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RESUMO: Este relato tem por objetivo explicar a realização de uma oficina de 

fotografia na Escola Municipal Ermina de Oliveira, Campina Grande, Paraíba. O estudo 

se dá por meio do fazer e da análise de crianças em contato com a fotografia e com o 

conceito de autorretrato utilizando do método espiral e baseado no estudo de Arte-

Educação visando desenvolver com os alunos uma atividade lúdica com foco na 

afetividade. 
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1- INTRODUÇÃO 

O projeto “Fotografia: uma porta aberta para o autorretrato” é fruto da disciplina 

Práticas Educomunicativas em Fotografia do curso de Comunicação Social com linha 

de formação em Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, Paraíba. A fim de que os participantes dessa disciplina coloquem em 

prática o que foi ensinado em sala de aula, o desafio de aplicar oficina em espaços 
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formais (em escolas) e não-formais (Organizações não governamentais) ou empresas, 

foi lançado.  

A partir dessa proposta, tomamos por local de aplicação dessa oficina a Escola 

Municipal Almira de Oliveira, Campina Grande, Paraíba. Com o propósito de inserir a 

fotografia como método pedagógico para o autoconhecimento e o conhecimento do 

próximo com crianças entre 6 (seis) e 8 (oito) anos, a oficina visou desenvolver ações de 

respeito às diferenças, aproximação entre os alunos e o incentivo à amizade.  

Sendo assim, fizemos uso de técnicas de sensibilização, de desenvolvimento do 

senso crítico e de ações reflexivas sobre o próximo e sobre ele mesmo como agente 

transformador e participante ativo no meio em que habita. E, para se caracterizar como 

uma prática educomunicativa, o agente aplicador deve se caracterizar como facilitador 

das ações e incitador de questionamentos.  

 

2- EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1-  FOTOGRAFIA E A ARTE – EDUCAÇÃO  

 A relação do homem com imagem é antiga, sendo esta empregada como método 

de reconhecimento de si próprio e do mundo ou apenas como meio de comunicação 

entre os povos. E a fotografia permanece, segundo Kossoy (2001, p.47), “como um 

registro do tempo que possui diversas funções e, dentre elas, uma das mais importantes: 

o fato de ser “Uma fonte histórica (...).”. 

 Niépce e Daguerre, em uma união feliz de distintas inteligências, deram início 

ao que hoje se entende por fotografia. Isso ocorreu em meio ao século XIX e, segundo 

Ana Maria Mauad (1996, p.74), o encanto “transformou-a num duplo de realidade, num 

espelho, cuja magia estava em perenizar a imagem que refletia.”. Ou seja, naquela 

época, o ato de fotografar era tido como mágico e sua difusão atiçou, no meio artístico, 

grande comoção, uma vez que a sua fidelidade ao real é irrefutável, diferente do que se 

encontrava em relação à pintura. Durante esse século, Baudelaire3, em seu artigo “O 
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público moderno e a fotografia”, separa a fotografia da arte, tratando aquela como um 

mecanismo de memória da realidade e esta como a própria criatividade e fruto da 

sensibilidade humana. Rouillé (2005, p.62), afirma que características como a 

impessoalidade e a neutralidade fazem parte da estética da transparência e da ética da 

exatidão.  

Com o passar dos anos, nasce o movimento pictorialista com o intuito de que a 

visão documental da fotografia seja modificada e passe a ser aceita como arte (Costa e 

Ferreira, 1995). A partir dessa mudança, ações foram criadas e relacionadas à Arte-

Educação utilizando a fotográfica como plataforma.  

 A Arte-Educação pode ser definida, segundo Ana Mae Barbosa4, como “todo e 

qualquer trabalho consciente para desenvolver relação de públicos (criança, 

comunidades, terceira idade etc.) com a arte.”. Ou seja, é tornar a arte método de 

aproximação entre as pessoas, oferecer momentos de fazer artístico, de leitura das obras 

e de contextualização.  

Partindo dessa prerrogativa da arte como fazer artístico, a arteterapeuta Claudia 

Colagrande (2010) desenvolveu a metodologia espiral, na qual a dinâmica do convívio 

incita que o indivíduo aguce sua sensibilidade de dentro pra fora. Sendo assim, o 

processo busca o encontro com a totalidade através do autoconhecimento e, além disso, 

é um meio de reaprender a olhar o mundo. Essa metodologia se consolida na prática 

com cinco (5) fases:  

• Sensibilização: momento de aproximação com os participantes da oficina; 

• Motivação: período de reflexão sobre o tema abordado; 

• Criação: hora do fazer artístico; 

• Contemplação: apreciar as produções, o que pode ser externado de cada 

indivíduo; 

• Análise: análise verbalizada sobre o momento. 
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Tendo como base a metodologia espiral e os conceitos de Arte-Educação, o fazer 

artístico torna-se o fazer fotográfico, envolvendo a câmera como plataforma de 

reconhecimento. 

2.2- A OFICINA DE FOTOGRAFIA COMO PRÁTICA EDUCOMUNI CATIVA 

 A linguagem fotográfica, segundo Santaella e Nöth (2005), é a única que possui 

conexão existencial entre a imagem e o objeto retratado, ou seja, ela passa a ser um 

instrumento capaz de documentar momentos, revelar sentimentos e/ou transmitir 

mensagens. Segundo Confúcio, filósofo chinês que viveu em 470 a.C., “ uma imagem 

vale mais que mil palavras”.5 A partir dessas afirmativas, podemos enxergar a fotografia 

como um meio polivalente de transmissão de informações e conhecimentos. E dentro 

dessa perspectiva, a ação de fotografar pode ser considerada interdisciplinar que, 

segundo Brasil (1999, p.89) é uma confluência de disciplinas “(...) a partir da 

compreensão das múltiplas causas e fatores que intervêm sobre a realidade (...)”.  

 Ao unir a fotografia à Arte-Educação e a metodologia a Espiral nesse projeto, 

temos a Educomunicação como um campo de estudo interdiscursivo e interdisciplinar. 

Segundo SOARES (1999, p.57), “Há necessidade de teorização e de reflexão crítica 

sobre projetos para que se constitua esse campo, tornando-o um novo espaço de luta 

material e discursiva.”, ou seja, são ações de intervenção que despertem no indivíduo o 

poder de expressão e se enxergar no mundo como atuante.  

 Ismar Soares (1999, p.57) afirma que é “... a partir da prática e do interdiscurso 

da educomunicação que se apoia na concepção de um novo sujeito, de uma nova 

espacialidade, de uma nova temporalidade e de uma nova construção do significado e da 

práxis”. E apoiada em tal afirmação a oficina “Fotografia: uma janela aberta para o 

autorretrato” foi pensada como forma de estimular ações inclusivas e de 

autoconhecimento, uma vez que se torna necessária a reconstrução de significados, de 

espacialidade e do sujeito, a reflexão e o fazer (prática de produção de conhecimento) 

configuram-se como atividades essenciais para a mudança. 

3- METODOLOGIA  
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As atividades desenvolvidas com as crianças envolviam a aproximação, com 

apresentações e um bate-papo sobre as relações em sala. Durante a conversa, tentamos 

absorver o que as crianças trazem de experiências de relacionamento entre si. Ressaltar 

o valor da amizade e do respeito com o outro no convívio seja este dentro ou fora do 

espaço escolar. Depois da conversa, pedimos que eles se olhassem através de espelhos 

ou materiais que refletissem suas próprias imagens; e em seguida que se auto 

desenhassem, ressaltando o que achavam de mais bonito e o que o tornam diferentes de 

todos os outros amigos. 

Os desenhos foram guardados e duplas foram formadas para que um fosse o espelho 

do outro. A pergunta motivadora foi “O que te chama atenção no colega da frente?”. A 

partir desse questionamento, os alunos entraram em um momento de interação e de 

desenvolvimento do olhar. Após o momento de contemplação, eles desenharam um ao 

outro, ressaltando características de cada um e envolvendo estimulação do lúdico. Estes 

desenhos foram guardados também. 

Antes do momento de reflexão e de entrega dos desenhos, apresentamos alguns 

artistas que faziam telas de autorretrato como meio de reconhecimento do próprio corpo 

e de perpetuação da própria imagem. Durante o diálogo, falamos sobre artistas como 

Rembrandt6 (Séc. XIX) e Frida Kahlo7 (Séc. XX) que possuem várias obras em que se 

autorretratam.  

E relembrando sempre, junto aos participantes da oficina, a questão do respeito às 

diferenças e trazendo reflexões sobre aceitação dos traços de personalidade, pedimos 

que eles, com as câmeras fotográficas, se auto fotografassem e que buscassem algo nos 

colegas que eles achavam bonito e singular. Foram utilizadas 3 (três) câmeras 

compactas que foi configurada no automático e sem flash, uma vez que a sala possuía 

iluminação suficiente. Demos instruções básicas de luz e contraluz, o enquadramento, 

                                                           
6
 Rembrandt (1606-1669) foi um pintor, gravador e desenhista holandês. Um dos mais importantes 

pintores do barroco europeu. A importância de sua pintura só foi reconhecida a partir do século XIX. 
(Fonte: http://www.e-biografias.net/rembrandt/) 
7
 Frida Kahlo foi uma importante pintora mexicana do século XX. É considerada, por alguns 

especialistas em artes plásticas, uma artista que fez parte do Surrealismo. Porém, a própria 
Frida negava que era surrealista, pois dizia que não pintava sonhos, mas sua própria realidade. 
Destacou-se ao defender o resgate à cultura dos astecas como forma de oposição ao sistema 
imperialista cultural europeu. (Fonte: http://www.suapesquisa.com/quemfoi/frida_kahlo.htm)  
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foco e composição de cores. Tentamos incitar em cada participante a procura pelo único 

e o desenvolvimento do fazer fotográfico como arte, como instrumento de 

reconhecimento do mundo que os cercam.  

Por último, houve um momento de adivinhação dos desenhos feitos por eles e uma 

última conversa sobre o que eles haviam conseguido adquirir de aprendizado durante a 

oficina. Algo que pudemos perceber, enquanto os auxiliava no manuseio da câmera, foi 

que algumas crianças possuem um senso incrível de enquadramento, cores e luz.No 

outro dia, os autorretratos foram levados impressos em uma moldura de janela como 

lembrança da oficina.  

4- RESULTADOS OBTIDOS 

A oficina foi realizada com 13 (treze) crianças da faixa etária entre 6 (seis) e 8 (oito) 

anos da Escola Municipal Almira de Oliveira, Campina Grande, Paraíba. O objetivo era 

que o senso crítico fosse aguçado e que as crianças começassem a olhar diferente para 

as pessoas que as cercam.  

Ao receber a missão de aplicar uma oficina de fotografia, houve uma grande 

expectativa, pois não saberíamos como reagir e onde poderia trabalhar com fotografia 

no espaço escolar. Após as últimas aulas de práticas educomunicativas em fotografia, 

conseguimos estabelecer como iriamos realizar as atividades dentro de sala de aula com 

crianças pequenas, que são mais fáceis de trabalhar e sempre participam 

energeticamente das atividades lúdicas propostas. Assim, escolhemos em qual escola 

iria trabalhar e, ao pedir permissão, a escola nos acolheu de forma disponível dentro da 

realidade em que se encontram.  

Durante a oficina, pudemos perceber que aquelas crianças recebiam poucas 

atividades lúdicas e que a realidade delas influencia muito nas relações de amizade e no 

que elas desejam ser no futuro. Creio que a atividade gerou, pelo menos 

momentaneamente, uma reflexão sobre as ações de desrespeitos que ocorrerem 

frequentemente entre elas.  

Pudemos notar que a relação uma grande afinidade entre a Arte-Educação e a 

fotografia, uma vez que aquela área possui como foco principal o fazer artístico, 
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trazendo para o ser humano a realidade de que é possível que ela faça, seja por meio de 

desenhos ou pelo fotográfico. Durante a oficina, a Arte-Educação se transfigurou por 

meio do fazer fotográfico, da relação entre a criança, seus sentimentos e a câmera, onde 

por meio da fotografia ele consegue se revelar e se expor a sociedade da forma em que 

ele se observa. 

Em relação às práticas educomunicativas, o objetivo foi alcançado a partir do 

momento em que as crianças puderam dialogar sobre suas diferenças, aprender a fazer 

autorretrato e conhecer um pouco sobre a história de grandes artistas. Pude perceber, 

também, que a prática do diálogo viabiliza boa parte de qualquer oficina, é uma forma 

de horizontalidade que a sociedade em si não está acostumada. O olhar das crianças foi 

aguçado para o que havia dentro da sua realidade (espaço e pessoas). 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir de práticas como essa, que suscitam as crianças ao fazer artístico, a 

produzir conhecimento e desenvolver o pensamento crítico, a ação educomunicativa 

consolida-se, pois o participante começa a se enxergar como protagonista da sua própria 

história. Porém, a realização de projetos como esse não é considerada comum, o ensino 

continua bancário e distante do que pensava Paulo Freire, que defendia que 

conhecimento serve para produzir autonomia e que o aluno é peça chave para o 

processo dialógico de ensino-aprendizagem.  

Desta forma, consideramos necessária uma reconsideração da utilização sábia 

dos aparatos tecnológicos são dispostos para a área pedagógica e do desenvolvimento de 

metodologias que induzam a prática, pois é a partir do fazer e da reflexão que se 

constrói o conhecimento. Atividades como esta podem ser desenvolvidas como método 

interdisciplinar de ensino de práticas sociais de respeito às diferenças, apresentação da 

história da arte, entre outras.  

 É imprescindível, desta forma, a apresentação de meios que saiam do plano 

professor-aluno-livros e que parta para o diálogo como principal método de ensino, em 

que os aprendentes se veem como parte ativa no processo de conhecimento. Durante a 
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oficina percebemos que a interação por meio do diálogo é carente, os alunos sentiam-se 

amedrontados para interagir e expor suas ideias.  

 Cabe ressaltar que a escola possui suas limitações em relação a materiais, porém 

tal oficina de fotografia pode ser realizada com celulares, o importante durante a prática 

não é o ensino técnico de fotografar e sim utilizar da fotografia como meio de 

internalização e encontro de si e o reconhecimento com o próximo. 
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