento das fotografias produzidas
possibilitou que os participantes realizassem composições com as suas fotografias e/ou
com as dos colegas. Percebemos também que os participantes recorreram às fotografias
produzidas na segunda etapa das oficina, realizadas após a nossa intervenção, para
compor suas artes gráficas.
Individual ou coletivamente, os participantes realizaram composições criativas,
resultado dos objetivos e planejamentos que os mesmos estabeleceram. Analisando suas
produções, podemos perceber que os docentes expandiram os conceitos desenvolvidos
na teoria sobre as especificidades da linguagem visual. Tanto as peças gráficas quanto
as apresentações de slides tiveram temática associada à educação e aos espaços de
ensino, tendo como tema recorrente o convite a vivências nas Mediatecas de Francês
(dos dois campi).
Os participantes apresentaram suas dificuldades no desenvolvimento das peças,
solicitando ajuda, tanto para as organizadoras da oficina, quanto para seus colegas, com
a intenção de saná-las. Apesar da solicitação de ajuda para a utilização dos programas,
os docentes produziram com autonomia e segurança, evidenciando o esforço e boa
vontade na composição dos materiais. Todos os participantes gostaram das suas
produções e reagiram com entusiasmo e interesse às produções dos colegas. No caso
dos participantes da segunda oficina, ao tomarem conhecimento da atividade do outro
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grupo anterior, demonstraram curiosidade em conhecer as produções realizadas pelos
professores da Oficina I.
As oficinas propiciaram momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, em
que os docentes puderam compartilhar seus projetos anteriores e iniciaram pensamentos
acerca de novas propostas envolvendo a linguagem fotográfica e seus usos em
diferentes mídias. Os participantes avaliaram as propostas desenvolvidas nas oficinas
como viáveis de serem realizadas em situações de ensino-aprendizagem.
Ressaltamos que as oficinas foram apenas experiências iniciais que visaram
despertar nos docentes em formação um olhar mais consciente e fundamentado sobre o
uso de tecnologias e da linguagem visual, a partir do desenvolvimento teórico-prático de
algumas capacidades. Apesar da constatação de que os participantes precisam dar
continuidade a esse desenvolvimento, principalmente por meio da prática, apontamos a
Oficina da Imagem como uma iniciativa frutífera.
Considerando que a exploração da fotografia como linguagem, necessita de
exercício, voltado para a produção e leitura do que é realizado, acreditamos que o
docente precisa praticar e tentar associar seus objetivos docentes ao uso deste recurso, já
que, como afirma Campanholi (2012, p.44):

Apenas o conhecimento não basta, é necessário ter didática e entendimento
de técnicas, porém estas só serão adquiridas durante sua prática. A fotografia
pode auxiliar nessas técnicas, a fotografia é uma das ferramentas para auxiliálo a exercer as práticas pedagógicas vistas em sua formação, porém somente
no dia-a-dia do seu desenvolvimento docente que este futuro professor verá
as melhores formas de utilização tanto da fotografia quanto das outras
tecnologias disponíveis.

Apesar de a autora referir-se aos futuros professores, acreditamos que, da mesma
forma, para que o docente em exercício possa fazer um uso da linguagem fotográfica
como recurso pedagógico, apenas a formação por nós oferecida não basta. É preciso
que, além do desenvolvimento das capacidades necessárias, o docente pratique a
fotografia e, associado ao seu dia-a-dia, reflita e problematize a melhor forma de
integrar esta linguagem.

- Avaliação das oficinas pelos participantes
Os modos de comunicação, propiciados pelas tecnologias digitais, abarcam
outras linguagens além da verbal. O uso de imagens e sons e a combinação destas
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modalidades ou matrizes65, são procedimentos que, como coloca Rojo (2012), exigem o
desenvolvimento de diferentes habilidades relacionadas aos novos letramentos - digital,
visual, sonoro e informacional. Esta exigência é percebida e foi ressaltada pelos
professores que participaram da Oficina da Imagem, oferecida na presente pesquisa.
Os docentes que participaram da oficina, reconhecendo o valor do recurso
imagético no ensino, enalteceram a necessidade da formação e desenvolvimento dos
saberes específicos para que possam utilizar-se da linguagem imagética, explorando
suas diferentes vertentes. Para utilizar a imagem fotográfica em sua prática pedagógica,
tanto a leitura quanto a produção, Cesar (I) considera ser de suma importância que
formações sobre o uso da imagem sejam oferecidas aos docentes de todos os
segmentos, quer sob a forma de oficinas, quer sob a forma de cursos de extensão ao
longo dos cursos de graduação e licenciatura em geral.
A fala do participante vai ao encontro do que ponderamos durante a pesquisa, a
abrangência da formação que oferecemos, podendo englobar os cursos de licenciatura
nas diferentes áreas de conhecimento, na formação inicial, ou na continuada. Com
relação à possibilidade de ser oferecido um curso mais extenso, apostamos nesta ideia,
para que se possa desenvolver uma formação mais ampla e aprofundada, investigando
melhor as necessidades dos docentes e suas reflexões durante a formação.
Notamos que, mesmo que realizadas com curta duração, as experiências
vivenciadas durante as oficinas causaram impactos nos pensamentos dos docentes sobre
suas práticas pedagógicas. Recorremos a algumas falas dos participantes para apresentar
suas apreensões e reflexões.

Eu nunca utilizei, mas a coisa da fotografia é muito interessante
e me deu várias ideias. Nós juntos [professores] já até
imaginamos como seria uma atividade com os alunos aqui na
Mediateca, com a fotografia. Aqui na escola temos alguns
espaços como essa sala e o laboratório de informática que
permitem várias atividades.- José Eduardo (I)
Expressões usadas pelo participante – “me deu várias ideias”, “até já
imaginamos como seria” –

sugerem que os professores passaram a pensar nas

possibilidades de uso da linguagem fotográfica no fazer docente e nas atividades de
leitura e produção de seus alunos. Neste sentido, a formação parece ter despertado um
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Ver as matrizes da linguagem, Santaella (2005)
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interesse criativo nos participantes, que em nenhum momento apontaram querer usar a
mesma dinâmica promovida na oficina, mas que refletiram sobre as possibilidades de
usar a fotografia como recurso e objeto de estudo, relacionadas aos seus contextos
particulares.
Outro dado importante é a problematização coletiva vivenciada no contexto da
oficina, que possibilitou a manifestação e a organização das ideias. À medida em que os
docentes demonstravam iniciativa em realizar atividades e projetos voltados para o uso
das TIC e da linguagem imagética, eu, no papel de mediadora, procurava estimulá-los,
abrindo espaço para discussões capazes de fazê-los construir uma consciência crítica de
tais usos. Por quê? Para quem? De que forma?
Notamos também, que ao final da participação nas oficinas os docentes sentemse mais preparados para desenvolver trabalhos pedagógicos com o uso da linguagem
visual associada às TIC. A fala de Monique (I), ajuda-nos a compreender o significado
da capacitação para os docentes:

A oficina foi ótima, porque eu era muito carente de elementos
mínimos, percebi que o uso de uma fotografia não pode ser tão
aleatório [...]. Então com as dicas de hoje e com a
conscientização do que eu posso fazer com a fotografias e com
que tipos de emoção eu consigo despertar, eu acho que eu ganho
muito agora com o uso da fotografia com os alunos. [...] As vezes
a gente não usa de forma adequada por falta de conhecimento.
Para mim a oficina foi muito importante. [...] Eu acho que agora,
com essa base teórica a gente consegue orientar melhor [os
alunos].- Monique (I)
Outra participante, Elza, corrobora a fala de Monique (I) explicando a dinâmica
da Oficina da qual participou:

Você vê, o interesse de quem está aqui é muito por essa busca
[da formação para o olhar], dá para perceber que a gente
queria um desencadeador, um especialista que mostrasse. Óbvio
que a gente não vai saber tudo mas eu já tenho uma orientação.
O que você trouxe foi de uma forma simplificada mas nos
envolveu e nos implicou, o que dá essa facilidade de puxar isso
de dentro dos alunos [o trabalho mais crítico com as imagens].
- Elza (I)
E Cesar (II) conclui:
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Ela [oficina] realmente oferece muitas ferramentas para que a
gente realmente trate e use a imagem a favor da educação. Cesar (II)
A partir das falas de Monique (I), Elza (I) e Cesar (II), percebemos que a oficina
funcionou como desencadeador de um processo que apenas se inicia com a formação
oferecida, de maneira que os docentes precisam dar continuidade, investigando e
experimentando possibilidades de uso das imagens e das tecnologias diante seus
contextos pedagógicos.
Ainda que minimamente, a oficina oferece uma formação teórica e prática, para
as especificidades da linguagem visual, sobretudo a fotográfica, e para os usos das
tecnologias envolvidas no processo de captura de fotografias (câmeras digitais),
exibição (data show), e manipulação (programas de apresentação de slides e de edição
de imagens). Estes subsídios dão aos participantes um corpo de saberes que os encoraja
a repensar a utilização de outras linguagens em situações de ensino-aprendizagem.
Através dos discursos dos participantes notamos, ainda em formato inicial, o
aumento da autoconfiança, da qualificação profissional e da reflexão sobre a prática
docente. As falas dos docentes sugerem a relevância da pesquisa, como coloca a
participante Stella (I): Espero que você possa fazer essa oficina em outros lugares
porque é bastante motivadora. Espero que você possa voltar aqui na instituição para
que outros professores possam participar.
Foi realmente após a realização da primeira Oficina, e do reconhecimento dos
professores e da responsável pelo Departamento de Francês, que recebemos como
proposta da mesma, o convite para desenvolver a oficina com outros grupos de docentes
da instituição, e assim o fizemos.

(continuação na parte II)

