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RESUMO 

 

A presente tese tem por objetivo propor uma abordagem para o ensino de fotografia 
na formação inicial do professor de Artes Visuais, partindo a análise desta formação 
no estado de Santa Catarina. Tal pesquisa é parte integrante do projeto “Observatório 
da formação de professores no âmbito do ensino da arte: estudos comparados entre 

Brasil e Argentina, (OFPEA/BRARG),”. Trata-se aqui, pois, de analisar as disciplinas 

de fotografia dos cursos de licenciatura em artes visuais em relação ao seu conteúdo, 
metodologia e referenciais, com vistas a identificar a presença ou ausência dos 
seguintes eixos: (1) Questões técnicas e tecnologias; (2) abordagem da composição 
fotográfica e percepção visual; (3) referências à história da fotografia, da fotografia no 
campo da arte e reflexão teoria; (4) processo criativo – expressão; (5) e abordagem 
para a educação. Tais pontos permitem situar o estado da arte da formação inicial em 
fotografia nos cursos de Licenciatura em artes visuais de Santa Catarina, com vistas 
a pensar o ensino de fotografia  à luz da Pedagogia Histórico-Crítica, articulando as 
contribuições teóricas do pesquisador Boris Kossoy, com uma postura crítica diante 
da tecnologia a partir de Vilém Flusser e Andrew Feemberg, somada ao entendimento 
da arte como práxis criadora a partir de Adolfo Sánchez Vázquez, colocadas em 
prática em uma experiências de ensino realizada a partir do projeto de extensão Clube 
de Fotografia/Life/Udesc, para com enfoque propositivo, levantar princípios para o 
ensino de fotografia  voltado para a formação inicial de professores de arte. 
 
Palavras-chaves: Fotografia; Licenciatura; Artes Visuais; Pedagogia Histórico-
Crítica. 
  



  

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to propose an approach for teaching photography in the initial 
formation of the Visual Arts teacher, starting with the analysis of this formation in the 
state of Santa Catarina - Brazil. This research is an integral part of the project 
“Observatory of teacher education in the field of art education: comparative studies 
between Brazil and Argentina, (OFPEA/BRARG)”. The aim here, therefore, is to 
analyze the photography disciplines of the degree courses in visual arts in relation to 
their content, methodology and references, with a view to identifying the presence or 
absence of the following axes: (1) Technical issues and technologies; (2) approach to 
photographic composition and visual perception; (3) references to the history of 
photography, photography in the field of art and theoretical reflection; (4) creative 
process – expression; (5) and approach to education. These points allow us to situate 
the state of the art of initial formation in photography in the Licentiate Degree in Visual 
Arts in Santa Catarina, with a view to thinking about the teaching of photography in the 
light of Historical-Critical Pedagogy, articulating the theoretical contributions of 
researcher Boris Kossoy, with a critical attitude towards technology from Vilém Flusser 
and Andrew Feemberg, added to the understanding of art as a creative praxis from 
Adolfo Sánchez Vázquez, put into practice in a teaching experience carried out from 
the extension project Clube de Fotografia/Life /Udesc, with a propositional focus, to 
raise principles for teaching photography aimed at the initial formation of art teachers. 
 
Keywords: Photography; Graduation; Visual arts; Historical-Critical Pedagogy.  
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INTRODUÇÃO  
 

Esta pesquisa vincula-se ao projeto em rede Observatório de formação de 

professores no âmbito do ensino de artes: estudos comparados entre Brasil e 

Argentina - (OFPEA/BRARG)1, que vem levantando, desde 2012, dados quanti-

qualitativos relativos à oferta de licenciaturas presenciais em artes visuais. Esta 

investigação pretende contribuir voltando o foco de investigação para as disciplinas 

de fotografia, no contexto da formação de professores de arte visuais, nos cursos de 

licenciatura presenciais, no Estado de Santa Catarina.  

Nesta tese, partimos da situação do ensino de fotografia na formação inicial 

de professores de artes visuais, com o objetivo de propor renovadas bases para seu 

ensino na formação inicial de professores de artes visuais, ancorada nos pressupostos 

da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC). 

Em minha experiência como professora de Fotografia e de Estágio 

supervisionado, no curso de licenciatura em artes visuais, percebi que a ementa - e a 

própria práxis - da disciplina de fotografia têm se pautado, prioritariamente, na técnica; 

a expressão (criação) tem sido deixada para um segundo plano. A história da 

fotografia, por outro lado, não escapa das tradicionais abordagens focadas nos nomes 

de fotógrafos consagrados pelos volumes clássicos, datas e técnicas e apreciações 

estéticas duvidosas. Os contextos históricos raramente são considerados, o que 

resulta num sério prejuízo no que tange ao conhecimento. Em termos teóricos e 

metodológicos, a história da fotografia não tem sentido se não for abordada numa 

perspectiva transdisciplinar, crítica e apontando às condições de produção de tais 

realidades. 

Quando passei a acompanhar os estudantes nos estágios, percebi que, para 

eles, era bastante complexo colocar na práxis docente, no ensino de arte, os seus 

aprendizados artísticos, pois a prática estava desvinculada da didática. Por outro lado, 

buscando pesquisas na área de fotografia atreladas à educação, encontrei muitas 

referências à fotografia para as disciplinas de história, geografia, história da educação 

e propostas de educação não formal (fora da escola regular), utilizando-se da 

fotografia. Consideramos a escola lugar privilegiado e democrático para acessar os 

 
1 Sobre o projeto ver Fonseca da Silva (2019). 
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conhecimentos acumulados pela humanidade e, por este motivo, trabalhar os 

conteúdos da fotografia (aliando técnica, tecnologias, expressão e repertório) na 

formação inicial dos professores de arte se faz urgente em uma sociedade 

mergulhada em imagens. 

O impacto das inovações tecnológicas mudou o mundo e colocou em crise 

formas anteriores de representação, do processo criativo e difusão do conhecimento. 

Sabemos que a fotografia é um processo, algo em construção e extremamente 

diversificado para se definir pela descrição de referentes. A própria fotografia, em sua 

curta história, mudou seu contexto e atores. Vivemos um momento de simbiose entre 

arte e documento na fotografia, ainda assim, o fazer fotográfico atual ainda lida com 

as dicotomias entre realidade e ficção, documento e arte, mas, num olhar atento para 

a produção contemporânea da fotografia no campo da arte, percebemos que a 

realidade pode ser entendida como um produto da ficção, algo fabricado estética e 

narrativamente, privilegiando a dimensão poética. 

Nesse sentido, há necessidade de aproximar educadores e escolas do 

contexto da fotografia para além de uma ferramenta ou janela para o mundo, 

explorando as possibilidades expressivas e seus múltiplos repertórios, como 

entendimento do contexto e forma de expressão. 

Para construir uma práxis criadora na formação de professores e, por 

consequência, na escola, é preciso desconstruir o distanciamento entre a ideia de 

fotografia como técnica e como arte, observado nos estudantes de licenciatura em 

arte, e desfazer a cisão que coloca a técnica como hierarquicamente mais importante 

do que o repertório e a expressão, o que impede que educadores e estudantes 

possam fazer uso das possibilidades da fotografia como aliada nos processos de 

expressão, criação e compreensão do mundo. 

Ao propor o ensino de fotografia voltado para a formação de professores de 

artes visuais, pretende-se refletir acerca da fotografia na educação, na arte, em 

especial no ensino de arte, propondo a articulação de repertório, técnica e expressão 

como partes indissociáveis do fazer fotográfico como práxis criadora e aliados ao 

processo de interpretação do mundo constituído historicamente, objetivando ampliar 

e identificar os limites e possibilidades das referências escolhidas e suas possíveis 
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relações com o currículo e o ensino de Arte, bem como às práticas de formação de 

professores, em seu caráter ominilateral.2 

Considerando a concepção de conhecimento dialético-materialista, que 

pressupõe a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), ultrapassar a apreensão do real em 

suas manifestações fenomênicas e aparentes tendo em vista superar o subjetivismo 

especulativo da realidade objetiva; dado que exige a transmissão dos conhecimentos 

historicamente sistematizados e aptos a desvelar o real, indo da aparência à essência 

dos fenômenos; garantir a apropriação do caráter histórico dos fenômenos, a 

demandar análise dialética da relação entre sujeito e gênero humano, ou seja, operar 

dialeticamente com as categorias particularidade e universalidade; possibilitar a 

inteligibilidade acerca do real, posto que o conhecimento se identifique com a 

reprodução do movimento da realidade objetiva na consciência. 

A necessidade desta pesquisa, portanto, encontra três direções. Primeiro, na 

urgência de aproximar educadores e escolas do contexto da fotografia, que vai além 

de uma ferramenta ou prótese da visão, explorando as possibilidades expressivas e 

seus múltiplos repertórios como práxis criadora. Para Vázquez (2005), resgatar a 

natureza criativa do homem, alienada na sociedade capitalista de hoje, permite 

enriquecer humanamente seus membros pela socialização da criação. 

A segunda diz respeito ao reconhecimento da importância da teoria 

desenvolvida por Boris Kossoy (2007; 2009; 2012) para pensar uma proposta de 

ensino da fotografia nas licenciaturas em artes visuais, aliada a uma abordagem crítica 

das tecnologias e da educação.  

E a terceira trata da opção por uma análise sócio-histórica, que proporcione 

um mergulho à raiz do problema, para buscamos na PHC e seus fundamentos uma 

lente para analisar os cursos de licenciatura em artes visuais e as problemáticas do 

ensino de fotografia. Consideramos, neste caso específico, um estudo crítico que 

fundamente a formação de professores, com o objetivo de compreender quais são os 

conhecimentos de fotografia que devem estar presentes na formação inicial dos 

professores de arte. 

Com esta perspectiva, no primeiro capítulo, buscamos situar a fotografia no 

contexto contemporâneo e, em especial, nas artes visuais, com foco em desfazer a 

 
2 O conceito de omnilateralidade é de grande importância para a reflexão em torno do problema 
da educação em Marx. Ele se refere a uma formação humana oposta à formação unilateral provocada 
pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela reificação. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html
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cisão entre arte e documento, para compreender que a fotografia, enquanto práxis 

criadora, é expressão e, para tanto, não precisa abdicar de seus meios e 

características e, ao mesmo tempo, vai além de purismos técnicos. 

Ao passo que a fotografia é construção histórica e social, está em constante 

desenvolvimento. Nesse sentido, firmamos a importância de entender que, na medida 

em que os dispositivos (eletrônicos, virtuais) se tornaram os meios dominantes de 

registro e difusão visual no mundo contemporâneo, passam também a ser 

imprescindíveis na experiência estética, tanto quanto a quebra de barreiras operadas 

pelos artistas na forma, na circulação e possibilidades interativas dos trabalhos de arte 

em ou com a fotografia. 

Partirmos, no segundo capítulo, para o levantamento das pesquisas 

relacionadas ao ensino de fotografia na formação inicial de professores de arte no 

Brasil, passando à análise de algumas diretrizes presentes na formação inicial de 

professores de arte nas licenciaturas em artes visuais de Santa Catarina. 

Reconhecemos que o campo de pesquisa, que abrange a formação dos 

professores de arte, está em desenvolvimento e precisa com premência buscar a 

valorização deste conhecimento (arte) e suas especificidades, como fundamental 

neste processo. Enfocamos, deste modo, o conhecimento fotografia e suas 

recorrências nas pesquisas acadêmicas voltadas para o ensino formal, que, por sua 

vez, revelam uma carência de proposições no que se refere a propostas relacionadas 

ao ensino de fotografia da disciplina de artes na escola. 

Com relação as disciplinas de fotografia oferecidas em quatro dos cinco 

cursos de licenciatura existentes em Santa Catarina, não observamos problemas em 

relação às condições materiais e equipamentos destinados à disciplina, mas tanto em 

relação às divisões de carga horária quanto nas bibliografias citadas, encontramos a 

predominância da técnica e o isolamento da história da fotografia dentro uma 

porcentagem muito pequena da carga horária da disciplina, sem adentrar ao contexto 

da história da arte e de suas transformações técnicas no contexto contemporâneo. 

Com atenção para a análise anterior, nosso próximo passo, no capítulo três, 

foi estabelecer as bases para uma abordagem crítica no ensino de fotografia nas 

licenciaturas em artes visuais, centrada na PHC com vistas à proposição de uma 

abordagem crítica para o ensino de fotografia na formação inicial de professores de 

artes, devidamente assentada na PHC, a partir de Saviani (2013) e Duarte (2016), na 

abordagem  crítica das tecnologias, a partir de Feenberg (2013) e Flusser (1985); nos 
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estudos sobre fotografia de Kossoy (2007; 2009) e no entendimento de arte e estética 

de Vázquez (2005), para pensar os conteúdos da fotografia no ensino de artes visuais.  

O capítulo quatro está pautado em realizar um diálogo entre a abordagem 

pedagógica da PHC e nossas bases para o ensino de fotografia, entrelaçando os 

argumentos abordados no capítulo anterior, voltando-nos para nosso foco, que é o 

ensino de fotografia na formação inicial de professores de artes visuais.  

Com o desafio de pensar forma e conteúdo a serem levados para a práxis 

docente de formação inicial de professores de artes visuais, com uma abordagem 

ancorada na PHC, no capítulo cinco, buscamos, na própria práxis desenvolvida junto 

ao Projeto de Extensão Clube da Fotografia, alicerçar uma proposta de formação de 

professores para propor princípios ao ensino de fotografia na formação inicial de 

professores de arte, ampliando as bases defendidas nos capítulos três e quatro, como 

os argumentos da proposta didática desenvolvida para a PHC, por Marsiglia, Martins 

e Lavoura (2019), entendendo que os elementos culturais traduzidos para a escola 

pelas diferentes áreas de conhecimento precisam atender à dimensão de totalidade, 

no sentido do movimento e contradição presentes na realidade concreta. 

A partir da relação inseparável de teoria e prática, forma e conteúdo, 

buscamos, no capítulo cinco, ao final desta tese, construir o respaldo pedagógico e 

estabelecer conteúdos fundamentais para o ensino de fotografia nas licenciaturas em 

artes visuais. A partir de tal elaboração, acreditamos, como propõe a PHC, que a 

problematização advém da prática social e é a partir dela que se compreende as 

necessidades de instrumentalização teórico-práticas, necessárias ao processo de 

superação das formas anteriores de entendimento do conhecimento, tendo como 

objetivo instrumentalizar o futuro professor de artes para um novo patamar de 

entendimento da fotografia como práxis criadora e construção sócio-histórica, 

possibilitando uma futura práxis docente, mais criativa e comprometida com o 

conhecimento. 
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1 A FOTOGRAFIA: DOCUMENTO E/OU ARTE – CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

 

Neste capítulo, buscamos situar a fotografia no contexto contemporâneo, 

procurando compreender a falsa ideia de que para estar no campo da arte, a fotografia 

precisa abdicar da sua relação como o mundo concreto, com seus meios e 

características primordiais. 

Hoje, convivemos com a popularização da imagem fotográfica, o que faz com 

que os estudantes utilizem imagens todo o tempo, seja através das redes sociais, da 

publicidade, das revistas, jornais e livros ou da criação de suas imagens através dos 

dispositivos portáteis, que tornaram a fotografia a mais popular forma de imagem do 

mundo contemporâneo. 

O que torna urgente que a imagem fotográfica seja abordada de modo crítico 

dentro das escolas e, portanto, na formação dos professores, especialmente de artes, 

é a necessidade de análise estético-crítica dessa imersão imagética que vivemos, 

posto que não podemos ignorar a imagem como produtora de conhecimento e grande 

aliada da educação do olhar e da percepção do mundo. Por contradição, a imagem 

também reproduz a lógica do capitalismo, a partir da indústria cultural. Assim, a práxis 

criadora na produção e na recepção da imagem fotográfica também colaboram para 

uma análise crítica dos conteúdos vinculados à prática social.  

Como aborda Frederico (2005, p. 113), “a indústria cultural se utiliza de 

elementos de atração presentes na arte, para vender mercadorias”. A estética do 

agradável, presente na indústria cultural, fomenta a efemeridade, o consumo, o 

fetiche, alimentando a perspectiva mercadológica. Já o objeto artístico, no caso, a 

fotografia, fruto da práxis criadora humana, pode proporcionar um processo contra 

hegemônico, alimentando o processo reflexivo, investigativo, aprofundando a 

educação estética transformadora que contribua para humanizar o sujeito.    

Para chegar à utilização da fotografia, seja como forma de expressão artística, 

como recurso pedagógico, como aliada na construção do modo de ser das pessoas 

e/ou como possibilidade de olhar crítico do meio, faz-se necessário pensar uma 

proposta de ensino de fotografia na formação acadêmica dentro dos cursos de 

licenciatura em artes visuais, nosso foco neste estudo. 

Para pensar o campo do ensino da arte, precisamos levar em consideração 

que o conceito tradicional de fotografia, como documento ou evidência de uma 
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realidade pré-existente, está no centro de uma discussão, até o momento, longe de 

seu desfecho final. Se antes a questão da fotografia como arte, alterando ou não a 

realidade, despertava acalorados debates conceituais, hoje, ela é, cada vez mais, 

entendida de forma múltipla, como conceito e representação. 

Observamos coexistir, na cena contemporânea, pelo menos três sistemas de 

criação fotográfica: um primeiro que encontra sua base numa relação de captação 

direta da imagem de um referente por meio de uma câmera fotográfica, para posterior 

utilização/ampliação/projeção, dentro de uma perspectiva do que se convencionou 

chamar de “fotografia direta”, como o trabalho “Canaã”3, realizado por Isis Medeiros, 

a convite do Instituto Moreira Sales, em 2020, no qual a fotógrafa documenta o 

isolamento social extremo, na sua cidade natal, a pequena Canaã, MG, área rural 

onde passou os primeiros meses da pandemia da Covid-19 e onde a internet chegou 

a menos de um ano. 

Em outro processo, a imagem é híbrida, seja por meio de interferências 

manuais e/ou digitais, com softwares específicos. Como exemplo, podemos citar o 

trabalho “Deixe-me falar sobre meu pai”4, de Ricardo Macêdo, apresentado pelo 

Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia 2011. Trata-se de três fotografias de 

família, no tamanho 10x10, uma de uma festa de aniversário de criança; outra de um 

casal e seu filho pequeno numa murada, com o rio ao fundo; e, na terceira, pai e filho 

em uma praça. As fotos, à primeira vista, são réplicas idênticas dos originais, mas 

trata-se de uma memória inventada, onde o artista forja uma prova fotográfica.  

 
Um personagem entre eles foi inserido digitalmente na cena como 
participante da vida desse núcleo familiar: o pai, que não participou da 
infância do filho, dos aniversários e passeios, agora está nas fotos como se 
estivesse estado ali, de fato, desde sempre, desde o seu nascimento 
(KLAUTAU, 2011, p. 18). 
 

Há, ainda, uma terceira forma de criação na qual a imagem é fruto de captação 

por outras vias que não uma câmera fotográfica convencional, como por exemplo o 

scanner, raio-X, ou experiências com materiais fotossensíveis, mas que ao final geram 

um trabalho no formato fotográfico. Aqui, citamos o trabalho do artista Dirceu Maués, 

“(in)certa paisagem”5, projeto desenvolvido no processo de quimigrama (pintura 

 
3 Par assistir o audiovisual Canaã de Isis Medeiros ver: https://ims.com.br/convida/isis-medeiros/ 
4 Para ver o trabalho e o texto do artista Ricardo Macedo ver o catálogo em: 
http://www.diariocontemporaneo.com.br/wp-content/uploads/2012/02/catalogo-2011.pdf 
5 Para conhecer mais sobre o projeto em quimigrama desenvolvido por Dirceu Maués, ver o site do 
artista em https://www.dirceumaues.com/in-certa-paisagem 
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química sobre material sensível), ganhador da Bolsa de desenvolvimento de projeto 

na edição Prémio Porto Seguro de Fotografia, de 2016  

Em todos os casos, encontramos conceitos fotográficos permeando as 

criações, estabelecendo deslocamentos, materializações e desmaterialização e 

abordando identidade e memória.  

 
A divisão da fotografia em duas áreas – documento e artística – e a ideia de que só 
a segunda modalidade requer um esforço intelectual do observador são índices de 
uma concepção que se aproxima parcialmente dos parâmetros da Nova Visão, cujo 
afastamento dos códigos da pintura se alicerçava na defesa de leis técnicas, ópticas 
e formas próprias da imagem fotográfica, e na busca de uma estética particular, 
interessada na natureza do visual e na organização da percepção (FABRIS, 2012, 
p. 175-176). 

 
Sobre o debate que coloca em oposição a fotografia como documento ou 

como arte, a autora nos traz uma reflexão a respeito da ideia recorrente de que a 

fotografia como arte encontra-se na atitude meramente esteticista do seu autor ou que 

só é considerada criativa a fotografia de caráter experimental.  

O que observamos, no campo das artes visuais, é a superação desta 

dicotomia arte/documento e a abertura de um diálogo produtivo, que vem se 

fortalecendo a partir dos anos 60, com a flexibilização das formas de expressão 

artística e possibilidades técnicas e, ao mesmo tempo, dialoga com a história, o que, 

na prática, supera e responde a pergunta sobre se a fotografia é ou não uma forma 

de arte. 

Benjamin (2012, p. 97-98) adverte sobre a ausência de questões históricas e 

filosóficas no debate sobre a popularização da imagem fotográfica, nos seus 100 

primeiros anos, sendo que a argumentação sobre o tema não escapou a um conceito 

fetichista da arte, fundamentalmente antitécnico. 

Para Benjamin (2012), o embate entre fotografia e pintura foi irrelevante para 

pensar o verdadeiro alcance do domínio da nova técnica para a atividade humana. O 

autor destaca que um dos primeiros usos comerciais da fotografia, o retrato humano, 

ainda preserva algum valor de culto, como aqueles retratos feitos por encomenda para 

os pintores. Mas, para ele, a fotografia inaugura algo novo, com a presença do 

anônimo e temos, então, algo que vai além do gênio artístico do fotógrafo, “algo que 

não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome daquela que viveu ali, 

que aqui ainda é real, e que não quer reduzir-se totalmente a ‘arte’” (BENJAMIN, 2012, 
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p. 100, grifos no original). A fotografia nasce da observação e transformação da 

natureza, mas propicia um outro modo de ver que se insere na práxis criadora. 

 
A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra, 
especialmente porque substitui um espaço preenchido pela ação consciente do 
homem por um espaço que ele preenche agindo inconscientemente. Percebemos, 
em geral, o movimento de um homem que caminha, ainda que de modo grosseiro, 
mas nada percebemos de sua postura na fração de segundo em que ele dá um 
passo. A Fotografia torna-a acessível, através dos seus recursos auxiliares: câmera 
lenta, ampliação (BENJAMIN, 2012, p. 100)  

 
Nessa colocação de Benjamin, encontramos a chave de uma mudança de 

olhar e de representar, só possível nos mundos de imagem habitados por coisas do 

mundo, que se tornaram possíveis na e pela fotografia, mudando assim a própria 

natureza da arte e inserida na história.  

Passaram-se 90 anos da “pequena história da fotografia” escrita por 

Benjamin, e que ele finaliza citando a frase de Moholy-Nagy: “Já se disse que “o 

analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe 

fotografar”, mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior que 

um analfabeto?” (BENJAMIN, 2012, p. 115). Desde lá, muitas foram as 

transformações, mas a tensão que o autor assinalava a respeito da relação entre 

fotografia e arte ainda reverbera para uma grande maioria de pessoas.  

E mais, no que se refere a interpretação das imagens fotográficas e seus 

desdobramentos, grande parte das pessoas permanece na superfície. Como nos diz 

Kossoy (2020, p. 22), patinando nas superfícies iconográficas, sem conseguirem 

relacionar nada além dos seus limites, ainda num estágio, apenas “descritivo”.  

Hoje, sabemos que a fotografia ocupa lugar na sociedade com diversos usos 

e funções, mas, sobretudo, que os seus detratores no campo da arte, que tentaram 

enaltecer o gênio e desqualificar a imagem técnica, não tiveram sucesso. Uma 

incursão na sua história mostra que este debate remonta ao princípio da fotografia, 

mas que também, desde o princípio, a fotografia sempre esteve no campo da 

expressão, criação. Para Lissovsky (2012), a tensão fundamental, constitutiva da 

fotografia, não foi entre verdade e mentira ou entre arte e técnica, mas entre imagem 

e mundo. 

 
Deslocada pouco a pouco do lugar que ocupou por mais de 150 anos de guardiã 
problemática desta distância/diferença, o experimentalismo e o hibridismo 
contemporâneos não refletem apenas as mudanças radicais por que passa uma 
determinada prática cultural, mas são igualmente alimentados pela intuição de que 
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o nosso destino e o destino da fotografia estão, de alguma maneira, conectados 
(LISSOVSKY, 2012, p. 4) 

 
A Fotografia e o próprio fazer criativo foram repensadas nesses 

deslocamentos, assim como o próprio entendimento de arte. Na curta história da 

fotografia, vimos a prática fotográfica ser constantemente redimensionada, desde os 

debates entre puristas e intervencionistas dentro no movimento fotográfico pictorialista 

do século XIX, as experimentações surrealistas, a valorização dos equipamentos, a 

experimentação de suportes etc., em uma constante mutação, onde arte e fotografia 

lançam mão das intertextualidades e hibridismos. Neste sentido, Tacca (2007, p. 120) 

apresenta um cenário de interface entre arte e fotografia. 

 

[...] a intertextualidade da fotografia com o campo das artes, de forma geral, 
encontra hoje no ambiente midiático da convergência digital um espaço vertiginoso 
de encontros com outras linguagens visuais e sonoras. E, principalmente, que as 
narrativas ganham uma visibilidade com apropriação de imagens em processos 
individuais de criação e de expressão. Ou seja, têm-se essas condições pré-
anunciadas em vários momentos e neste, especificamente, está-se somente 
experienciando novas linguagens emergentes (TACCA, 2007, p.120). 

 

É neste contexto de intertextualidade que se redescobre a expressão como 

indissociável da técnica. Segundo o autor, o estatuto de documento deixa de ser 

prova, invertendo do “ver para crer” para o “crer para ver”, capaz de legitimar um olhar 

e não uma realidade. A fotografia documental contemporânea assume que cria 

realidades. Esta nova fotografia que se encontra no limiar entre arte e documento, 

inverte a hierarquia do texto sobre a imagem, pois, através delas, criamos narrativas 

por meio de imagens feitas para a recepção do olhar, que proporcionam que cada 

observador faça a sua interpretação, deslocando o foco do referente para a 

imaginação. 

Observando a produção contemporânea da fotografia no campo da arte, 

percebemos que a realidade evocada, seja resultado da captação direta ou de forma 

híbrida, resulta de um substrato criador de quem pensa a partir da imagem ficção, 

privilegiando a dimensão poética e, principalmente, a prática social e pessoas 

envolvidas nos processos de realização e recepção das imagens.  

Souza (2004) lembra da diluição das fronteiras entre o documentarismo e a 

arte, “[...] onde não só a arte se introduz nos domínios da fotografia documental e 

jornalística, como também esses gêneros fotográficos são frequentemente 

aproveitados para fins artísticos” (SOUZA, 2004, p. 204). Talvez a fotografia tenha 
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sempre gravitado entre várias posições e concepções, oscilando entre documento, 

expressão e arte. Provavelmente tenha sido sempre, e simultaneamente, a soma das 

três.  

Entendemos que a fotografia é sempre representação de algo, seja um fato, 

seja uma encenação, está sempre na negociação entre realidades e ficções, onde 

poéticas/expressões se acham diluídas na representação. Ou seja, são os usos e 

aplicações que vão determinar as finalidades. 

A fotografia pensada no plural entrecruza imagens, práticas, usos, formas, 

territórios e variações contínuas. A fotografia é, em sua essência, múltipla, 

comunicativa e oscila entre várias proposições: memória, documento, expressão e 

arte. Vivemos um momento de transição, onde as fronteiras entre as diferentes 

vertentes fotográficas são cada vez mais tênues. 

 

Refletir sobre a arte fotográfica e sobre a fotografia em geral, é preciso retomar o 
trabalho do pensamento, pois seus desafios pertencem à esfera da filosofia e 
permitem interrogar não só a fotografia e a arte, mas também as relações dos 
homens com o mundo, com as representações e consigo mesmo (SOULAGES, 
2010, p. 14). 

 

Soulages evidencia em seu pensamento uma preocupação acerca das 

relações humanas com o mundo. Nesse sentido, pensamos na fotografia como forma 

de criação de inúmeras expressões, representações e interpretações, num processo 

sucessivo e eterno de elaboração de novas realidades visuais. É possível perceber 

que a produção visual contemporânea tem sido marcada por influências e diálogos 

entre diferentes linguagens e atividades. Muitas das manifestações artísticas recentes 

– a arte conceitual, a performance e o vídeo arte – têm produzido e propagado suas 

obras nas linguagens da fotografia e do vídeo, fazendo uso do dispositivo-máquina. 

Analisando um espaço situado entre o analógico e o digital, Fatorelli (2006) 

entende que, neste processo de mutação, as imagens expressam, além das suas 

propriedades formais e enunciados específicos, transformações em curso no cenário 

cultural. Tal situação, para o autor, não é uma novidade, pois quando do advento da 

nova técnica, em meados do século XIX, os discursos, apocalíticos ou apoteóticos, se 

dividiam entre o fim da arte ou o surgimento de uma nova era. 

 

A condição atual reporta, em muitos aspectos, aquela que   acompanhou a 
emergência da imagem fototécnica. Renovam-se os temores e os discursos 
saudosistas, agora sistematizados em contraponto às práticas digitais, como 
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também as inquietações: estariam as novas tecnologias do virtual subtraindo o que 
haveria de mais expressivo no gesto criativo – a ação físico-motora empreendida 
pelo artista, a materialidade do suporte e a transformação da matéria no decurso de 
um tempo prolongado? (FATORELLI, 2006, p. 19-20). 

 
Volta-se a discutir o estatuto de realidade da imagem, em uma abordagem 

positivista, que compara se a imagem é mais ou menos fiel ao modelo na comparação 

com a prática anterior, o que, para Fatorrelli (2006, p. 20), denota questões ideológicas 

e conceituais, em um cenário de transformações radicais, que deslocam atividades 

tradicionalmente estabelecidas, sinalizando a emergência de um novo sujeito e novas 

demandas, que convocam outras possibilidades de percepção e de pensamento. 

Na medida em que os dispositivos (eletrônicos, virtuais) se tornaram os meios 

dominantes de registro e difusão visual na sociedade, passaram também a ser 

imprescindíveis na experiência estética que a atualidade proporciona, bem como a 

quebra de barreiras para circulação, vinculação e fluidez nas visualizações interativas 

dos trabalhos de arte. 

Vázquez (2005, p. 85) comenta que as instalações, ambientes e shows, que 

entre os anos 60 e 80 utilizavam recurso de meios audiovisuais, já propunham uma 

participação ativa do receptor, não só ideal, mental ou significativa, mas também 

prática. No entanto, para o autor, uma participação de fora a obra. Mais tarde na 

década de 80 e 90 do século passado, a produção associada às tecnologias mais 

recentes: eletrônica, informatizado e digital, coloca o receptor como participante da 

obra. 

Para Kossoy (2008), as décadas de 80 e 90 revelaram – pela pesquisa de – 

novos caminhos no fazer fotográfico e na busca de um desprendimento dos 

paradigmas que eram, em boa medida, ligados à tecnologia de uma época. Isso 

perpassa questões que afetam o elaborar e o apresentar, o enviar e o apreciar, num 

mundo altamente conectado via web, revolucionando as práticas anteriores em voga 

até o início dos anos 90. 

 
Um período em que se tem buscado - através de colagens, sobreposições, 
manipulações digitais de toda ordem, textos complementares agregados às obras, 
entre inúmeras outras formas de interferência e experimentação – uma 
‘reformulação’ na ideia da fotografia convencional. Não há novidade na 
experimentação fotográfica, e as vanguardas artísticas do período entre guerras 
bem comprovam isso, se bem que, obviamente, tratamos agora de diferentes 
possibilidades de interferência nas imagens: mais rápidas, precisas e cirúrgicas 
(KOSSOY, 2008, p. 05). 

 



26 
 

  

Nesse sentido, Kossoy entende que o principal aspecto da expressão 

fotográfica é o de “[...] realidade moldável em sua produção, fluida em sua recepção, 

plena de verdades explícitas e de segredos implícitos” (KOSSOY, 2007, p. 44). 

Tomando de empréstimo (ou capturando imageticamente as reflexões teóricas) de 

Kossoy, no que se refere à expressão fotográfica e às transformações em curso, 

buscamos fundamentos para uma abordagem crítica na formação do professor de 

arte: um mergulho no ensino de fotografia enquanto práxis criadora a ser inserida na 

escola através do processo docente. 

Sabemos que um desdobramento do uso de técnicas de reprodução na arte 

foi um deslocamento na própria função social da arte, que segundo Benjamin (2012, 

p. 186), em vez de fundar-se no valor ritual, passa a fundar-se em uma outra práxis: 

na política.  Essa realidade trazida pelo autor revela uma substituição do valor de culto 

pelo valor de exposição, o que acarretou um maior alcance das imagens. Por outro 

lado, traz, também, a abertura para o uso da imagem como produto da indústria 

cultural. Na dialética entre produção e recepção, nossa sociedade capitalista tende a 

transformar tudo em mercadoria, com o predomínio do valor de troca sobre todos os 

valores, inclusive o estético. 

 Vázquez (2005, p. 76) complementa que a arte de massa, ou entretenimento, 

devido à sua natureza massiva, ainda tem maior alcance que a "grande arte", com 

supremacia do valor de troca. 

 
Ciertamente, si hay un arte cuya recepción activa sólo es accesible a un sector 
minoritario de la sociedád, existe también el arte o seudo arte cuya recepción es 
accesible a las grandes masas, pero con el carácter pasivo, superficial, que 
corresponde a su banalidad o superficialidad. Y ello con la particularidad de que 
esta recepción superficial, banal del; producto artístico en la conciencia del receptor, 
le cierra el paso -por la deformación de su conciencia estética - a la recepción 
acticva, creadora del gran arte (VÁZQUEZ, 2005, p. 77). 

 
 

O autor (2005) entende, que aqueles que veem no incrível progresso da 

técnica um sinal de morte da arte, estão apegados a uma concepção de arte, que 

corresponde a um mundo que não pode mais voltar e aposta que as novas tecnologias 

oferecem formas de produção e recepção mais abertas, ativas e práticas, com as 

possibilidades de socializar a criação, mesmo que a sociedade atual traga a marca da 

alienação. 

Portanto, nosso foco é a fotografia como prática criadora e, neste debate entre 

fotografia como arte ou documento, concluímos que não existe o “ou”, pois nosso 
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entendimento aponta para a diversidade de possibilidades expressivas. Ou seja, para 

abordar a fotografia como processo de criação e expressão, ou seja, como arte, é 

preciso ir além da produção material que se apropriou do consumo artístico e se 

difundiu cada vez mais, esquecendo da verdadeira apropriação que é a identificação 

com o que é de fato humano e reverbera na estética e na arte. 

Para tanto, buscamos, novamente, apoio em Vázquez (1978, p. 32-33), que a 

partir dos clássicos do marxismo, aponta para a arte como uma forma de 

conhecimento, partindo de considerações sobre as criações dos grandes escritores 

realistas e sublinhando o valor cognoscitivo da obra artística. O que queremos aqui 

destacar é a arte como conhecimento, reflexo da realidade.  

 
A verdade artística não se determina através da correspondência plena entre arte e 
ideologia, mas tampouco – e nisto se diferencia do conhecimento científico – através 
da sua plena concordância com a realidade objetiva tal como existe fora e 
independentemente do homem (VÁZQUEZ 1978, p. 33). 

 

O autor aponta que, para falar de verdade artística, ou de reflexo da realidade 

na arte, precisamos ultrapassar esses termos, de um plano filosófico para outro, o 

campo específico da arte como conhecimento, que por sua práxis criadora inclui a 

fotografia como forma de expressão, ou seja, no campo de conhecimento da arte, 

onde, para Vázquez (1978, p. 35), o homem é o objeto específico da arte, ainda que 

nem sempre seja o objeto da representação artística.  

Assim, todas as formas de representação, figurativas ou não, são entendidas 

neste trabalho como uma criação/relação do/com o homem; ou seja, revelando-nos 

não a imagem em si, mas é para o homem, isto é, humanizadas. Todo trabalho de 

arte é forma de expressão e contém uma significação social de um mundo humano. 

Nesse sentido, precisamos entender, a partir de Jameson (1996) que na pós-

modernidade a produção estética integrou-se a produção das mercadorias em geral. 

 
A urgência desvairada da economia em produzir novas series de produtos que cada 
vez mais pareçam novidades (de roupas a aviões), com um ritmo de turn over cada 
vez maior, atribui uma posição e uma função estrutural cada vez mais essenciais à 
inovação estética e ao experimentalismo (JAMESON, 1996, p. 30). 
 

Cabe, aqui, entender que existem aspectos importantes a serem 

considerados no contexto contemporâneo, que tornam bastante complexa a tarefa do 

professor de artes, que se vê imerso em uma cultura da imagem e do simulacro. Para 

Jameson (1996, p. 32), isso indica um enfraquecimento da historicidade tanto nas 
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relações com a esfera do público quanto em nossas novas formas de temporalidade 

privada, o que, para o autor, vai determinar novos tipos de sintaxe e de relação 

sintagmática nas formas de arte; o que ele define como “um novo tipo de matiz 

emocional básico” (JAMESON, 1996, p. 32), que chama de “intensidades” 

(JAMESON, 1996, p. 32). Para entender este cenário e seus desdobramento na 

fotografia no campo das artes visuais, é importante atentar para a profunda relação 

constitutiva desse cenário com as novas tecnologias, figura importante de um novo 

sistema econômico mundial. 

Cabe, ainda, entender que tais transformações identificadas na história 

recente da fotografia, já citadas, que desembocam no que se define como fotografia 

híbrida, fotografia expandida ou pós-fotografia, amplia os usos e modelos que a 

precedem, sem contornos precisos, mas filia-se a movimentos históricos anteriores a 

ela.  

Ao identificar modalidades de ultrapassagens do contemporâneo, 

relativamente, ao modernismo, Fatorelli (2006, p. 21-23), afirma, e concordamos com 

ele, que é necessário apontar a rede de filiações que constituem a fotografia 

contemporânea. Afinal, a identidade desta produção afirma-se a partir de um 

movimento de assimilação das experiências empreendidas pelas vanguardas 

históricas, principalmente no que concerne ao hibridismo dos meios e à postura crítica 

(FATORELLI, 2006, p. 23). 

A abordagem elaborada por Fatorelli (2006), nos coloca a importância de 

compreendermos a dimensão histórica, social e institucional contida nas 

transformações ocorridas na sociedade, incluindo as ocorridas na produção e 

conceitos da arte. Somente a partir de um processo de entendimento do conhecimento 

como construção histórica, poderemos retirar a produção e recepção da arte de um 

lugar unicamente formal e de caráter descritivo.   

Sabemos que esta não é uma tarefa simples, pois, como nos diz Entler (2009), 

existe uma grande dificuldade em definir, agrupar e explicar todas as experiências, 

vivências e sentidos do que se chamou de fotografia contemporânea: construída 

(histórica e socialmente), híbrida (atualizada na junção de variações imagético-

linguísticas), contaminada (pelo emaranhado das relações humanas). Vários adjetivos 

foram empregados, mas “[...] enquanto levava ao limite as possibilidades de 

transgressão técnica e [de] ficcionalização, essa mesma fotografia nos ajudou a 



29 
 

  

perceber quanto havia de impuro e de imaginário na própria experiência documental 

a que se opunha” (ENTLER, 2009, p. 04). 

Para estar no campo da arte como práxis criadora, a fotografia não precisa 

escolher entre ser documento ou não documento, pois toda e qualquer que seja a 

experiência criadora protagonizada pela imagem fotográfica, a imagem será sempre 

ficção/transfiguração. 

Entler (2009) sugere que reflitamos sobre a fotografia como um/o lugar-

espaço conceitual em que não há possibilidades de entender a produção atual com 

base num referencial contundente. Para além da contundência do referente, trata-se 

de assumir e abarcar não somente as possibilidades de transgressão poética e 

ficcional da arte na imagem, mas propor que a transgressão escape a superfície da 

imagem e encontre local na própria realidade das pessoas. Uma relação teórico-

prática naquilo que assinala. 

A imagem fotográfica atual, ao incorporar novas e múltiplas experiências e 

possibilidades tecnológicas, proporciona, na sua produção, recepção e reflexão, 

diálogos e perspectivas multidimensionais ao homem contemporâneo. Do encontro 

entre diferentes olhares e percepções (realidade, artista/fotógrafo, teórico, público), 

surge a matéria para a reinvenção e questionamentos do cotidiano.   

Nesse movimento, os fragmentos cotidianos são tratados de forma a atender 

as expectativas estéticas do seu autor, que, com o uso dos recursos técnicos 

disponíveis, elabora sua narrativa poética, mais verossímil ou ficcional, pautada nos 

seus objetivos e, com uma nova atitude ou postura frente à realidade, reinsere no 

cotidiano aquilo que é comum, sugere a visualidade de uma realidade que é fragmento 

de si, inverte o paradoxo externo e interno, dentro e fora, objetivo e subjetivo do ser 

humano e indaga, ao apresentar características do metabolismo social do capitalismo. 

Nesse processo cambiante – embora tecnológico-digital –, quem olha para o cotidiano 

é a imagem que o artista, fotógrafo reinsere no mundo. Essa substância materializada 

torna-se retroalimento expresso em linguajar escrito, conceitual e filosófico do campo 

da pesquisa científica em arte. 

Para dar outro exemplo, temos o caso do fotógrafo João Castilho, que, em 

alguns trabalhos fotográficos experimentais, coloca a literatura como ponto de partida 

para criação da imagem. Seu ensaio Redemunho6, vencedor do Prêmio Conrado 

 
6 Para visualizar o ensaio Redemunho de João Castilho ir ao site do artista em 
http://www.joaocastilho.net/v2/pt/trabalhos/redemunho/. 
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Wessel, em 2008, buscou representar a manifestação do demônio segundo definições 

de João Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão: Veredas.  

João Castilho é também protagonista, juntamente com outros dois fotógrafos, 

Pedro David e Pedro Motta, do livro de fotografia “Paisagem Submersa”7 (2008). O 

livro e a exposição, com o mesmo título, constroem o retrato de comunidades 

ribeirinhas que tiveram suas terras parcialmente inundadas – em sete municípios do 

nordeste do estado de Minas Gerais -, para formar o lago da Usina Hidrelétrica de 

Irapé, no leito do rio Jequitinhonha. O livro, publicado pela editora Cosac Naify, 

redesenha o registro da grandiosidade das paisagens do lugar em contraste ao 

abandono humano; onde vemos uma revisão contemporânea da proposta foto 

documental entre realidade e ficção. 

Nestes espaços de intertextualidade, se redescobrem repertório, expressão e 

técnica como indissociáveis; sínteses de múltiplas determinações imagéticas. O 

estatuto de documento deixou de ser prova, a imagem inverte a contradição paradoxal 

de São Tomé, “ver para crer”. A crença sofre um abalo e tem de sentir sua estrutura 

sendo corroída pelo mundo criado pelo artista/fotografo na imagem. Legitima o olhar 

convalescente encoberto pela realidade obscura da sociedade capitalista: a fotografia 

documental contemporânea cria realidades. Esta nova fotografia se encontra no limiar 

da arte e do documento. Inverte a hierarquia do texto sobre a imagem. É o espaço 

para criação de narrativas imagéticas feitas para a recepção do olhar, proporcionando 

que cada observador faça a sua leitura ao deslocar o foco do referente para a 

imaginação. 

Neste sentido, ao abordar a fotografia como práxis criadora, precursora da 

imagem técnica, inserida dentro do universo de conhecimento da arte, estamos, ao 

mesmo tempo, comprometidos com a fotografia com suas técnicas/tecnologias, 

repertórios e expressão e com a educação como possibilidade de fazer com que tal 

conhecimento possa contribuir para desenvolver as máximas potencialidades dos 

indivíduos e alcançar uma sociedade mais igualitária; e ainda que inseridos no seio 

da sociedade capitalista, buscar diminuir as distâncias, pois como nos diz Saviani 

(1994) ao apontar para a contradição inerente ao capitalismo, destaca que o 

trabalhador não pode ter o meio de produção e o saber, mas, sem o saber, ele também 

 
7 Para acessar imagens para exposição paisagem submersa de João Castilho, Pedro David e Pedro 
Motta ir ao site da Galeria Luisa Strina em http://www.galerialuisastrina.com.br/exposicoes/pedro-
motta-pedro-david-joao-castilho-2008/fotos/ 
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não pode produzir, porque, para transformar a matéria, precisa dominar algum tipo de 

saber.  

Assim, para que o saber chegue à classe trabalhadora, deverá, antes, estar 

na escola e para chegar à escola, deverá, antes, estar presente na formação dos 

professores e, certamente, dentro da abordagem da PHC, não se trata de qualquer 

saber, mas da identificação daqueles saberes mais relevantes para o conhecimento 

da produção artística humana, tratados de forma crítica e com as abordagens 

metodológicas que possibilitem aprendizagens de forma mais profunda. 
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2 PESQUISA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A SITUAÇÃO DO ENSINO DE 

FOTOGRAFIA NAS LICENCIATURAS EM SANTA CATARINA  

 
Buscamos demonstrar, neste capítulo, o estado da arte das pesquisas 

voltadas para a fotografia no ensino formal e na formação inicial em fotografia de 

professores de arte no estado de Santa Catarina, partindo de pesquisas já realizadas 

e vinculadas ao OFPEA/BRARG, que investiga os estudos em torno dos cursos de 

graduação em artes visuais, agregando pesquisadores brasileiros e argentinos.  

O OFPEA/BRARG nos traz importantes pesquisas para entender a realidade 

da formação inicial dos professores de artes e destacamos, aqui, o primeiro estudo do 

OFPEA/BRARG, “Um olhar para as pesquisas que abordam a formação de 

professores de artes visuais: caminhos percorridos e a percorrer”8 (2013), dissertação 

de mestrado de Giovana Bianca Darolt Hillesheim, que analisou teses e dissertações 

brasileiras sobre a formação de professores de artes visuais, apontando caminhos a 

serem percorridos. Hillesheim (2013) analisou os estudos a partir dos anos 2000, 

tendo como referencial teórico o materialismo histórico. A partir da análise de 13 

pesquisas realizadas em programas de pós-graduação, Hillesheim (2013, p. 52) indica 

que apenas três foram defendidas em Programas de Pós-Graduação em Artes Visais, 

duas dissertações e uma tese.  

 
Existe, portanto, uma significativa quantidade de trabalhos com foco na arte 
desenvolvidos nos cursos de pós-graduação em Educação, não somente em 
relação à formação de professores, mas a inúmeras outras questões: atuação de 
pedagogos no ensino de Artes; performance acadêmica de estudantes 
universitários mediadas pela arte; arte como elemento interdisciplinar; arte e lazer; 
alfabetização estética de docentes; saberes artísticos aplicados à gestão 
educacional; arte e espiritualidade; arte e imaginário infantil; arte e literatura; vínculo 
entre arte e atuação profissional; arte e medidas socioeducativas; arte e 
governamento; arte e educação agrícola; arte e educação indígena; arte e meio-
ambiente; arte e ideologia dominante... Enfim, são muitos os temas tratados, a tal 
ponto que parece-nos válido inquirir sobre como se comportam as pesquisas nos 
dois diferentes programas: Artes Visuais e Educação. 

 

O que se percebe é um interesse pelo conhecimento arte, atrelado a outras 

áreas de conhecimento e, por outro lado, poucos esforços e pesquisas voltadas, 

 
8 Dissertação desenvolvida sob a orientação da Professora Doutora Maria Cristina da Rosa Fonseca 
da Silva, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais (PPGAV) da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), na linha de pesquisa Ensino das Artes Visuais, e defendida 
no ano de 2013. 
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especificamente, para a formação inicial dos professores de arte, realizados em 

programas de artes visuais.  

Em outra pesquisa relacionada ao OFPEA/BRARG, Alvarenga (2015) 

constata, por meio de documentos institucionais, que alguns cursos de Santa Catarina 

estavam fechando devido à baixa concorrência e/ou à oferta de vestibulares ano sim 

e ano não. É importante citar a pesquisa de Pera e Fonseca da Silva (2014), em que, 

a partir de entrevistas realizadas com os coordenadores dos cursos, as autoras 

concluíram que a procura pelos cursos de licenciatura em artes visuais, no estado de 

Santa Catarina, tem diminuído, resultando no cancelamento de processo seletivo para 

determinados cursos devido à baixa procura. 

Se por um lado temos um campo de pesquisa, no que tange à formação dos 

professores de arte em desenvolvimento, e ainda com um longo caminho a trilhar, por 

outro lado sentimos a urgência de buscar a valorização deste conhecimento (arte) e 

suas especificidades, como fundamental na educação de crianças e jovens, como 

forma de elevação dos indivíduos ao nível alcançado historicamente pelo gênero 

humano. Como nos diz Duarte (2016, p. 77), “outro caminho para a superação da 

aparência fetichista que as coisas têm na vida cotidiana é o da arte”.  

Entendemos que é na formação inicial do professor de artes que os 

conhecimentos de arte, no caso desta investigação da fotografia como práxis criadora, 

devem ter atenção especial. Nesse sentido, Hillesheim (2018) apresenta um 

levantamento de dados bastante preocupante para o cenário de Santa Catarina. 

Segundo dados levantados pela autora, em sua tese doutoral, através do senso 

escolar de 2015, no Estado, dos 3974 docentes lecionando Artes nas escolas, em 

2018, na Rede Estadual de Ensino: 

a) 398 professores não possuíam Ensino Médio completo; 

b) 517 professores estavam cursando Ensino Superior;  

c) 3043 professores possuíam graduação concluída em diversas áreas; 

d) E dos professores licenciados, 26,84% com formação em Arte e quase 40% 

com a formação inicial em Pedagogia. 

Sem dúvida, esses dados demandam atenção, pois além de o índice ser muito 

negativo, demonstrando que grande parte dos professores que atuam com o ensino 

de artes não possuem a formação específica, gera insegurança e nos leva a 

questionamentos sobre qual o compromisso com o conhecimento sistematizado no 

campo da arte está sendo desenvolvido nas escolas. 
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Esses dados, somados ao movimento político negacionista que enfrentamos, 

o qual busca desqualificar o conhecimento acadêmico, a própria instituição 

universidade e a carreira do professor, nos leva a necessidade de nos posicionar em 

busca de um compromisso ainda maior no que diz respeito a quais conteúdos de artes 

visuais devem chegar à escola e como devem ser abordados.  

Além do descompasso entre formação inicial e realidade nas escolas, no caso 

específico da fotografia, notamos, também, um desinteresse por parte dos 

pesquisadores na articulação entre a fotografia e seu ensino, como veremos em 

seguida. 

 

2.1 O ENSINO DE FOTOGRAFIA E AS PESQUISAS VOLTADAS PARA AS 

LICENCIATURAS EM ARTES VISUAIS 

 

Ao apresentar um conjunto de contribuições para pensar a formação docente 

em artes visuais numa perspectiva crítica, a partir do OFPEA/BRARG, Fonseca da 

Silva (2013, p. 4) corrobora a ideia de que, em 2013, havia uma escassez de estudos 

sobre a formação nas licenciaturas em artes visuais 

 

Entre os temas que caracterizam os estudos relativos ao Ensino de Arte, temos os 
relatos de experiências exitosas principalmente em ONG, depois em escolas e 
centros culturais. Igualmente também temos estudos de base teórica sobre 
concepções de arte e seu ensino, sobre processos artísticos, bem como estudos 
sobre aspectos da história do ensino de arte e da experimentação de metodologias 
e propostas em diferentes espaços e públicos. 

 

Partindo dos levantamentos apresentados pelo OFPEA/BRARG, nessa 

pesquisa, optamos por um levantamento9 dos escritos acadêmicos nas áreas de Arte 

e de Educação.  

No campo da Arte, analisamos os Anais da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP,  dos últimos dez anos, com recorte para 

o comitê de Ensino-Aprendizagem da Arte, em que , um total de 563 artigos, incluindo 

as Palavras-chaves: fotografia, educação, ensino, imagem técnica, ficam apenas 18 

artigos, dos quais quatro se alinham ao ensino de fotografia, e apenas dois na 

educação formal, sendo um relato de prática na educação formal, dois relatos de 

 
9 Levantamento realizado em 2018. 
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prática na educação não formal e um como reflexão na formação do professor de 

artes. 

Buscamos, também, estudos disponíveis no Repositório USP para área de 

concentração em Educação. Considerando a palavra-chave Fotografia, aparecem 

uma tese de doutorado e três dissertações de mestrado, sendo apenas uma das 

dissertações voltadas para a experiência de ensino de fotografia e, neste caso, 

extraescolar. Já para a área de concentração Artes Plásticas, para a palavra-chave 

Fotografia, encontraram-se sete dissertações de mestrado, mas nenhuma voltada 

para o ensino nas licenciaturas. 

No repositório da UNICAMP, a palavra fotografia aparece em 69 trabalhos, 13 

no campo da educação e apenas dois no ensino de artes, destes, um voltado para a 

dança e outro para a experiência de registros na formação de professores. 

Outra busca foi feita, com a palavra fotografia, no Catálogo de teses e 

dissertações da Capes, em duas áreas de concentração: Artes e Educação. Na área 

Artes encontraram-se 43 ocorrências, das quais três dissertações de mestrado 

voltadas para a linha de pesquisa de ensino de artes e todas voltadas para a reflexão 

sobre experiências na educação não formal. 

Ainda, no Catálogo da Capes, na área de concentração Educação, a palavra 

fotografia aparece em 69 trabalhos, destas, duas voltadas para o ensino de fotografia, 

ambas para relatos de experiência fora da escola. 

Esta escassez não é surpresa, pois o OFPEA/BRARG tem encontrado, desde 

2011, estes dados nos levantamentos sobre a formação de professores de artes no 

Brasil. A visibilidade dos estudos sobre formação de professores tem encontrado eco 

nas ações e eventos do OFPEA/BRARG. Diferentes estudos sobre a formação de 

professores, como o de Gatti e Barreto (2019) e do Grupo GEPETO/UFSC, que são 

referências no país, não trazem dados sobre a formação dos professores de artes 

visuais, embora ambas as coletas tragam dados de outras licenciaturas. 

Tendo achado poucas referências para o ensino de fotografia na educação 

formal e/ou na formação de professores de Arte, lançamos, no GT de formação da 

Rede de produtores culturais de Fotografia no Brasil – RPCFB (grupo de e-mail), um 

pedido de indicações de trabalhos acadêmicos em ensino de fotografia. Obtivemos 

retornos de educadores da fotografia que nos enviaram 33 indicações, das quais 

apenas duas se referiam à educação formal. A dissertação de Mestrado: “Uma 

proposta de imersão no processo da fotografia e na leitura de imagens”, de Liliane de 
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Fátima Giordano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de 

Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, 2016, 

e o artigo “A Caixa Mágica” de Inaê Coutinho e, este último, o único de ensino de 

Fotografia. 

Recorremos, também, ao repositório de teses e dissertações da Universidade 

do Estado de Santa Catarina – UDESC, em que o termo fotografia aparece 55 vezes, 

quando aliado à palavra ensino, no resumo, ficam oito, das quais duas tratam do 

ensino de fotografia e apenas uma na escola formal. Não foram encontrados artigos 

referentes ao ensino de fotografia na formação de professores de arte. 

Os dados encontrados revelam uma carência de reflexões e proposições no 

campo da pesquisa no que se refere a pensar o ensino de fotografia no campo das 

artes visuais, especialmente relacionado ao ensino formal.  

Nos perguntamos o porquê de tamanho desinteresse no ensino de fotografia 

na educação formal e, a partir deste questionamento, procuramos entender, a partir 

do contexto de Santa Catarina, como se dá o ensino da fotografia nas licenciaturas 

em Artes Visuais. 

 

2.2 ENSINO DE FOTOGRAFIA NAS LICENCIATURAS EM ARTES VISUAIS EM 

SANTA CATARINA 

 

Buscando pensar a arte e suas diferentes propostas, acreditamos na 

importância de abordar o ensino de fotografia na formação de professores de arte. 

Ressaltando o que nos diz Fonseca da Silva (2013, p. 4): 

 

É notório que, pelo tempo de existência da área de Ensino de Arte como disciplina 
obrigatória a partir da promulgação da Lei 5692/71 - que define o início da trajetória 
da Educação Artística -, poucos estudos se debruçam sobre o tema da formação 
nas licenciaturas em Artes Visuais e seus nomes correlatos. Essa falta de estudos 
específicos e demarcatórios nos faz levantar a hipótese de que no senso comum 
esses estudos são característicos do campo da educação e que, portanto, nossas 
pesquisas devem ter outros direcionamentos.  

 

Em nossa busca por trabalhos que incluíssem, especificamente, a fotografia 

e seu ensino no campo de arte, vimos que o tema está presente tanto no campo da 

Educação quanto no da Arte, mas fora do âmbito do ensino de arte escolar e em 

menor ocorrência no ensino de fotografia nas licenciaturas. 
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Este quadro nos respalda e aponta para a importância de ampliar as 

investigações sobre as licenciaturas e, em especial, sobre o ensino da fotografia nas 

licenciaturas em artes visuais. Compartilhamos da concepção de que a fotografia não 

pode estar nas práticas de formação docente apenas como técnica e história do 

passado. A fotografia é arte, é expressão, é técnica, é repertório, é produção humana 

e, sobretudo, é contemporânea. 

Atualizando as pesquisas realizadas pelo OFPEA/BRARG, buscamos, no 

mapeamento dos cursos de licenciatura em artes visuais e artes plásticas em Santa 

Catarina, estabelecer o recorte nas disciplinas de fotografia. De acordo com dados 

coletados no site do MEC, em 2013, eram oferecidos por treze instituições de ensino 

os cursos de licenciatura em artes visuais em Santa Catarina.  

Sendo este número considerado por Fonseca da Silva et al. (2014), já em 

2013, uma baixa oferta de cursos de artes com enfoque nas artes visuais, o que 

apontava para o esvaziamento das pesquisas voltadas para as licenciaturas e a 

evasão dos cursos. 

 

Em Santa Catarina, percebemos que as características dos cursos de graduação 
em Artes Visuais variam bastante de uma instituição para outra, no que diz respeito 
aos dados mencionados acima. Apesar de a maioria destas universidades 
constituírem a ACAFE, notamos que as trocas entre tais realidades parecem ser 
pequenas e frisamos nossa crença de que o desenvolvimento de um diálogo maior 
entre elas poderia propiciar melhorias ao Ensino de Artes no estado. Por outro lado, 
observou-se que dada a baixa valorização dos profissionais da área artística nas 
escolas, não só em termos salariais, mas também em condições de trabalho, muitos 
estudantes desistem da carreira mesmo antes de se formar.  (FONSECA DA SILVA, 
2014, p. 50) 

 

Hoje, vivemos um maior esvaziamento no que tange à formação do professor 

de artes visuais, pois mesmo encontrando no site do Ministério da Educação (MEC) a 

oferta de cursos de artes visuais em 11 instituições do Estado de Santa Catarina, 

quando buscamos a informação nos sites das instituições, observamos que apenas 

cinco cursos permanecem ativos, oferecendo licenciatura em Artes Visuais, a saber: 

1. FURB - Universidade Regional de Blumenau 

2. UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina 

3. UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense 

4. UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 

5. UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária da Região de Chapecó  
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 Tal desacordo de informações se deve, em parte, ao fechamento dos cursos 

Parfor10 e ao crescimento de oferta de cursos no sistema EaD. Em relação à disciplina 

de fotografia, dos cinco cursos presenciais de licenciatura em artes visuais em 

funcionamento no Estado de Santa Catarina, três oferecem uma disciplina de 

Fotografia de quatro créditos e um oferece duas disciplinas de fotografia obrigatórias 

e uma optativa, um deles não oferece a disciplina. 

 Nosso esforço pauta-se em levantar as bases das disciplinas ofertadas em 

uma análise comparativa a partir das ementas e, posteriormente, buscar aprofundar 

esta análise através dos planos de ensino e entrevista com os professores das 

disciplinas. 

 

2.2.1. O que dizem os planos de ensino das licenciaturas nas disciplinas de 

Fotografia 

 

 Para iniciar esta etapa da pesquisa, elencamos os cursos de Licenciatura em 

artes visuais em funcionamento no Estado de Santa Catarina, buscando, em primeiro 

lugar, estabelecer o número de disciplinas de fotografia ofertadas, carga horária e 

ementa, como segue abaixo. 

 

Tabela 1 - Ementas 

INSTITUIÇÃO  Disciplina  Carga horária  Ementa  

UNIVILLE --------------------- ------------------- --------------------- 

UDESC Introdução à 
fotografia 

04 créditos 
72h/a 

História da fotografia. Técnica 
fotográfica convencional (película) 
e digital. Estudos de técnicas 
alternativas (pin-hole, fotogramas, 
cartemas, máscaras de ampliação, 
softs de manipulação de 
imagens...) e de práticas 
fotográficas direcionadas ao estudo 
da luz e domínio técnico. 

Composição 
fotográfica 

04 créditos 
72h/a 

Estudo dos movimentos e trabalhos 
fotográficos no percurso da história 
(nacionais e estrangeiros). Prática 
fotográfica (ensaios e mostras 
rápidas). Introdução à configuração 
da linguagem fotográfica e suas 
expressividades. 

Processos 
fotográficos 
OPTATIVA 

04 créditos 
72h/a 

Prática fotográfica idealizada 
(campo poético e/ou funcional). 
Estudo e prática da fotografia como 
método de pesquisa e expressão 

 
10 Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
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individual, com todas as fases de 
construção da ideia, seu 
desenvolvimento e mostra 
expositiva. 

UNESC 
 

Fotografia e 
pesquisa 

04 créditos 
72h/a 

Estudo dos elementos da 
linguagem da fotografia. Poética da 
fotografia. Pesquisa e 
procedimentos da fotografia em 
seus aspectos históricos, 
conceituais e expressivos. 

FURB Fotografia 04 créditos 
72h/a 

Aspectos históricos, conceitos 
artísticos e estéticos da fotografia. 
Procedimentos técnicos. Produção 
fotográfica. Inserção no cotidiano 
escolar da Educação Básica. 

UNOCHAPECÓ Fotografia 
 

04 créditos 
80h/a 

A fotografia como espaço de 
representações sígnicas e de 
experiência prática e conceitual na 
contemporaneidade artística. 
História, técnica e prática da 
fotografia. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Analisando o quadro acima, optamos por desmembrar as ementas das 

disciplinas para melhor compreender a atenção dada por estas à técnica, à tecnologia, 

à composição, ao repertório, à expressão e, por fim, à educação. 

  

Tabela 2 - Enfoques das ementas 

Instituição EMENTAS 

Técnica e 
Tecnologias  

Composição  Repertório  Expressão  Educação 

UDESC Técnica 
fotográfica 
convencion
al (película) 
e digital. 
Estudos de 
técnicas 
alternativas.  

Práticas 
fotográficas 
direcionadas ao 
estudo da luz e 
domínio técnico. 

História da 
fotografia. 

  

Prática 
fotográfica  

Introdução à 
configuração da 
linguagem 
fotográfica e 
suas 
expressividades 

Estudo dos 
movimentos e 
trabalhos 
fotográficos no 
percurso da história 
(nacionais e 
estrangeiros). 

  

Prática 
fotográfica 
idealizada 
(campo 
poético e/ou 
funcional).  

  Estudo e prática 
da fotografia 
como método de 
pesquisa e 
expressão 
individual, com 
todas as fases de 
construção da 
ideia, seu 
desenvolvimento 
e mostra 
expositiva. 
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UNESC Pesquisa e 
procediment
os da 
fotografia. 

Estudo dos 
elementos da 
linguagem da 
fotografia. 

Aspectos históricos, 
conceituais 

Poética da 
fotografia. 
Aspectos 
expressivos. 

 

FURB Procedimen
tos 
técnicos.  

 Aspectos históricos, 
conceitos artísticos 
e estéticos da 
fotografia. 

Produção 
fotográfica. 

Inserção no 
cotidiano 
escolar da 
Educação 
Básica. 

UNICHAPECÓ Técnica e 
prática da 
fotografia. 

A fotografia 
como espaço de 
representações 
sígnicas. 

Experiência prática 
e conceitual na 
contemporaneidade 
artística. 
História. 

  

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

 Através das ementas das disciplinas de fotografia, presentes em cinco dos 

seis cursos de licenciatura em artes visuais em funcionamento no Estado de Santa 

Catarina, percebe-se que todos abordam a questão técnica e histórica, três incluem 

aspectos ligados à composição/percepção, dois incluem relações com a expressão e 

outros dois apenas a produção. Por fim, observamos que apenas dois citam a 

educação.  

Cabe, aqui, um parêntese para esclarecer que, sabemos que nos cursos de 

licenciatura existem outras disciplinas, voltadas especificamente para as questões 

didáticas, mas espera-se que, se houver uma disciplina de fotografia em curso de 

odontologia, ou em um curso de geografia, ou no curso de moda, ou publicidade etc., 

que esta seja voltada para o interesse e objetivo do curso. Ou seja, se temos uma 

disciplina de fotografia em um curso de licenciatura em artes visuais, não 

necessariamente a didática será abordada na disciplina de fotografia, pois estas 

questões aparecem em outras cadeiras. Assim, a ausência da palavra educação nas 

ementas das disciplinas de fotografia não são o foco desta análise, mas consideramos 

positivo que algumas das disciplinas de fotografia oferecidas citem o ensino. 

O que podemos constatar a partir dos planos de ensino, até o momento, é a 

baixa presença da expressão e de aspectos do ensino nas disciplinas de fotografia na 

formação inicial do professor de artes, o que, embora possa revelar uma dicotomia 

entre o ensino técnico e a abordagem metodológica voltada para a prática 

pedagógica, também precisa considerar outras disciplinas específicas do currículo. 

Nossa premissa toma por base um ensino de fotografia na formação inicial do 

professor de arte, considerando sua diversidade de usos e funções, a importância de 

repertório cultural, o desenvolvimento da percepção visual, a expressão e a 

tecnologia, visto que não encontramos respaldo nos escritos acadêmicos das áreas 
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de Arte e Educação. Constatamos que vivemos um esvaziamento no que tange à 

formação do professor de artes visuais para o ensino formal. Voltando-nos para a 

formação do professor de artes em Santa Catarina, em relação à disciplina de 

fotografia, encontramos propostas diferentes nos cinco cursos presenciais existentes 

no estado e, ao levantar as bases das disciplinas ofertadas a partir de análise das 

ementas e planos de ensino, constatamos a ênfase prioritária na técnica e tecnologia, 

ao contrário da nossa proposta de ensino de fotografia na formação do professor de 

arte, pautada, principalmente, como expressão, como encontro, como arte, ou seja, 

no domínio do conhecimento relacionando à capacidade de refletir e se apropriar de 

repertórios, técnicas e processos para produzir imagens que contribuam na 

humanização de homens e mulheres, não apenas como uso mecânico da tecnologia. 

Atentos a este levantamento, partimos para buscar nas bibliografias utilizadas, 

nas abordagens e estruturas das disciplinas de Fotografia, nos cursos de licenciatura 

em artes visuais, um aprofundamento para entender a relação dos planos de ensino 

com as práticas do ensino da fotografia na formação inicial dos professores de arte. 

 

2.2.2 Estrutura da disciplina Fotografia 

 

 No intuito de buscar questões não passíveis de verificação através das 

ementas e planos da disciplina, buscamos o contato com os professores das 

disciplinas de fotografia, através de questionário e solicitação de seus planos reais de 

ensino (o que de fato é desenvolvido), saber suas referências, formação e estrutura 

do curso. 

Entendemos que é na ação do docente, neste caso, de fotografia, que o futuro 

professor alimenta o caminho para o entendimento da fotografia como parte do 

conhecimento arte e suas possibilidades no contexto do ensino de artes. É a partir da 

formação inicial que o futuro professor de artes visuais estabelece relações possíveis 

e percebe a necessidade de ampliação do repertório, estudo, aprofundamento e a 

relação teoria e prática. Portanto, buscamos entender como são tratados os 

conhecimentos da fotografia no campo das artes, no que diz respeito aos aspectos 

históricos, técnicos, expressivos e a ampliação do repertório, tendo em vista pensar a 

formação inicial do professor de artes a partir da valorização dos conteúdos e o papel 

do futuro professor como intelectual responsável pelo processo pedagógico.   
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É nesse aspecto que referenciamos Fonseca da Silva (2019), que, ao analisar 

a fala de 51 professores de artes de Santa Catarina, participantes de um estudo 

vinculado ao projeto em rede OFPEA/BRARG, a partir de uma perspectiva sócio-

histórica, afirma: 

 
A escola é o espaço de socialização dos saberes, além de reconhecer as 
experiências dos estudantes como parte integrante do processo pedagógico 
inclusive para que eles se reconheçam com sujeitos que aprendem e interferem na 
sociedade, é também responsabilidade da escola alavancar a formação desses 
estudantes, ampliando seus saberes e oportunizando conexões aprofundadas em 
relação à arte e seu contexto (FONSECA DA SILVA, 2019, p. 2302). 

 

Nosso foco está voltado para a formação inicial do professor de artes e, 

portanto, cabe também a reflexão sobre os desdobramentos desta formação no 

espaço escolar. Quais os saberes e referências envolvem a formação inicial dos 

professores de arte em Santa Catarina?  

Foi buscando respostas para esta pergunta que organizamos uma série de 

perguntas para os professores que ministram a disciplina de fotografia no ano de 2018.  

A respeito dos Planos de Ensino, com exceção apenas de um docente, todos 

os demais seguem o programa disponibilizado no site do curso, sendo que, o que nos 

enviou seu plano, considera importante atualizá-lo a cada semestre e desenvolve 

planos diferenciados para o bacharelado e para licenciatura. 

As perguntas do formulário foram elaboradas em quatro eixos, formação do 

professor, estrutura material do curso, estrutura da disciplina e referências teóricas. 

1. No primeiro eixo, acerca da formação dos professores, foi gratificante saber 

que 100% dos professores que atuam com a disciplina de fotografia nos cursos de 

licenciatura em artes visuais em Santa Catarina possuem formação em artes visuais, 

dos quais 20% são mestres em arte ou educação, 10% possuem mestrados em outras 

áreas de conhecimento e 30% cursaram doutorado em arte. 

2. No que tange à formação prática no campo de atuação, apenas 30% já 

atuaram com o ensino de artes em instituições de ensino fundamental e/ou médio, 

porém todos desenvolvem trabalhos comerciais em fotografia e somente 30% mantém 

alguma pesquisa poética em artes visuais. 

3. O segundo eixo diz respeito à estrutura material da disciplina de fotografia 

dentro do curso de licenciatura em artes visuais. Neste sentido, em relação ao acesso 

às tecnologias, verificamos que todos os cursos possuem laboratório analógico, 
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programas para tratamento digital e câmeras para uso na disciplina, sendo que 60% 

disponibilizam também tripés e flashes e apenas 30% possuem estúdio fotográfico.  

4. A respeito da estrutura didática das disciplinas de fotografia, 100% dos 

professores afirmam que dividem a disciplina entre teoria e prática e, desses, 30% 

definem que a disciplina conta com 25% de teoria e 75% de prática e 60% dizem dividir 

igualmente teoria e prática. Quando questionados sobre o tempo destinado para a 

história da fotografia, todos os professores responderam que este conteúdo fica 

limitado a 8 horas/aula, sendo que para o total de professores, a carga horária da 

disciplina está adequada para o conteúdo ministrado. 

5. Com relação às referências visuais e ampliação de repertório no campo da 

fotografia, todos os professores consideram importante mostrar imagens de fotógrafos 

para os estudantes; sendo que 60% deles optam por autores nacionais e estrangeiros, 

consagrados e contemporâneos; e 30% mostram apenas fotógrafos consagrados e 

europeus. 

6. Nosso último eixo trata das referências bibliográficas utilizadas pelos 

professores de fotografia e, do total de professores, 30% afirmaram utilizar apenas 

guias e manuais técnicos. Perguntados sobre a opção entre autores brasileiros ou 

estrangeiros, 30% dos professores afirmaram utilizar somente autores estrangeiros. 

7. Do total de autores citados pelos professores, 40% são brasileiros e 60% 

autores estrangeiros. Entre os autores brasileiros, 20% são guias técnicos, 20% 

voltados para as ciências sociais e 60% para pensamento e reflexão. Do total de 

autores estrangeiros, 40% abordam pensamento e reflexão e 55% trata-se de guias e 

manuais técnicos e apenas 5% dos livros citados abordam a interpretação de 

imagens.  

A partir deste levantamento, não observamos problemas em relação às 

condições materiais e equipamentos destinados à disciplina. Observamos que tanto 

em relação às divisões de carga horária quanto nas bibliografias citadas, existe uma 

predominância da técnica, principalmente no que se refere ao isolamento da história 

da fotografia dentro uma porcentagem muito pequena da carga horária da disciplina, 

sem adentrar ao contexto da história da arte e de suas transformações técnicas.  

Outro ponto a ser considerado está na relação com as referências visuais, 

distantes da produção contemporânea, pois um terço dos professores das disciplinas 

optam por referências de fotógrafos europeus consagrados pela história. Observamos 

que na divisão entre teoria e prática, existe, também, um pequeno descompasso, bem 
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como, em grande parte, se distância de uma abordagem crítica da tecnologia na 

fotografia. 
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3 BASES PARA UMA ABORDAGEM CRÍTICA NO ENSINO DE FOTOGRAFIA 

 
Este capítulo tem como objetivo pensar a relação entre técnica e tecnologias 

envolvidas no processo fotográfico e estas no contexto dos processos de ensino da 

fotografia e de formação inicial de professores de artes visuais, buscando uma 

abordagem crítica para o ensino de fotografia, considerando tanto o âmbito da 

educação quanto o das tecnologias, de forma a extrapolar o campo das tecnologias 

voltadas para o contexto escolar, especialmente para o ensino de fotografia na 

formação inicial do professor de artes. 

Ao pensar uma abordagem crítica para o ensino de fotografia, levamos em 

consideração suas múltiplas possibilidades criativas, a dicotomia realidade-ficção, sua 

produção, sua recepção e, por estarmos lidando com um conhecimento que utiliza um 

dispositivo (máquina fotográfica), uma das palavras-chave é tecnologia. Neste campo, 

vamos nos deparar com uma heterogeneidade de pensamentos sobre o tema, todos 

ligados a uma mesma preocupação: a tecnologia passou a ser um aspecto ou 

dimensão da vida humana impossível de ignorar na sociedade contemporânea. 

Se temos o consenso de que as tecnologias vieram para ficar e, hoje, ocupam 

um espaço considerável das atividades humanas, por outro lado, segundo Jameson 

(1996), para pensar a questão, entre os modelos fundamentais que têm sido, de modo 

geral, repudiados pelas teorias contemporânea, está, entre outros, o dialético. Para o 

autor, os modelos usuais passam por concepção de práticas, discursos e jogos 

textuais, onde a profundidade é substituída pela superfície. 

 
A tecnologia da sociedade contemporânea e, portanto, hipnótica e fascinante, não 
tanto em si mesma, mas porque nos oferece uma forma de representar nosso 
entendimento de uma rede de poder e de controle que é ainda mais difícil de ser 
compreendida por nossas mentes e por nossa imaginação, a saber, toda a nova 
rede global descentrada do terceiro estágio do capital (JAMESON, 1996, p. 64). 

 

Temos, pois, conhecimento de que, neste campo, encontramos pensamentos 

bastantes diversos e opostos em relação ao uso das tecnologias: para alguns ela está 

ligada ao progresso ascendente para realizar as necessidades humanas, para outros 

é a força motriz da história, ou, em uma perspectiva mais econômica, a questão está 

posta diante do fenômeno da obsolescência programada e como o uso das 
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tecnologias tem sido usado como fetiche11 que move o consumo, aumentando a 

concentração de renda e conhecimento para alguns e deixando uma parcela à 

margem da sociedade. 

Buscando fundamentos para uma abordagem crítica do ensino de fotografia, 

ou ainda, de forma mais ampla, investigando qual a importância do ensino da 

fotografia, envolvendo seus dispositivos, no campo da educação, buscamos respaldo 

na PHC, no sentido dado por Saviani (2013, p. 14), para quem “o trabalho educativo 

é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

Se orientada por essa perspectiva, a escola realizaria a mediação de um projeto social 

através do processo de transmissão-assimilação da cultura. Na socialização do saber 

elaborado, sistematizado, erudito e na abordagem crítica do contexto, podemos, 

também, entender a importância de uma abordagem crítica das tecnologias na 

formação de professores de arte para o conteúdo de fotografia no campo da arte. 

Como vimos a partir de Flusser (1985), em decorrência da aparente 

simplicidade do dispositivo e seu fácil manuseio, grande parte de seus usuários são 

tão somente operadores que desconhecem as virtualidades e programações contidas 

no interior da caixa preta. Entendemos, pois, que para explorar as potencialidades 

criadoras da fotografia, não basta operar a máquina ou, como diz Flusser, ser o 

funcionário do aparelho. 

Eis o desafio, compreender aquilo que não se encontra na materialidade do 

dispositivo, em suas virtualidades programadas, para buscar problematizar com os 

professores/alunos a articulação dos ensinamentos em termos não contemplados pelo 

mercado, associando-o de forma crítica a um mercado de consumo congestionado, 

em que a sedução tecnológica se tornou a tônica das relações por parte da indústria 

cultural. E não só a sedução tecnológica, mas a própria sedução da imagem que se 

coloca como “real”. 

Neste aspecto, Adorno (2002) adverte sobre o uso que a indústria cultural faz 

da fotografia para parodiar como ideologia, os velhos sonhos. Ela usa o culto do fato, 

 
11 Para Marx, a sociedade capitalista, cria objetos materiais que possuem certas características que 
lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, e não por seu valor de uso, mas que aparecem 
como se lhes pertencessem naturalmente.  A isto, o Marx chama de fetichismo da mercadoria, onde as 
leis econômicas seriam entendidas como naturais e independentes da história, escondendo as relações 
de classes presentes na produção e consumo. É apenas uma relação social determinada entre os 
próprios homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. 
Marx, Karl, 2011, p. 206) 
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limitando-se a suspender a má realidade, mediante a representação mais exata 

possível, no reino dos fatos. Nesta transposição, a própria realidade se torna um 

sucedâneo do sentido e do direito. “Belo é tudo o que a câmera reproduz” (ADORNO, 

2002, p. 28). 

Como já abordamos no primeiro capítulo, nosso objetivo é o ensino da 

fotografia no seio da disciplina de fotografia, na licenciatura de artes visuais, buscando 

desconstruir a ideia, aceita no senso comum, da fotografia como prova, ao contrário, 

pensá-la como práxis criadora, tanto no que diz respeito a sua produção quanto na 

recepção.  

 Neste caminho, ao abordar a teoria crítica no contexto do currículo e das 

tecnologias, Paraskeva e Oliveira (2008, p. 10) apontam que esta desafia a tecnologia 

educativa a perceber-se nas intricadas dinâmicas de poder e hegemonia da sociedade 

capitalista: 

 

Importa, assim, uma sociologia [radical] crítica da tecnologia educativa em que as 
objectividades subjectivas dos que lidam com a(s) tecnologia(s) educativa(s) 
mexam, chafurdem em métodos de investigação críticos, enfrentem desafios 
epistemológicos complexos, assumam conscientemente formas e conteúdos 
pedagógicos críticos, trabalhem com os alunos e alunas nas (des)construções 
filosóficas, políticas, económicas, culturais, que os dispositivos tecnológicos 
promovem (n)as suas posições de sujeito, não deixem nunca de questionar o que 
há de crítico na(s) tecnologia(s) educativas e desafiem a relevância dos 

conhecimentos transmitidos pela escola. 
 

Para os autores, a ênfase da teorização não está na óbvia realidade hardware-

software da tecnologia educativa, mas, sobretudo, na crítica sobre a forma como os 

dispositivos tecnológicos forçam uma tecnologização da aprendizagem. 

 Neste sentido, o ensino da fotografia na formação do professor de arte 

precisa olhar à fotografia não apenas como tecnologia, mas, principalmente, como 

expressão, como encontro, como arte, ou seja, ter o domínio do conhecimento, 

relacionando a capacidade de refletir e se apropriar de repertórios, técnicas e 

processos para produzir imagens que contribuam na humanização12 de homens e 

mulheres. 

 Pensando a fotografia no campo da arte, buscamos compreendê-la além de 

seus usos utilitários, mas na sua capacidade criadora, situando a arte a partir de 

 
12 Humanização é a autocriação do homem no processo de transformação da natureza pelo trabalho, 
ao passo que tais transformações, humanizam o meio à medida que o tornam prolongamento do 
próprio homem. “A arte não só expressa ou reflete o homem, fa-lo presente.” (Vázquez, 1978, p. 48) 
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Vázquez (1978, p. 204), na medida em que “satisfaz a necessidade do homem de 

humanizar o mundo que lhe rodeia e de enriquecer com o objeto criado a partir da sua 

capacidade de comunicação”. Assumimos, pois, a arte como conhecimento, como 

meio de conhecimento e como testemunho da presença humana. Portanto, atividade 

humana, que reflete a realidade humana, não de forma objetiva, mas revela seus 

aspectos essenciais. 

 Como já abordado, a produção fotográfica contemporânea revela, nesse 

sentido, transformações tecnológicas e sociais que produzem mudanças culturais, ao 

mesmo tempo, nunca se produziu tantas imagens. Isto, decorrente de uma infinidade 

de dispositivos tecnológicos disponíveis, que mudam a relação social com a fotografia, 

ao passo que refletem, também, na produção da arte, que ganha novos contornos 

nesse cenário. Se nas últimas décadas do século passado a fotografia era 

identificada, principalmente, associada à ideia de verdade, de documentação da vida 

e do próprio mundo, hoje, depois de tantas mudanças e crises sociais, políticas, 

econômicas e culturais, mudou também o entendimento sobre fotografia. 

 Para Machado (2005) desde os primórdios da fotografia, fotógrafos e 

estudiosos sabem que fotografar implica na construção, tendo por base as 

possibilidades oferecidas pelo sistema/aparelho escolhido e que isso não tem relação 

com o real. O autor considera lugar-comum dizer que o universo da imagem vive, hoje, 

sua fase pós-fotográfica, na qual imagens técnicas se liberam do referente, daquilo 

que inapropriadamente chamamos de realidade. Acredita que isso simplesmente 

indica “[...] uma lenta, gradual e inexorável mudança nos hábitos perceptivos das 

pessoas” (MACHADO, 2005, p. 313). 

 As mudanças de hábitos perceptivos, mencionada por Machado (2005), 

estão relacionadas, de alguma forma, com as transformações dos modelos de 

representação: de uma noção de objetividade, que considerava a imagem fotográfica 

um duplo da realidade, para uma outra noção de representação, onde metáforas 

visuais e conceitos desempenham um papel importante. O que, segundo Fatorelli 

(2006), decorre das transformações dos próprios dispositivos, antes a câmera 

mecânica e, posteriormente, os eletrônicos e digitais que incorporam uma nova 

dimensão a representação. 

Pensando nessas mudanças históricas na produção fotográfica 

contemporânea, apontadas no primeiro capítulo, com o objetivo de ampliar os 

conhecimentos da fotografia do campo da arte, problematizando-os para o ensino de 
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arte na escola, entendemos que é fundamental uma abordagem crítica em relação às 

tecnologias envolvidas neste conhecimento, ou seja, para que se possa apropriar-se 

do dispositivo tecnológico (máquina fotográfica) como possibilidade de expressão, 

propositora de multiplicidades imagéticas.  

Para Jameson (1996), a tecnologia na sociedade contemporânea é regida 

pelo capital, apresenta características mistificadoras em relação ao seu uso coletivo e 

individual. Antes de ser um dispositivo corriqueiro da contemporaneidade pós-

industrial, sua relação possui ligações estruturais no desenvolvimento das forças 

produtivas e estão em intensas disputas na relação capitalista de produção de 

mercadorias. Concordamos com o autor e entendemos que as exacerbadas 

atualizações do dispositivo fotográfico têm implicado em alterações estruturais na 

relação capital-trabalho e na produção social da cultura contemporânea, o que nos faz 

reafirmar nossa opção por uma abordagem crítica das tecnologias. 

 

3.1 ABORDAGEM CRÍTICA DAS TECNOLOGIAS 
 

 Para respaldar nossa escolha pela teoria crítica e como ela difere das demais 

abordagens para o uso das tecnologias, Cupani (2004), em “A tecnologia como 

problema filosófico: três enfoques”, nos apresenta o pensamento de três correntes 

filosóficas contemporâneas, a saber, o enfoque analítico de Mario Bunge, reconhecido 

como um dos fundadores da disciplina; o enfoque da fenomenologia, representada 

por Albert Borgmann; e o nosso enfoque escolhido, de Andrew Feenberg, que analisa 

a tecnologia a partir do que inaugura como uma Filosofia Crítica das Tecnologias. 

Cupani (2004) apresenta os princípios dos três enfoques, iniciando pela visão 

de Bunge e a busca de um conhecimento específico, o que dá origem a teorias 

tecnológicas, que podem ser: substantivas, aquelas que fornecem conhecimento 

sobre os objetos da ação; ou operativas, aquelas que versam sobre as ações de que 

depende o funcionamento dos artefatos. 

 
As teorias substantivas são aplicações de teorias científicas a situações reais (a 
teoria do vôo resulta de aplicar a dinâmica dos fluidos). As teorias operativas são, 
por assim dizer, mais diretamente tecnológicas, pois enfocam desde o início a ação 

que se tem em vista, por exemplo, o complexo homem-máquina em situações 

aproximadamente reais (CUPANI, 2004, p. 497). 
 

Nos exemplos apresentados por Cupani (2004), em relação à visão da 

tecnologia de Bunge, ambas combinam conhecimento ordinário, elementos das 
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ciências formais e certos conhecimentos especializados não-científicos, mas em 

conjunto, a tecnologia comparte com a ciência o método, ou seja, a estratégia geral 

da pesquisa, apontando que as tecnologias são predominantemente substantivas ou 

operativas. Assim, nos faz entender que, para Bunge – defensor da tradição iluminista 

-, quanto mais racionais forem o pensamento e a ação humanos, melhor poderá ser, 

a sua vida. 

  
Essa convicção explica que ele possa classificar como tecnologias atividades tais 
como a medicina, a administração ou a pedagogia, confiando em que todos os 
problemas práticos humanos possam ser formulados tecnologicamente, ou ter uma 
solução adequada que se fundamente na ciência e na tecnologia. Nesse sentido, o 
otimismo bungeano chega a supor possível uma “engenharia social” base de 
políticas sociais progressistas (CUPANI, 2004, p.498-499, grifos no original). 

 

Esta vertente de pensamento, determinista, por considerar a tecnologia dentro 

de uma neutralidade e, neste sentido, ligada à fé no progresso, terá uma trajetória 

ascendente para realizar e satisfazer as necessidades do homem. Por outro lado, 

também instrumentalista, acreditando que a tecnologia é a força que move a história, 

e através dela o homem controla a natureza. 

Cupani (2004, p. 500) aborda outra vertente a partir do pensamento de 

Borgmann, para o qual, segundo ele, “a tecnologia e os seus problemas nunca serão 

compreendidos enquanto forem considerados como consequência de fatores sociais, 

políticos ou ecológicos”. Este enfoque fenomenológico reconhece na tecnologia um 

fenômeno básico, que tem sua chave na existência dos dispositivos que nos fornecem 

produtos (commodities), ou seja, bens e serviços, quer se trate do aquecedor elétrico, 

que nos dá calor, do automóvel, que nos permite deslocamento rápido e relativamente 

livre, ou do aparelho de televisão, que põe ao nosso alcance informação e diversão. 

Assim, através do contraste entre as noções de dispositivo e coisa, 

paradigmas de duas formas diferentes de vida humana; Borgmann aspira a mostrar a 

verdadeira índole da tecnologia.  

 
Os produtos e seu consumo constituem “a meta declarada do empreendimento 
tecnológico”, assegura Borgmann. Essa meta foi proposta pela primeira vez no 
início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a 
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por 
pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu 
“de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de 
libertar o homem (da fome, da insegurança, da dor, da labuta) e de enriquecer sua 
vida, física e culturalmente. Sem levar em consideração esse afã de libertação não 
se pode entender o padrão da tecnologia que, à maneira de um molde, foi dando 
forma à sociedade humana nos países industrialmente desenvolvidos (CUPANI, 
2004, p. 501, grifos no original) 
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Aqui, a tecnologia com valores dados pelo sistema, onde os dispositivos são 

essencialmente um meio, sendo necessário distinguir dispositivo e a sua função, a 

última é conhecida do usuário e a primeira é geralmente incompreendida. Neste 

sentido, a atitude tecnológica: em que o universo humano perde cada vez mais coisas 

e práticas, passa a ser constituído apenas por dispositivos que se produzem, que se 

usam ou se consomem, onde também os objetos sociais e culturais são levados em 

consideração tão somente como meios para fins circunstanciais.  

 
Esse universo está dividido em dois âmbitos: o do labor (labor) e o do lazer, uma 
divisão que espelha aquela entre a maquinaria do artifício e o produto que ele 
fornece. À diferença do trabalho (work) tradicional, que estava inserido numa rede 
social e cultural e que dava sentido à vida do homem trabalhador orientando-o na 
natureza, na cultura e na sociedade, o labor tecnológico se reduz à produção e 
manutenção das maquinarias que fornecem os artifícios. Ou então, à produção de 
artifícios como meios de lazer. Este último, à diferença do prazer que eleva, refina 
ou enobrece a vida humana (quer se trate de uma leitura, do prazer de uma refeição 
entre amigos ou da contemplação de uma bela paisagem), se reduz ao consumo 
indefinido de produtos tecnológicos, ficando cada vez mais dissociado de qualquer 
preocupação com a excelência da vida pessoal (CUPANI, 2004, p. 504). 

 
O que prevalece é um certo pessimismo, onde não há saída, pois para 

Borgmann (1984 apud CUPANI, 2004), o paradigma tecnológico tem um glamour que 

explica, em parte, a sua propagação, com a promessa ao alívio de tarefas penosas, 

ou de termos uma relação mais rica com o mundo, responde a impaciência com coisas 

e ao nosso desejo de fornecer a nossos filhos o melhor desenvolvimento, ou, ainda, a 

afirmação através da aquisição de bens que inspiram respeito. É neste âmbito que 

Borgmann critica a ideia disseminada de um bem-estar individual e propõe nossa 

responsabilidade social em uma reforma que consiste em elevar os assuntos de 

interesse humano e coletivo em relação aos quais todos os recursos tecnológicos são 

meios. 

O último enfoque abordado por Cupani (2014) é o de Feenberg (2002), que 

segundo o autor, propõe uma interpretação que, como a de Borgmann, rejeita tanto a 

visão instrumentalista quanto a substancialista, porém por razões diferentes. 

Feenberg tem influências da Escola de Frankfurt, superando a teoria crítica e 

propondo a ideia de socialismo através de uma radical filosofia da tecnologia. Para 

Feenberg, como nos diz Cupani (2004, p. 508), a tecnologia é um fenômeno moderno, 

e constitui a “estrutura material” dessa modernidade. Seu argumento está na não 

neutralidade do instrumento, pois este encarna valores antidemocráticos provenientes 

da sua vinculação com o capitalismo e manifestos numa cultura de empresários, que 
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enxerga o mundo em termos de controle, eficiência (medida pelo proveito alcançado) 

e recursos.  

Em sua abordagem, Feenberg (2013) questiona valores e interesses das 

classes dominantes que estão inscritos na estrutura dos procedimentos e máquinas e 

nas decisões que lhes dão origem e os mantêm. Para ele, a tecnologia não se 

apresenta como autônoma e com destino definido, se pondo uma posição a uma visão 

determinista da tecnologia. 

Na análise de Cupani (2004), tanto Borgmann quanto Feenberg rejeitam a 

confiança na tecnologia de Bunge, que faz uma defesa convincente ao abranger 

desde os detalhes do raciocínio tecnológico até o discernimento dos diversos tipos de 

tecnologia, em uma filosofia otimista, “herdeira declarada dos ideais do Iluminismo e 

do liberalismo clássico” (CUPANI, 2004, p. 513). 

Buscando, então, a decisão e condução do uso do conhecimento tecnológico, 

fica evidente que, para pensarmos a tecnologia no campo da educação, e mais 

especificamente no ensino da fotografia no âmbito da educação e da arte, não nos 

serve a visão otimista da tecnologia de Burge, tampouco a de Borgmann, que 

subestima o peso dos fatores sociais, “quando rejeita a visão marxista da tecnologia 

por considerar que ela desculpa as pessoas” por entregar-se à vida tecnológica” 

(CUPANI, 2004, p. 515). 

Nossa opção recai na crítica radical de Feenberg, que traz como contribuição, 

a crítica ao argumento de eficiência como justificativa do caráter e das modalidades 

da tecnologia. Para Cupani (2004), perceber que os produtos, os mecanismos e as 

soluções tecnológicas não respondem a uma eficiência a eles inerente, mas a uma 

eficiência constituída, parcialmente, por interesses sociais, é menos fácil do que se 

pensa, numa sociedade em que a mera preferência pela eficiência alcançou o caráter 

de obviedade.  

Para nós, é fundamentalmente relevante não permanecer numa denúncia 

genérica das tecnologias na economia capitalista, mas, através do pensamento de 

Feenberg (2013), apontar para uma possível instrumentalização em direção a um uso 

e vida diferente. 

 Para Feenberg (2013), é exatamente porque estamos sem saber para onde 

estamos indo e porque estamos indo que a filosofia da tecnologia emergiu em nossos 

tempos como uma crítica da modernidade. Para ele, na perspectiva contemporânea 
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de filosofia da tecnologia, coexistem, resumindo o que vimos até então, dois eixos, 

que refletem a relação aos valores e aos poderes humanos. 

Se opondo ao determinismo, ao substantivismo e ao instrumentalismo, a 

teoria crítica de Feenberg propõe que seja aberta a caixa-preta dos códigos técnicos 

e sejam colocadas em prática perguntas como: por que usar tal tecnologia, se há outra 

tecnologia melhor?  A mais nova tecnologia é a melhor tecnologia? Assim, criando 

oposição aos critérios impostos pelo modelo econômico. Como nos diz Neder (2010), 

a questão é democratizar os circuitos, conhecer os detalhes dos modos operatórios 

para retificar, superar, transformar e revolucionar tecnologias nocivas, embora 

lucrativas.  

Ao pensar as forças produtivas, Marx (2012, p. 1295), assinala: ”A tecnologia 

desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo imediato de 

produção de sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e das 

concepções espirituais que delas decorrem”. As teorias críticas, neste contexto, são 

pensadas como possibilidade de emancipação humana, em oposição aos entraves do 

capitalismo. Para Novaes (2010), é a partir da ideia de fetiche da tecnologia, que se 

procura argumentar que os artefatos tecnológicos, que, no dia a dia, nos parecem 

neutros, bons e feitos para resolver nossos problemas, mas contêm relações sociais 

historicamente determinadas. “Para dar sustentação a esta ideia, parte-se do conceito 

de fetiche da mercadoria em Marx e da sua expansão para o campo da tecnologia 

realizado por Feenberg, e o debate recente da esquerda no campo da tecnologia e 

das forças produtivas” (NOVAES, 2010, p. 74). 

Seguindo este discernimento, ao passo que a mercadoria encobre as relações 

de classe, sobre a tecnologia, tem-se a crença de que esta, como ciência aplicada, 

está destinada a melhorar a vida humana. Conforme esta é essencialmente humana, 

mas pensada, dentro da sociedade capitalista, para aumentar a eficácia na produção 

de bens e serviços. No que concerne à sua disseminação como bens de uso, encobre 

na mesma forma sua programação (o saber) e as relações sociais envolvidas. 

Dentro desta visão, no campo específico da fotografia, precisamos refletir 

sobre a grande quantidade de estudos e de matérias sobre as novas tecnologias, 

envolvendo palavras como, virtual, digital, manipulação, simulação e interatividade, 

que se tornaram cada vez mais comuns neste campo de estudo. Isso leva a uma 

conclusão, mais ou menos consensual, de que atravessamos um período de mudança 

estrutural nas formas de criar, produzir, distribuir e consumir imagens fotográficas e 
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de que esta revolução estaria acontecendo na relação Técnicas Fotográficas versus  

Pensar Fotográfico.  

Neste sentido, buscamos como referência os estudos de Vilem Flusser 

(1985), em Filosofia da Caixa Preta, escrito em 1983, para conferências feitas na 

França e na Alemanha, a pedido da European Photography. Neste estudo, Flusser 

propõe uma abordagem da mídia fotográfica. São nove textos que definem a linha 

mestra de seu pensamento: a imagem, a imagem técnica, o aparelho, o gesto de 

fotografar, a fotografia, a distribuição da fotografia, a recepção da fotografia, o 

universo fotográfico e, por fim, a necessidade de uma filosofia da fotografia. 

Flusser (1985) aponta para conceitos-chaves como: imagem, aparelho, 

programa e informação, são conceitos que, segundo o autor, dão origem a novos 

conceitos. Ou seja, imagem implica em magia; aparelho em automação, jogo; 

programa em acaso, necessidade; informação implica em símbolo.  

Ao definir imagem, ele diz que é uma superfície que pretende representar 

algo, que, por sua capacidade de abstração, nos apresenta a possibilidade 

imaginativa do homem, trazendo a questão da decodificação da imagem, a qual, 

aparentemente, pode ter seu significado captado por um golpe de vista. Mas, alerta, 

“que esta é uma decifração superficial, já que para entender realmente uma imagem 

é preciso vagar por ela, ou como ele mesmo diz “escanear” uma imagem, onde o 

tempo projetado pelo olhar na imagem é do eterno retorno” (FLUSSER, 1985, p. 22, 

grifos do autor). 

Aqui, adentramos o campo da produção de imagens e, nesse processo 

abordado, os olhos acabam voltando e se fixando nos aspectos que mais lhe agradam, 

relações significativas que ele define como “tempo de magia” (FLUSSER, 1985. p. 7). 

Por que magia? Porque é um tempo que não é linear, existe uma troca entre os 

elementos. “O caráter mágico das imagens é essencial para a compreensão das suas 

mensagens. Imagens são códigos que traduzem eventos em cenas” (FLUSSER, 

1985, p. 23).  

 O autor constrói uma abordagem que envolve cena-representação-cenário-

ficção, colocando que as imagens têm o propósito de representar o mundo, “mas ao 

fazê-lo entrepõem-se entre mundo e homem” (FLUSSER, 1985, p. 23). Segundo ele, 

o homem, então, passa a viver em função das imagens e confunde o mundo como um 

conjunto de cenas, de onde nasce a idolatria: adoração pelas imagens, que faz com 

que o homem se esqueça da função da imagem e a imaginação se torna alucinação, 
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perdendo a possibilidade de decifrar imagens. Para ele, as imagens técnicas: 

produzidas por aparelhos, são produto indireto dos textos – o que lhe confere posição 

histórica e ontológica diferente das imagens tradicionais. 

 Em Flusser (1985), vamos encontrar uma relação em que as imagens 

tradicionais estavam ligadas a uma necessidade de decifração por sua característica 

mágica, as técnicas (fotográficas), aparentemente, não precisam ser decifradas, já 

que seu significado se imprime de forma automática sobre a superfície como uma 

impressão digital. Seu caráter visivelmente não simbólico e objetivo faz com que o 

observador as olhe como janelas e não como imagens. 

As transformações ocorridas a partir da imagem técnica envolvem uma 

construção histórica que abarcam aspectos, culturais, sociais e institucionais e, nesse 

sentido, compreender a imagem técnica significa acessar o seu significado para além 

da superfície, para entender seu significado social. É necessária, portanto, uma nova 

forma de abordar e entender esta imagem, que até determinado ponto está à mercê 

de um aparelho/instrumento (tecnologia), que passa a ser modelo de pensamento. A 

partir do momento que a fotografia passa a ser modelo de pensamento, muda a 

própria estrutura da existência, do mundo e da sociedade. 

 
Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação com o homem se inverteu. 
Antes da revolução industrial, os instrumentos cercavam os homens; depois, as 
máquinas eram por eles cercadas. Antes, o homem era a constante da relação, e o 
instrumento era a variável; depois, a máquina passou a ser relativamente constante. 
Antes os instrumentos funcionavam em função do homem; depois grande parte da 
humanidade passou a funcionar em função das máquinas. Será isto válido para os 
aparelhos? Podemos afirmar que os óculos (tomados como proto-aparelhos 
fotográficos) funcionavam em função do homem, e hoje, o fotógrafo, em função do 
aparelho? (FLUSSER, 1985, p. 15). 

 
Podemos concluir, a partir de Flusser, que uma câmera fotográfica não é só 

plástico, aço ou um objeto, mas a possibilidade de realizar fotografias e, hoje, temos 

diversos aparelhos/dispositivos, com preço e recursos diversos, tecnologias de ponta, 

discursos de marketing variados e, por vezes, oferecidos, aparentemente, de forma 

gratuita, mas uma pergunta se faz necessária: que fotografia quero fazer? E mais, no 

ensino da fotografia, e/ou na fotografia no ensino de arte, não podemos nos satisfazer 

com a ideia de o que vale é a possibilidade virtual de criar uma imagem e poder postá-

las aos milhares nas redes todos os dias.       

Considerando que é a informação e não o objeto o que tem valor, as questões 

abordadas por Flusser e Feenberg, se levadas para campo do ensino da fotografia, 
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ou da fotografia no campo do ensino, nos colocam o desafio de buscar entender a 

práxis da fotografia, seus múltiplos usos e possibilidades e, para tanto, pensar a 

tecnologia para além de um objeto de consumo, onde somos apenas funcionários do 

aparelho, ou seja, apertadores de botões. Precisamos abrir a caixa preta.  

Sobre este assunto, em entrevista concedida à autora, realizada em 18 de 

janeiro de 2017, Boris Kossoy nos diz: 

 
A tecnologia deve nos servir e deve ser domada. É por isso que penso em duas 
caixas pretas: o caleidoscópio e a câmara. A primeira delas, o caleidoscópio é o 
nosso equipamento eterno, nosso próprio ser, nosso cérebro e coração, nosso 
conhecimento, formação, experiência, nossa mentalidade e sensibilidade, nossa 
história pessoal, nossas fantasias e desejos, nossa imaginação, nossa visão de 
mundo, nossas imagens mentais, nossa identidade, enfim. Tem a validade da nossa 
duração. A segunda ainda mantém o mesmo princípio da câmera obscura do 
passado, apesar de sua contínua sofisticação tecnológica; é o instrumento por meio 
do qual registramos e /ou reinventamos os cenários do mundo. 
 

 

Para Kossoy, os registros obtidos pela caixa preta não são autônomos, pelo 

contrário, são criados, construídos segundo as intenções, comprometimentos e 

ideologia de seu operador, seu autor. Ou seja, para pensar a fotografia como processo 

de criação é necessário, sim, conhecer os recursos tecnológicos, desvelando suas 

possibilidades e recursos para além da fetichização, ao passo que, ao mesmo tempo, 

entender as relações complexas intrincadas no processo de criação e recepção da 

imagem fotográfica envolve a relação, humano (como ser histórico e social) e a 

tecnologia. 

 

3.2 CONTRIBUIÇÕES DE BORIS KOSSOY PARA PENSAR UMA ABORDAGEM 

CRÍTICA DA FOTOGRAFIA 

 

Para fundamentar as questões relacionadas com a imagem fotográfica e suas 

relações com o tempo, a realidade, a memória e a ficção, tomaremos como base os 

estudos do fotógrafo e teórico Boris Kossoy (2001; 2007; 2009). 

Boris Kossoy é curador, ensaísta, fotógrafo, teórico e historiador da fotografia, 

livre-docente e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo e coordenador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Imagem e 

Memória – NEIIM/USP. Dedicou-se, além do seu trabalho autoral e pedagógico, à 

reflexão sobre a fotografia, com mais de 14 títulos publicados no Brasil e oito no 

exterior, autor de Viagem pelo fantástico; Hercule Florence, a descoberta isolada da 
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fotografia no Brasil (com edições em espanhol e alemão); Dicionário histórico-

fotográfico brasileiro; Boris Kossoy, Fotógrafo; Um olhar sobre o Brasil (coord.), O 

olhar europeu: o negro na iconografia brasileira do século XIX (em coautoria com 

Maria Luiza Tucci Carneiro); Fotografia e história; Realidades e ficções na trama 

fotográfica; Os tempos da fotografia (os três últimos editados em espanhol num único 

volume, sob o título Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica), entre outras 

obras. 

Kossoy (2001) nos coloca a questão: em que medida as fotografias são 

documentos históricos? Abrindo a possibilidade de ampliar as perspectivas de leitura. 

Como já citamos, a fotografia acontece durante a Revolução Industrial, seu início foi 

artesanal, mas não demorou para que fosse conhecida por todo o mundo. 

 
Com a invenção da fotografia, a imagem dos objetos na câmera obscura já podia 
ser gravada diretamente pela ação da luz sobre determinada superfície 
sensibilizada quimicamente. Apesar de o próprio tema ”desenhar-se a si mesmo” 
(nesta superfície) mantendo elevado grau de semelhança na sua “auto”-
representação, o artista não se viu dispensado de reger o ato; de comandar o 
processo de criação com o objetivo que tinha em mira: obter uma representação 
visual de um trecho, um fragmento do real (KOSSOY, 2001, p. 35, grifos no original). 

 

Kossoy (2001, p. 36) complementa, “tal como se formatava na câmera escura, 

se destinava a ser materializada sobre um dado suporte, seja na forma de um 

desenho, ou seja, na forma de uma fotografia”. No caso da fotografia, o fazer está 

intrinsicamente ligado ao tempo e ao espaço. 

Como afirma Kossoy (2001, p. 36), tanto antes quanto como após o advento 

da fotografia, o ser humano buscou destacar um fragmento do mundo visível, mas que 

está intrinsecamente ligado ao tempo, ao espaço e a criação. A fotografia, como uma 

maneira de produzir imagens, não se desliga do mundo, do homem e da 

técnica/tecnologia empreendida.  

Neste estudo, nosso foco não está na fotografia como fonte histórica, mas 

cabe destacar que, durante muitos séculos, viajantes, cientistas e artistas utilizaram a 

câmera obscura para desenhar e ou fazer esboços para uma pintura, utilizando-se da 

câmera escura.  

Segundo Kossoy (2001, p. 37), o produto, a fotografia, é resultante da ação 

humana, o fotógrafo, que em determinado espaço e tempo fez opções em relação a 

assuntos e tecnologias oferecidas. Para o autor, podemos estabelecer a seguinte 

formulação:  



58 
 

  

Figura 1 - Documento/representação 

 
Fonte: KOSSOY (2001, p. 37) 
 
 

O fotógrafo pode ser considerado um filtro cultural, à medida que elege um 

aspecto determinado do real, preocupa-se na organização dos detalhes que compõem 

o assunto, como também, na exploração dos recursos da tecnologia. 

Na fotografia, o tempo permanecerá para sempre congelado, dando origem a 

uma segunda realidade, isto é, a imagem. A imagem passa a ter sua própria história, 

trajeto que, segundo Kossoy (2001), será baseado em três estágios que constituem 

fontes históricas: 

a) a intenção; 

b) o artefato fotográfico;  

c) e a expressão/processo de criação.  
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Mesmo quando as imagens são reproduzidas com uma finalidade 

documental, ainda assim possuem valores estéticos e documentará a visão de mundo 

do fotógrafo. 

Nosso interesse não está voltado ao uso da iconografia fotográfica como 

instrumento de apoio à pesquisa histórica, mas à fotografia como meio de 

comunicação e expressão no campo da arte e da educação e, por este motivo, em 

seu processo histórico. 

Neste sentido, não vamos aprofundar o modelo metodológico de investigação 

e análise crítica das fontes fotográficas, proposta por Kossoy (2001), para o trabalho 

histórico, as pensaremos sobre os caminhos de interpretação por ele propostos e a 

importância dos questionamentos apontados pelo autor em relação à linha positivista 

da análise da fotografia, que dizia que “a informação visual do fato representado na 

imagem fotográfica nunca é posta em dúvida” (KOSSOY, 2001, p. 102) e que foi, por 

um longo tempo, utilizada. Deste modo, uma visão dialética, que se contrapõe a uma 

visão positivista, parte de um problema13, que a imagem pode gerar para ampliar a 

reflexão. 

Agregando a esta perspectiva, Fontcuberta (2010, p. 13) salienta que, ainda 

hoje, tanto no âmbito cotidiano quanto no contexto estrito da criação artística, a 

fotografia aparece como uma tecnologia a serviço da verdade. A câmera testemunha 

aquilo que aconteceu; o filme fotossensível está destinado a ser um suporte de 

evidências. No entanto, isso é só aparência, por trás da beatífica sensação de certeza, 

camuflam-se mecanismos culturais e ideológicos que afetam nossas hipóteses sobre 

o real. 

A fidedignidade, muitas vezes, é aceita a priori, o que, para Kossoy, pode ser 

um entrave para reconstituir ou resgatar um determinado acontecimento histórico. O 

autor (2001) separa duas categorias de fontes históricas para explicar as diferentes 

relações entre a evidência fotográfica e a fidedignidade do documento visual. 

a)  A primeira: fotografias tomadas pelo autor por puro prazer documental ou 

estético, desvinculada de alguma aplicação imediata. 

 
13 No processo de produção de sua própria existência o homem se defronta com situações ineludíveis, 
isto é: enfrenta necessidades de cuja satisfação depende a continuidade mesma da existência (não 
confundir existência, aqui empregada, com subsistência no estrito sentido econômico do termo). Ora, 
este conceito de necessidade é fundamental para se entender o significado essencial da palavra 
problema. Trata-se, pois, de algo muito simples, embora frequentemente ignorado. A essência do 
problema é a necessidade. [...] Trata-se de uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida 
subjetivamente. (SAVIANI, 1996, p. 14-16) 
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b) A segunda: fotografias encomendadas aos profissionais do ofício por 

terceiros, os clientes.  

No âmbito da arte e da educação, nos importa pensar a fotografia como 

possibilidade de olhar para o mundo, mas também como criação de novos mundos. 

Levando em consideração as possibilidades de manipulação da fotografia, no início 

de sua história com ferramentas da pintura e dos produtos químicos em laboratórios 

para mudar a realidade capturada pela imagem e, atualmente, com variadas 

possibilidades de programas, que possibilitam ao autor interferir na luz e no conteúdo 

da imagem. 

Para compreensão da imagem fotográfica, podemos conceber, segundo 

Kossoy (2020) que a expressão da trama fotográfica se compõe de um arranjo entre 

técnica, estética, cultura, política e ideologia, presentes no processo de 

criação/construção da representação. 

  Com este entendimento, a imagem/representação dialoga com a realidade 

que de alguma forma documenta, mas seu conteúdo não se restringe apenas à 

aparência, sua estética apresenta-se também a partir da bagagem ideológica do autor, 

da situação/contexto social e geográfico. 

Após as primeiras décadas do advento da fotografia, o fenômeno do consumo 

da imagem enquanto produto estético de interesse artístico e documental acontece. 

Desenvolve-se uma estética particular de representação multiplicada do mundo e, 

com isso, a fotografia no início do século XX, cumpriu um papel revolucionário em 

termos de disseminação em massa de imagens do mundo. Para Kossoy (2001, p. 

156): 

 
Fotografia é memória e como ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e 
emoção. Memória visual de mundo físico e natural, da vida individual e social. 
Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem – escolhida e refletida – de uma 
ínfima porção de espaço do mundo exterior. É também a paralisação súbita do 
incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é, pois, o documento que retém a 
imagem fugida de um instante da vida que flui ininterruptamente.  

 

É a partir de tais pressupostos – de que toda fotografia é antes de tudo 

representação, e se torna documento a partir de objetivos que a situam como tal – que 

adentramos no contexto de Realidades e ficções na trama fotográfica (KOSSOY, 

2009), em que o autor vai além da construção e desmontagem do signo fotográfico, 

retomando conceitos já apresentados em Fotografia e história (KOSSOY, 2001); 

abordando a decifração da realidade interior das imagens do passado nas tramas 
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ideológicas na fotografia, para, finalmente, entrar na questão das realidades e ficções 

na trama fotográfica, enfatizando a possibilidade inerente das representações 

fotográficas, ou seja, da construção de realidades. 

Inicialmente, Kossoy (2009) questiona o elevado status de credibilidade que 

a fotografia adquiriu, pois, “a representação fotográfica é uma recriação do mundo 

físico ou imaginado, tangível ou intangível; o assunto registrado é produto de um 

elaborado processo de criação por parte de seu autor” (KOSSOY, 2009, p. 43). O 

autor nos diz que é necessário decifrar a realidade interior das representações 

fotográficas, suas tramas, realidades ficções e finalidades. As imagens fotográficas 

não se esgotam em si mesmas. 

 
Nessa construção uma nova realidade é criada. Longe de lançarmos dúvidas quanto 
à existência/ocorrência do assunto representado, ou mesmo de sua respectiva 
aparência, devemos considerar que do objeto à sua representação, existe sempre 
uma transposição de dimensões e de realidades. O assunto uma vez representado 
na imagem é um novo real: interpretado e idealizado, em outras palavras, 
ideologizada. É óbvio que estamos diante de uma nova realidade, a da imagem 
fotográfica, que há muito chamei de segunda realidade (KOSSOY, 2009, p. 43). 

 
Para compreender a relação da fotografia com a dicotomia entre realidade e 

ficção, é fundamental entender o que Kossoy (2009) especifica como primeira 

realidade e segunda realidade, onde, na imagem/representação traduz-se a segunda 

realidade, fruto da construção/criação efetuada por seu autor. Já a primeira realidade 

equivale à cena/assunto ou contexto que desapareceu e do qual a 

representação/criação guarda fragmentos. 

Nesta separação entre as realidades, instalam-se os conceitos de efêmero e 

perpétuo, que Kossoy (2020, p. 153) define como dois tempos em uma única 

fotografia: 

 
[...] tempo da criação, o da primeira realidade (efêmero), instante único da tomada 
do registro num determinado lugar e época, quando ocorre a gênese da fotografia; 
e o tempo da representação, o da segunda realidade (perpétuo), em que o elo 
imagético, codificado formal e culturalmente, persiste em sua trajetória na longa 
duração. 

 

Considerando esta relação, Kossoy (2009) estabelece os elementos 

constitutivos incorporados à imagem fotográfica como aqueles que tornam possível a 

fotografia, ou seja, o assunto a ser retratado, a tecnologia utilizada e o próprio 

fotógrafo. Já o processo de criação engloba, também, a aventura estética, cultural e 

técnica do fotógrafo. “O registro é material e se faz possível por meio de uma 
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tecnologia fotográfica específica. O processo de criação é imaterial, mental, se situa 

ao nível das ideias, das mentalidades, do repertório cultural” (KOSSOY, 2020, p. 37). 

A fotografia, portanto, é um resultado da ordem material e imaterial, indissociáveis.  

Incluindo neste processo a recepção da imagem fotográfica, Kossoy (2009) 

sintetiza os mecanismos internos da produção e da recepção como processos de 

construção de realidades e categoriza em dois processos distintos de mecanismos 

mentais, que simplificados seriam: 

a) Processo de construção da representação, sendo ele, a produção da obra 

fotográfica propriamente dita; 

b) Processo de construção da interpretação, isto é, a recepção da obra 

fotográfica por parte dos diferentes receptores e em diferentes momentos 

da história. 

Para Kossoy (2009), é a partir destes processos que se forma a estética 

particular da fotografia; sempre dando margem a um processo de construção de 

realidades. Assim, a particularidade da fotografia figura no encontro entre aparente e 

oculto, em um jogo entre a realidade do momento de criação, a partir do processo de 

construção do autor que realiza a imagem, e um segundo momento de recepção, onde 

se acessa a representação. 

Como vemos na Figura 2, a seguir, reproduzida de Kossoy, (2009, p. 49), é 

preciso entender a fotografia como construção onde uma nova realidade é criada, ou 

seja, a imagem não é mais realidade, e sim, uma nova realidade idealizada pelo 

receptor, ou como diria Vázquez (1978), como transfiguração. 
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Figura 2 - Processo de criação/construção de realidades 

 

Fonte: Kossoy (2009, p. 49) 
 

 

Analisando o quadro acima, concluímos que, se em primeiro lugar havia a 

bagagem teórica e cultural do fotógrafo, no segundo momento há a interpretação com 

a carga cultural e histórica do receptor. Assim, as fotografias, permitem uma leitura 

plural, dependendo da bagagem de cada produtor e receptor, o que Vigotski (2009, p. 

17) chamaria de ampliação do repertório. A partir de Kossoy, podemos dizer que, além 

dos valores, todos nós temos filtros e imagens mentais preconcebidas acerca de 

vários assuntos. Por isso, estamos suscetíveis aos estímulos das imagens, mesmo 

sem perceber, recriando experiências vividas ou totalmente novas. É também o que 

afirma Fontcuberta (2010, p. 92): 

   
É preciso que o espectador chegue a compreender que fotografias, sons e textos 
são mensagens ambíguas, o sentido final só depende da plataforma cultural, social, 
institucional ou política em que se encontram inseridos. O olhar do espectador recria 
sempre a significação, mas esse olhar pode ser orientado em qualquer direção. 

 
A fotografia é, pois, sempre uma representação a partir do real. É o resultado 

de um processo de criação/construção técnico, cultural, estético e ideológico 

elaborado pelo fotógrafo. Uma representação não é o real, é uma realidade 

imaginada, uma segunda realidade, o mundo das imagens, dos documentos, das 
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representações. “As fotografias, em geral, sobrevivem após o desaparecimento físico 

do referente que as originou: são os elos documentais e afetivos que perpetuam a 

memória” (KOSSOY, 2009, p. 139). Quando se desfaz esta segunda realidade, é 

como se o elo das recordações fosse interrompido, os personagens e ambientes 

representados na imagem morrem pela segunda vez.  

Para o autor, entre as diversas circunstâncias e elementos que resultaram na 

fotografia e a fotografia em si, existe um labirinto cujos caminhos tornam-se 

desconhecidos, inexistentes, quando não há um referencial a conferir sentido à 

imagem. Este fica a depender das fantasias mentais dos apreciadores, variáveis da 

visão de mundo do fotógrafo e do repertório cultural particular. Reflexo disso é a 

substituição do real pela ficção. 

A partir dos estudos de Kossoy, podemos pensar a fotografia como 

instrumento de pesquisa, como trampolim da memória, como documento ou, ainda, 

como criação de realidades e interpretações, ou seja, como criação, o que nos importa 

para a formação de professores de arte. 

A imagem fotográfica é feita do mundo e somente por este fato podemos 

considerar a imagem fotográfica importante no contexto da educação. Nosso interesse 

está na fotografia como parte integrante da formação de professores de arte, ou seja, 

no ensino da fotografia e a fotografia no campo da arte. Nesse sentido, a partir de 

Kossoy (2001), entendemos que: 

a) Repertório e reflexão devem acompanhar este processo de formação; 

b) Realidade é diferente de verdade, pois existem múltiplas realidades, as 

realidades dos produtores de imagem, as realidades dos receptores de 

imagens, as realidades das imagens; 

c) As imagens são fixas, as interpretações são móveis e dependem das 

informações que a acompanham, e de onde é inserida. Ou seja, a mesma 

imagem pode ter múltiplas interpretações; 

d) Os fundamentos da fotografia advêm da técnica, do repertório, das questões 

estéticas, das relações de tempo/espaço e todas essas questões por vezes 

se confundem/coincidem com o ideológico. 

Aliando, ainda, o fato de que vivemos em uma civilização rápida de fórmulas 

e consumos, é que reside nossa preocupação com a urgência de pensar a fotografia 

na formação de professores de arte, ancorando este entendimento de processo de 
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criação envolvidos tanto na produção quanto na recepção de imagens em uma 

proposta articulada com uma filosofia crítica da tecnologia e a abordagem da PHC. 

Pedagogia histórico-crítica é o termo fundado por Demerval Saviani, no final 

da década de 70, para propor uma perspectiva pedagógica, fundamentada no 

materialismo histórico-dialético, na busca por saídas que superassem os limites 

apresentados pelas teorias crítico-reprodutivistas. 

Para Saviani (2013, p. 8-9), a tarefa que propõe a PHC em relação à educação 

escolar envolve: 

a) Identificar as formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber, 

manifestações e tendências de transformação atual. 

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar 

c) Provimento de meios para que os alunos não somente assimilem, mas 

apreendam o processo de produção e tendências de transformação. 

Para que tais tarefas tenham êxito, Saviani (2013) argumenta sobre a 

natureza e especificidade da educação e salienta a compreensão da educação como 

um trabalho não material, onde o produto não se separa do ato de produção, situando 

que a especificidade da educação está relacionada aos conhecimentos como 

elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo, que se produz 

intencionalmente através de relações pedagógicas historicamente determinadas. 

Encontramos respaldo na PHC, proposta por Demerval Saviani e seus 

colaboradores, partindo do pressuposto de que é viável, mesmo numa sociedade 

capitalista, uma educação que não seja necessariamente reprodutora da situação 

vigente e sim adequada aos interesses da maioria, aos interesses daquele grande 

contingente da sociedade brasileira, explorado pela classe dominante. 

Segundo Saviani (2008), a PHC, embora consciente da determinação 

exercida pela sociedade sobre a educação, fato que a torna crítica, acredita que a 

educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua própria 

transformação, sendo um processo histórico. Em Escola e Democracia, Saviani (2008, 

p. 62) nos leva a entender que nosso desafio no processo educativo é a passagem da 

desigualdade à igualdade. 

  
Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto como 
democrático sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade de 
ponto de partida e a democracia como realidade no ponto de chegada. 
Consequentemente, aqui também vale o aforismo: democracia é uma conquista; 
não um dado. 
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O que Saviani definiu como PHC, até aqui, poderia ser entendida da seguinte 

maneira: uma teoria pedagógica, para ser histórico-crítica, precisa reconhecer que a 

educação é determinada socialmente, mas também admitir que ela pode transformar 

as condições sociais. Ademais, Saviani pensa a PHC em uma sociedade dividida em 

classes sociais. 

 
Em outros termos, o que eu quero traduzir com a expressão pedagogia histórico-
crítica é o empenho em compreender a questão educacional com base no 
desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a concepção pressuposta nesta 
visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a 
compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação 
das condições materiais da existência humana (SAVIANI, 2013, p. 76). 

 

Para Saviani, educação e política são fenômenos diferentes entre si, ao 

mesmo tempo em que são inseparáveis, ainda que a prática política e educativa 

possuam suas especificidades. Para nosso estudo, escolhemos o ponto de vista 

histórico-crítico, pois este permite desmontar o raciocínio positivista, afastando-nos da 

premissa que vincula a objetividade à neutralidade. Ao tratar da relação entre 

competência técnica versus competência política, adverte que 

 
[...] não podemos captar de modo mecânico e unidirecional a determinação da 
sociedade sobre a educação, acabando por dissolver a especificidade da educação 
e, por insuficiência dialética, eliminando as contradições do interior da escola, 
reduzindo-a a um espaço onde os interesses dominantes se impõem de forma   
absoluta. Por isso a competência técnica no interior das escolas é interpretada como 
estando sempre a serviço dos interesses dominantes (SAVIANI, 2013, p. 77). 

 

Assim, em concordância com a filosofia crítica das tecnologias e a proposição 

de Flusser (1985), Saviani (2013) igualmente entende que não existe a neutralidade 

da técnica e o que devemos temer é competência técnica articulada apenas ao 

interesse de mercado. O autor aborda a questão da competência técnica voltando-se 

para a competência pedagógica e política e à necessidade de uma visão crítica mais 

profunda contra certa competência pedagógica, socializando mais a crítica e a 

denúncia contra concepções anacrônicas e elitistas da tecnologia educacional 

dominante, o que entendemos ser bem-vinda ao nosso contexto: o ensino de 

fotografia na formação de professores de arte. 

Segundo Duarte (2016, p. 95), uma das questões mais polêmicas e, ao 

mesmo tempo, mais importantes para a educação escolar é a organização dos 

conteúdos que devem ser aprendidos pelos alunos, afirmando que 
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[...] o critério da pedagogia histórico-crítica para a seleção e organização dos 
conteúdos escolares é o desenvolvimento de cada pessoa como um indivíduo que 
possa concretizar em sua vida a humanização alcançada até o presente pelo gênero 
humano.  

 
Este é o nosso lugar, o da educação, um fenômeno próprio dos seres 

humanos e um processo de trabalho como atividade transformadora. Como coloca 

Saviani (2013, p. 11), para produzir, o homem necessita antecipar em ideias os 

objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais. 

Essa representação inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo 

real (ciência), de valorização (ética) e de simbolização (arte). Tais aspectos, à medida 

que são objetos de preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra 

categoria de produção, que pode ser traduzida pela rubrica “trabalho não material”. 

Trata-se, aqui, da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, 

habilidades.  

Nosso desafio encontra-se na produção do saber no ensino de fotografia, 

articulando a abordagem da PHC, os estudos sobre fotografia desenvolvidos por Boris 

Kossoy, aliada àperspectiva de uma não fetichização da tecnologia, proposta pela 

filosofia crítica das tecnologias, entendendo a arte no conjunto da produção humana, 

abrindo a perspectiva de interação entre o trabalho material e não material.  

Já elaboramos que a fotografia é imagem técnica, que tem suas 

especificidades, mas não se resume a técnica, ela une, ciência, arte e a experiência 

de estar no mundo a partir de uma análise sócio-histórica e crítica. Mas é exatamente 

por estar vinculada à tecnologia que precisamos considerar, como afirma Novaes 

(2010, p. 66), que o senso comum não percebe a natureza sociopolítica da construção 

de tecnologias. Nesse sentido, é necessário questionar os dispositivos no processo 

de práxis criadora, envolvida tanto no entendimento da fotografia no campo da arte 

quanto na própria prática pedagógica. 

Nossa proposta é cruzar a linha que vem separando educação em arte e o 

ensino de fotografia como expressão humanizadora, como já consideramos a partir 

das questões abordadas por Flusser (1985) e Feenberg (2013), no que se refere à 

tecnologia, em Kossoy (2001; 2007; 2008), para entender a práxis da fotografia, seus 

múltiplos usos e possibilidades, repertório e nos assentar na PHC, para pensar o 

ensino da fotografia e tecnologia para além da caixa preta e seus usos pré-

estabelecidos.  
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4 UMA ABORDAGEM CRÍTICA PARA O ENSINO DE FOTOGRAFIA NA 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE ARTE  

 

O objetivo deste capítulo está pautado em realizar um diálogo entre a 

abordagem pedagógica da PHC e as bases para proposta de ensino de fotografia, 

entrelaçando os argumentos abordados no capítulo anterior, voltando-nos para nosso 

foco, que é o ensino de fotografia na formação inicial de professores de artes visuais. 

Neste sentido, nos perguntamos: Como levar para a práxis docente de 

formação inicial de professores de artes visuais uma abordagem ancorada na PHC 

para o ensino de fotografia? 

Nosso estudo ainda é preliminar, dada a escassez de investigações que 

tomam como tema a PHC e o ensino de fotografia nas licenciaturas, mas temos 

algumas questões a serem observadas a partir do que tratamos até aqui. É necessário 

questionar os aparatos tecnológicos, seus usos para seus fins: 

a) Imagens fotográficas são “imagens” e não janelas; 

b) Toda imagem fotográfica estabelece relação com uma determinada 

realidade, mas também cria outras realidades; 

c) Toda fotografia é relato histórico; 

d) Toda expressão passa pela técnica e pelo repertório; 

e) Todo objeto artístico tem uma autonomia relativa. 

Todas essas questões nos levam para o nosso campo de atuação e delineiam 

um movimento onde encontramos nosso objeto no sujeito histórico e social, inseridos 

em uma sociedade onde a tecnologia vai assimilando novas tecnologias e dispositivos 

e ocultando os códigos sociotécnicos (a caixa-preta), o que, segundo Neder (2013, p. 

15), contribuiria para uma compreensão alargada das dificuldades da ação social e 

política de democratização dos sistemas técnicos e buscam preencher esta lacuna 

dos valores rechaçados pelos sistemas técnicos. 

A partir da PHC, entendemos que o lugar da educação envolve a identificação 

dos elementos culturais que devem ser assimilados pelos indivíduos. Saviani (2013) 

abrange este como um dos aspectos fundamentais do processo educativo. Quanto ao 

primeiro aspecto (a identificação dos elementos culturais que precisam ser 

assimilados), “trata-se de distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o 

secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2013, p. 14), ou seja, 
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entendemos que é papel do professor discernir e definir quais os conteúdos mais 

relevantes em sua área de conhecimento que devem compor o currículo escolar. 

É neste sentido que Saviani (2013) elabora a noção de clássico como aquilo 

que se firmou como fundamental e que não se confunde com tradicional, pois não faz 

oposição ao moderno ou ao novo, podendo ser um importante critério para a escolha 

dos conteúdos do trabalho pedagógico. Proporcionando, através do conhecimento, a 

crítica e a criação, pois não é possível ser criativo sem dominar determinados 

mecanismos. 

 
A liberdade só será atingida quando os atos forem dominados. Isso ocorre no 
momento em que os mecanismos forem fixados. Portanto, por paradoxal que 
pareça, é exatamente quando se atinge o nível em que os atos são praticados 
automaticamente, que se ganha condições de exercer, com liberdade, a atividade 
que compreende os referidos atos. Então, a atenção liberta-se, não sendo mais 
necessário tematizar em cada ato (SAVIANI, 2013, p. 18) 

 

Neste sentido, podemos pensar em nosso(s) conteúdo(s) específico(s), os 

conteúdos de arte, neste estudo, especificamente, os conteúdos da fotografia, sua 

história, seus princípios e sua técnica. Ou seja, a partir do momento que me aproprio 

do conhecimento e seus mecanismos, internalizando-os14, posso passar à expressão 

e ou criação a partir do assimilado, pois este deixa de ser mecânico.  

Temos outro aspecto relevante para nosso trabalho educativo, a forma 

adequada de desenvolver o trabalho pedagógico e organizar tais conteúdos e, nesse 

aspecto, encontramos na PHC outros três conceitos importantes, historicidade, 

objetividade e a universalidade.  

 
Com efeito, dizer que determinado conhecimento é universal significa dizer que ele 
é objetivo, isto é, se ele rege a existência de determinado fenômeno, trata-se de 
algo cuja validade é universal. E isto se aplica tanto a fenômenos naturais como 
sociais. Assim, o conhecimento das leis que regem a natureza tem caráter universal, 
portanto, sua validade ultrapassa os interesses particulares de pessoas, classes, 
épocas e lugar, embora tal conhecimento seja sempre histórico, isto é, seu 
surgimento e desenvolvimento são condicionados historicamente. (SAVIANI, 2013, 
p. 50). 

 
 Desta forma, podemos entender que a historicização não nega a objetividade 

e a universalidade do saber, é sim forma de resgatá-las, pois a cultura não se resume 

em uma coleção de noções e somatória de conhecimentos cristalizados. 

 
14 A PHC toma como referência os fundamentos da aprendizagem vinculados a Psicologia Histórico-
Cultural desenvolvida por Lev S. Vigotski 
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 Ao pensarmos as relações entre forma e conteúdo no processo pedagógico, 

há que se transformar o conhecimento elaborado no campo da fotografia em 

conhecimento escolar. 

 
Essa transformação é o processo por meio do qual se selecionam, do conjunto do 
saber sistematizado, os elementos relevantes para o crescimento intelectual dos 
alunos e organizam-se esses elementos numa forma numa sequência tal que 
possibilite a sua assimilação. Assim, a questão central da pedagogia é o problema 
das formas, dos processos, dos métodos; certamente, não considerados em si 
mesmos, pois as formas só fazem sentido quando viabilizam o domínio de 
determinados conhecimentos (SAVIANI, 2013, p. 65). 

 

Chegamos a uma questão central para a nossa pesquisa, a socialização e a 

produção do saber, no âmbito da formação inicial dos professores de artes visuais, 

reafirmando o papel da escola como nosso campo de atuação e lugar de socialização 

do conhecimento elaborado. Saviani (2013) esclarece, que a socialização de um saber 

supõe um saber existente, mas isso não significa que este seja estático, mas sua 

transformação depende do domínio deste saber pelos agentes sociais. “Portanto, o 

acesso a ele impõe-se” (SAVIANI, 2013, p. 68). 

 Na busca de compreender o saber no campo da fotografia, buscamos, nas 

pesquisas desenvolvidas por Boris Kossoy, os argumentos fundamentais para 

entender nosso campo de conhecimento, com foco no ensino de fotografia na 

formação inicial de professores de arte. Kossoy (2001) nos aponta um caminho para 

pensar o desenvolvimento da fotografia e questões que não podem ser negligenciadas 

quando se pensa a fotografia também no campo da arte e da educação. O autor nos 

orienta a pensar o mundo das imagens e descobrir fragmentos da história individual e 

coletiva através das imagens. Uma primeira questão é entender que a fotografia segue 

em grande medida sendo construída em torno de um sistema de representação visual 

de acordo com os cânones da perspectiva renascentista.   

 
O mundo tornou-se de certa forma “familiar” após o advento da fotografia; o homem 
passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo de outras realidades que lhe 
eram, até aquele momento, transmitidas unicamente pela tradição escrita, verbal e 
pictórica (KOSSOY, 2001, p. 28, grifos no original). 

 

Com a fotografia, um novo processo de conhecimento do mundo se abre. Por 

outro lado, Kossoy (2001) adverte que a fotografia pode ser uma arma temível, quando 

recebida como expressão da verdade, e esclarece que a fotografia ainda não alcançou 
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plenamente o status de documento, pois nossa cultura criou um aprisionamento à 

tradição escrita como forma de transmissão do saber.   

  Neste sentido, nos importa compreender que a imagem tem seu próprio 

universo e não precisa ser entendida como ilustração do texto. Qual é, então, a 

essência da produção da imagem fotográfica? A resposta de Kossoy (2001) é que o 

homem, o assunto/tema e a técnica específica são em essência os componentes 

fundamentais à produção de imagens de qualquer espécie.   

 Aqui relembramos que, como já argumentamos anteriormente, o fotógrafo 

será sempre um filtro cultural, pois o sujeito é síntese de muitas determinações, produz 

e é produzido pelo seu contexto e a fotografia será sempre um documento.  

 
Qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta também documentará a 
visão de mundo do fotógrafo. A fotografia é, pois, um duplo testemunho: por aquilo 
que ela nos mostra da cena passada, irreversível, ali congelada fragmentariamente, 
e por aquilo que nos informa acerca de seu autor (KOSSOY, 2001, p. 52). 

  

É através do olhar do fotógrafo que se estabelece a diferença, as múltiplas 

formas de entender e representar o mundo. Destacamos que não nos interessa, nesta 

pesquisa, o estudo técnico-iconográfico15, apontado por Kossoy e onde situa-se o 

nível técnico e descritivo, que fornecerá elementos para a interpretação estudos no 

campo da histórica propriamente dita, porém, é importante para nosso contexto que 

“o registro ou testemunho fotográfico não é isento e sua verdade é apenas relativa, 

iconográfica strictu sensu” (KOSSOY, 2001, p. 116).  

Entendemos que as imagens fotográficas sempre permitirão uma leitura 

plural, pois, a fotografia é parte indissociável da vida humana desde seu início. 

Portanto, voltamos à noção de clássico a partir de Saviani (2013), como aquilo que se 

firmou como fundamental, neste caso, a fotografia como campo de conhecimento. 

 
Ora, clássico na escola é a transmissão-assimilação do saber sistematizado16. Este 
é o fim a atingir. É aí que encontra a fonte natural para elaborar os métodos e as 
formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, do currículo. E 
aqui nós podemos recuperar o conceito abrangente de currículo: organização do 
conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares. Um 
currículo é, pois, uma escola funcionando, quer dizer, uma escola desempenhando 
a função que lhe é própria (SAVIANI, 2013, p. 17). 

 
15 Análise das fontes fotográficas como referência aos estudos do documento histórico, que 
compreende o momento da sua localização em arquivos, o estudo de sua procedência, a definição de 
seus elementos constitutivos e a identificação de informações nele contidas. 
16 Para a PHC é papel da escola a socialização dos conhecimentos, possibilitando a superação do 
conhecimento espontâneo pelo conhecimento elaborado e sistematizado. 
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Este conhecimento, um movimento contraditório e de totalidade, que vai da 

síncrese à síntese, será acessado a partir de diversos procedimentos, entre eles a 

decifração dos processos de construção de realidades que emanam da própria 

fotografia, com suas possibilidades da expressão metafórica, ou do processo de 

criação de representações, a partir do aparato tecnológico como compreensão da 

técnica, ou na subversão dela. 

 Kossoy (2007) ainda nos traz uma importante reflexão sobre os limites do 

caráter indicial da fotografia, que, muitas vezes, se toma o fragmento pelo todo, 

generalizando-se uma realidade. É necessário ter claro que existe sempre uma 

intenção – a do fotógrafo/autor - que influencia o processo de criação/construção, 

ambíguo por excelência. Então, se a fotografia é evidência de que algo ocorreu, não 

é necessariamente um registro fidedigno da realidade.   

“Se a análise iconográfica se situa no nível da imagem, a interpretação iconológica 

tem aí seu ponto de partida e estende-se além do documento visível, além da 

chamada evidência documental” (KOSSOY, 2007, p. 55-56).  

Esta análise nos interessa como desmistificadora da imagem fotografia, tanto 

no sentido fotografia como um elo com o mundo, mas especialmente para pensar a 

produção fotográfica dentro da história da fotografia e da arte e seus contextos, seus 

tempos da criação/da representação.  

Nosso conhecimento fotografia envolve então a imagem fotográfica, 

entendida por Kossoy como documento/representação, que contém em si realidades 

e ficções, que podem ser consideradas como fontes históricas de abrangência 

multidisciplinar. Para Kossoy (2009, p. 30), o fotógrafo, ao longo da história, manipulou 

seus temas, pois a imagem fotográfica é, antes de tudo, uma representação a partir 

do real segundo o olhar de seu autor, “é o fotógrafo quem, a partir do mundo visível, 

elabora expressivamente o testemunho, o documento” (KOSSOY, 2009, p. 34). 

Nesse sentido, a fotografia é como um produto elaborado cultural, técnica e 

esteticamente, portanto, social e histórico, possibilitando ultrapassar, em sua 

interpretação, a situação fotografada e, por suas múltiplas realidades, se torna um 

poderoso instrumento de interpretação do mundo, ampliando repertórios, estimulando 

a interpretação e a criação.  

 
A fotografia estabelece em nossa memória um arquivo visual de referência 
insubstituível para o conhecimento do mundo. Essas imagens, entretanto, uma vez 
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assimiladas em nossas mentes, deixam de ser estáticas; tornam-se dinâmicas e 
fluídas e mesclam-se ao que somos, pensamos e fazemos (KOSSOY, 2019, p. 45). 

  

 Podemos dizer que durante nosso processo de desenvolvimento, a fotografia 

cumpre papel importante na constituição da imaginação, que contribui para uma 

compreensão do mundo, mas este processo não se dá naturalmente. Ao que 

podemos acrescentar, segundo Vigotski (2010, p. 42) “a criação é um processo de 

herança histórica, que sucede e é determinada pelas anteriores”, o que, para nós, 

reafirma a importância da mediação”. 

 Para Vigotski (2010), isso explica por que as classes privilegiadas detêm um 

percentual maior de inventores nas áreas da ciência, na técnica e das artes. 

Exatamente porque nessas classes encontram-se as condições necessárias para 

criar.  

Com esse discernimento, torna-se fácil compreender que questões que 

parecem simples para entender criação e a recepção da imagem fotográfica, como 

por exemplo o conflito constante entre o visível e o invisível, ou realidade e ficção, 

apontadas por Kossoy (2009), não fazem parte da interpretação das imagens para 

uma grande parcela das pessoas. 

Para uma grande parcela da sociedade, a fotografia ainda carrega noções de 

credibilidade, objetividade e realismo fortemente disseminadas. Nesse sentido, 

Fontcuberta (2010) nos leva a perceber a incerteza entre discurso e imagem 

fotográfica, importantes como exercício de questionamento e problematização do 

olhar contemporâneo. Ao desenvolver seu pensamento, Fontcuberta (2010, p. 9) 

afirma que em toda fotografia há sempre elementos autobiográficos, ou seja, a vida 

do autor influencia em seus pensamentos, expressão e concepção de mundo. Para o 

autor, a “história da fotografia pode ser contemplada como um diálogo entre a vontade 

de nos aproximarmos do real e as dificuldades para fazê-lo”. Assim, para Fontcuberta 

(2010), no mesmo sentido que já desenvolvemos no pensamento de Kossoy, toda 

fotografia é ficção, e produzir ficções faz parte da comunicação humana e, como 

criação, a manipulação é inevitável. Ressalta-se, no entanto, que mesmo na condição 

de ficção, esses processos não estão dissociados da vida humana. 

 

Ainda hoje, tanto no âmbito cotidiano, quanto no contexto estrito da criação artística, 
a fotografia aparece como uma tecnologia a serviço da verdade. A câmera 
testemunha aquilo que aconteceu; o filme fotossensível está destinado a ser um 
suporte de evidências. No entanto, isso é só aparência […] por trás da beatífica 
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sensação de certeza, camuflam-se mecanismos culturais e ideológicos que afetam 
nossas hipóteses sobre o real  (FONTCUBERTA, 2010, p.13).  

 

Seguindo este raciocínio, podemos dizer que o fotógrafo cria e o olhar do 

espectador recria a significação da imagem. Assim, o autor questiona as normas e 

aparentes certezas que envolvem a produção de imagem e as convenções de 

avaliação de qualidade de uma fotografia, que, para ele, dependem das expectativas 

do leitor, baseado em determinadas relações sociais e de poder. Nesse aspecto, “toda 

mensagem tem uma tripla leitura: fala do objeto, fala do sujeito e nos fala do próprio 

meio” (FONTCUBERTA, 2010, p. 15).  

Tanto em Kossoy (2009) quanto em Fotcuberta (2010), encontramos uma 

abordagem teórica, pautada, também, nas suas experiências como 

fotógrafos/criadores, o que, para nossa abordagem, é de extrema importância, ao 

passo que entendemos o conteúdo da fotografia para o campo do ensino da arte como 

a articulação entre o processo criativo, passando pela técnica/tecnologia, agregado 

do repertório, reflexão e pesquisa poética. 

Quando buscamos integrar técnica/tecnologia, repertório e expressão, 

estamos propondo que o amálgama destas variantes e o processo criativo e este se 

articula como prática e reflexão em uma pesquisa artística. Estabelecendo esta 

articulação, desconstruímos a ideia de fotografia, como adverte Fontcuberta (2020, p. 

19), “entendida durante muito tempo como forma da natureza representar a si mesma. 

O fascínio que sua descoberta produziu apontava para essa ilusão de automatismo 

natural”.   

A fotografia nasceu respaldada pela razão positivista e traduziu um desejo do 

homem de controlar, apreender, classificar o mundo. No entanto, sabemos que, 

mesmo na fotografia mais pura, não existe abordagem imparcial e neutra. Para 

Fontcuberta (2010, p .84) a fotografia tem “a manipulação como condição sine qua 

non da criação – enquadrar é uma manipulação, enfocar é uma manipulação, 

selecionar o momento do disparo é uma manipulação”. 

 
[...] a fotografia nasceu como a culminação de um instinto: a imitação, a obsessão 
por representar a natureza (como estratégia de compreensão), que encontramos 
uma e outra vez, das pinturas nas cavernas pré-históricas aos sofisticados 
procedimentos tecnológicos atuais. Realismo como ideologia de representação 
(FONTCUBERTA, 2020, p.100). 

 

A partir de Boris Kossoy e contribuições de Fontcuberta, entendemos que 

subestimar as potencialidades expressivas da fotografia como ficção pautada na 
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realidade compromete boa parte das dinâmicas criativas do autor e do receptor, posto 

que, no campo da arte, toda imagem fotográfica é fruto de criação de mão dupla, por 

parte do fotógrafo e do leitor. 

Para abordarmos o processo criativo como aspecto indispensável do fazer 

fotográfico – um fazer que depende de um dispositivo fotográfico –, encontramos 

contribuições importantes em Flusser (1982), em publicação na Revista IRIS, 

intitulada O instrumento do fotógrafo ou o fotógrafo do instrumento? No artigo, o autor 

faz uma reflexão sobre o fazer fotográfico em comparação a outros fazeres humanos, 

argumentando que, no seu fazer, o fotógrafo se engaja à máquina fotográfica, que não 

é assunto, mas seu instrumento.  

 
E como se o sapateiro se engajasse em agulhas, o construtor em bulldozers, o físico 
em microscópios, o ministro em papeladas. Ou, para quem considera fotografia 
como ’arte’: como se o escultor se engajasse, não na pedra, mas no martelo. 
Obviamente, ser fotógrafo não é ter profissão como o são as outras. Concentra o 
interesse do fazer no instrumento, não na obra (FLUSSER, 1985, p. 1). 

 

Para o autor, este engajamento acontece por duas razões: a primeira diz 

respeitoàa máquina fotográfica como um tipo novo de instrumento e a segunda pela 

fotografia ser um tipo novo de obra (imagem técnica). Esclarece, ainda, que o homem 

sempre recorreu a utensílios como prolongação de seu corpo para modificar o mundo, 

de forma que o homem sempre esteve cercado por seus utensílios - cercado por 

"cultura", mas com a revolução industrial, esta situação se transforma.  

 
Os utensílios passam pelo crivo da ciência e tomam-se instrumentos de alto custo 
e de tamanho grande: facas se tomam tornos, lanças foguetes, potes silos. Não 
mais cercam o homem. mas passam a formar, eles próprios, centros (industriais e 
administrativos). A humanidade se divide em dois: na parte possuidora de 
instrumentos (capitalistas), e na parte possuída pelos instrumentos (proletariado). A 

relação ’homem-utensilio’ pré-industrial vai ser invertida. 0 instrumento não mais 

funciona em função do homem, mas o homem passa a funcionar em função do 
instrumento, seja ele proletário ou capitalista. A isto se chama ’trabalho alienado’ 
(FLUSSER, 1982, p. 2, grifos no original). 

 

 É nesse contexto que Flusser considera a máquina fotográfica um novo tipo 

de instrumento, segundo o autor, instrumento pós-industrial, aparelho que transforma 

a relação ’homem-utensilio’ tão radicalmente, que não mais é possível falar-se em 

‘trabalho’17, no significado tradicional do termo. Isto se deve à sua impenetrável 

 
17 Para Flusser (1982), que ser humano sempre recorreu a utensílios para modificar o mundo, mas a 
relação homem-utensílio pré-industrial vai ser invertida, no sentido que o instrumento não mais funciona 
em função do homem, mas o homem passa a funcionar em função do instrumento, e isto se chama 
trabalho alienado. 
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complexidade. Assim, o fotógrafo recorre ao aparelho – máquina fotográfica – como 

‘caixa-preta’.  

 
Quem recorre a aparelhos. sabe apenas confusamente o que se passa no interior 
de tal caixa. Sabe manipular apenas seu ’input’ e ’output’. Pois os aparelhos tendem 
a ficar progressivamente menores e mais baratos. Além de mais eficientes e 
onipresentes. De maneira que se toma sempre mais fácil e acessível sua 
manipulação, e sempre mais difícil compreendê-los. Devido à facilidade da 
manipulação os aparelhos parecem funcionar em função do homem. Devido à sua 
complexidade parece que o homem funciona em função dos aparelhos. Na 
realidade, homem e aparelho se complicam, e vão formar um amarrado de 
funcionamento: a máquina funciona em função do fotógrafo, se, e somente se, este 
funcionar em função da máquina (FLUSSER, 1982, p. 3). 

 

É precisamente em relação a tal amarrado de funcionamento que Flusser 

adverte: será o aparelho quem dominará o homem, ou será o homem quem dominará 

o aparelho? Tal questionamento é fundamental para pensar o papel do 

fotógrafo/artista, bem como para o ensino da fotografia. Voltamos à reflexão 

indispensável sobre a “caixa-preta”, apresentada a partir de Flusser (1985) no capítulo 

anterior, para pensar o fazer fotográfico.  

A partir de Flusser (1985), entendemos as máquinas fotográficas como 

instrumentos, extensão do corpo do usuário, que, produzidos como bens de consumo, 

passaram a ser aparelhos e, como tais, recebem, constantemente, upgrades mais 

complexos, que visam a produção mais eficaz, o que desencadeou uma inversão na 

relação instrumento versus homem, fazendo com que, ao invés de as máquinas 

funcionarem para o humano, é ele que passa a funcionar em função das máquinas. E 

essa questão é primordial para pensar o processo criativo em fotografia.  

O desenvolvimento da tecnologia não está ligado às necessidades humanas 

e sim às necessidades da produção, visando sempre à expansão do capital, conforme 

nos diz Mészáros (2002, p. 666, GRIFOS NO ORIGINAL), “superprodução em massa 

de mercadorias e, por outro, no excesso acumulado de capacidade produtiva e seu 

impacto sobre o trabalho”. Ou seja, a tecnologia está diretamente ligada ao capital e 

funciona pelas suas contradições. Para o autor, a tecnologia pode avançar na 

realização de seus objetivos, independentemente das implicações negativas de tal 

orientação autônoma, manifestada, por um lado, considerando o universo da 

fotografia na contemporaneidade, e nosso interesse na fotografia como conhecimento, 

refletimos sobre as possibilidades de avançar, de forma otimista, mas não alienada. 
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Controles e limitações só podem ser trazidos à cena post festum, depois do dano 
infligido. Ao mesmo tempo, os corretivos viáveis dentro dos limites do capitalismo 
são bastante limitados, já que o impacto negativo da autonomia tecnológica – que, 
em situações de crise, parece contradizer os interesses vitais do sistema – está de 
fato completamente afinado com os ditames materiais do capital, inalteradamente 
orientados-para-o-lucro, mesmo que, do ponto de vista do capital, seja preferível 
manter ocultas as contradições subjacentes (MÉSZÁROS, 2002, p. 666). 

 

Nesse aspecto, ao aventar a fotografia como práxis criadora, é indispensável 

pensar a relação entre o homem e a máquina, buscando superar a inversão 

apresentada por Flusser (1985), e encarar que poderemos recuperar o controle e 

refletir sobre a possibilidade de se viver livremente num mundo programado por 

aparelhos, ou seja, ir além do jogo programado pelo aparelho. 

 Para entender a atualidade do pensamento de Flusser e as consequências de 

uma atuação sem entendimento do interior da caixa preta, buscamos contemporizar 

o fazer fotográfico em tempos de automação e da facilidade tecnológica de 

dispositivos fotográficos. Nesta questão, Machado (2012, p. 150), repensando as 

ideias de Flusser, nos diz que, “[...] o artista, não sendo capaz ele próprio de inventar 

o equipamento de que necessita ou de (des)programá-lo, queda-se reduzido a um 

operador de aparelhos, isto é, a um funcionário do sistema produtivo”. Desse modo, é 

crucial para o processo de criação em fotografia, compreender as características de 

seu funcionamento técnico 

Nesse jogo em que os programas se tornam complexos e acessíveis, como 

discriminar entre uma contribuição do usuário e a demonstração das qualidades do 

aparelho? 

 
Nesse sentido, assistimos hoje a um certo degringolamento da noção de valor em 
arte: os juízos de valorização se tornam frouxos, ficamos cada vez mais 
condescendentes em relação a trabalhos realizados com mediação tecnológica, 
porque não temos critérios suficientemente maduros para avaliar a contribuição de 
um artista ou de uma equipe de realizadores. Como consequência, a sensibilidade 
começa a ficar embotada, perde-se o rigor do julgamento e qualquer bobagem nos 
excita, desde que pareça estar up to date com o estágio atual da corrida tecnológica 
(MACHADO, 2012, p. 150). 
 

 

É nesse contexto de uma sociedade cada vez mais informatizada e 

dependente da tecnologia que vamos pensar a fotografia no processo de formação de 

professores de arte. No caso, nos preocupa que a fotografia na escola seja apenas 

uma substituição de modelos prontos, ou seja, apenas o uso de recursos e “presets” 

dados pelo dispositivo fotográfico como fazedor de imagens para outros fins que nada 

tem a ver com os conteúdos de arte e fotografia. 
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Para Machado (2012)), Flusser concebe de forma bastante pessimista o 

destino da relação artista versus aparelho. “Para ele, mais cedo ou mais tarde, o 

universo tecnológico acabará por incorporar as descobertas e os desvios dos artistas 

para os seus fins programados” (MACHADO, 2012, p. 52-53). De fato, temos 

acompanhado que muitas descobertas passam a fazer parte das possibilidades 

simuladas pelos aparelhos. Porém, para Machado (2012), em alguns aspectos, pode-

se tomar outra argumentação, pois existem diferentes formas de se lidar com um 

aparelho ou programa e lançar mão deles para um projeto estético. Alguns desses 

usos se desviam sobremaneira do projeto tecnológico original, o que equivale a uma 

completa reinvenção do meio. 

No campo da arte, observamos, atualmente, um universo de trabalhos onde 

a fotografia é protagonista, mas ainda encontramos uma situação de apartamento 

entre criação fotográfica e criação artística que se serve da fotografia. Para 

Fontcuberta (2012), isso mais parece ter acontecido como um problema de tradição e 

de mercado, do que propriamente por uma reflexão teórica e justifica o empenho de 

alguns críticos em diferenciar fotógrafos de artistas que utilizavam a fotografia, a 

limitação terminológica e a tentativa de institucionalizar novas categorias. 

Nesse campo da arte e da fotografia como nossos campos de conhecimento 

a serem abordados na formação de professores de arte, cabe, então, observar a 

construção histórica da fotografia como forma de expressão e arte, seja em suas 

formas mais artesanais às mais tecnológicas, seja na sua imagem mais pura ou nas 

construções híbridas, seja na utilização de dispositivos digitais ou câmeras analógicas 

ou na construção de programas. Ou seja, nosso conhecimento é a fotografia como 

conhecimento dentro da história da arte e suas possibilidades de expressão no campo 

da arte. 

Para ampliar nosso entendimento da fotografia como construção/criação e, ao 

mesmo tempo, reafirmar algumas contribuições que vimos em Kossoy (2001) para 

nossa abordagem, recorremos a Vázquez (1978), que aponta para o caráter não 

reprodutivo do mundo no âmbito da arte, ao afirmar que a arte vai do concreto real ao 

concreto artístico, ou seja, um novo concreto é fruto de um processo de criação. “A 

arte só é conhecimento na medida em que é criação. Tão-somente assim pode servir 

à verdade e descobrir aspectos essenciais da realidade humana” (VÁZQUEZ, 1978, 

p. 36). 
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Concordando com o autor, entendemos que a arte é práxis criadora que visa 

uma necessidade do ser e, nesse sentido, nela e a partir dela desenvolve-se uma 

consciência humanizadora. Portanto, para nosso foco no ensino da arte, e 

especificamente no ensino de fotografia para futuros professores de arte, cabe 

destacar que a arte como conhecimento pressupõe processo de criação. Neste 

sentido, todos os conteúdos ideológicos contidos no fazer arte devem ser resolvidos 

artisticamente, ou seja, na criação humana, e vive na potência criadora que encarna. 

Com esta visão, podemos entender o desenvolvimento histórico da arte como 

um processo que não se encerra em uma determinada corrente ou conteúdo 

ideológico. Segundo Vázquez (1978, p. 47), ainda que o objeto artístico possa e tenha 

cumprido, ao longo da história das artes, diversas funções (ideológica, educativa, 

social, expressiva, cognoscitiva, decorativa etc.), somente as pode cumprir como 

objeto criado pelo homem. 

A arte passa a ser a realidade humanizada pelo trabalho humano e, por isso, 

não pode haver arte pela arte, mas sempre arte por e para o humano. “A prática, 

enquanto fundamento do homem como ser histórico-social, capaz de transformar a 

natureza e criar assim um mundo à sua medida humana, é também o fundamento de 

sua relação estética com a realidade” (VÁZQUEZ, 1978, p. 53). 

Na relação estética do homem com a realidade, explicita-se toda a sua 

subjetividade, de suas forças humanas, entendidas como próprias de um ser social, 

respondendo à necessidade de expressão, exteriorização e reconhecimento, 

cumprindo o papel humanizador do próprio ser humano. “Esta ação, que é 

transformação da natureza dada, não é exigida pura e simplesmente pela 

necessidade de substituir, mas antes de tudo pela necessidade que tem o homem de 

afirmar-se como ser humano, e de manter-se ou elevar-se como tal” (VÁZQUEZ, 1978, 

p. 53). 

A arte, assim como o trabalho, não pode ser entendidos apenas na lógica 

capitalista e pela disseminação da arte de massas, privadas de uma arte autêntica 

com expressão, uma arte de natureza criadora do homem. Com certeza, o ponto fraco 

da arte de massa não está na qualidade técnica, mas na impossibilidade expressiva 

do receptor. Vázquez (1978, p. 287) afirma que, “não existe concordância entre 

qualidade e popularidade”. O objetivo da arte de massa é manter o homem massa em 

sua condição de homem massa, fazendo com que este se sinta em tal massificação 

e como elemento de tal, ou seja, alienando-o, fechando as portas de uma apropriação 
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verdadeiramente estética e, portanto, humana, ocultando a visibilidade do mundo 

humano verdadeiramente.  

A partir de Vázquez (1978), concebe-se que as condições geradas pelo 

sistema capitalista, quando em confronto com os ideais artísticos, somente foca o 

consumo do produto artístico por outrem. Posicionando o homem concreto e real 

versus o homem abstrato, caracterizando o segundo como aquele que possui 

existência abstrata, aquele a quem não cabe uma relação estética, aquele que 

desconhece sua situação enquanto sujeito e que, enquanto consumidor da forma 

artística de massa, se afirma como um ser abstrato e coisificado.  

Para Flusser (1985, p. 7), as imagens são, também, mediações entre homem 

e mundo, mas, ao fazê-lo, entrepõe-se entre mundo e homem e, assim, deixam de 

cumprir o papel de serem mapas do mundo, passam a ser biombos, ou seja, ao invés 

de se servir das imagens em função do mundo, ao não as decifrar, o homem passa a 

viver em função de imagens, vivenciando como conjunto de cenas.  

Imbricados no contexto da educação, nos aproximamos das contribuições de 

Saviani (2007, p. 159) ao abordar a separação entre instrução e trabalho produtivo, 

decorrente da Revolução industrial e que forçou a escola a uma separação entre teoria 

e prática. 

  
A educação que a burguesia concebeu e realizou sobre a base do ensino primário 
comum não passou, nas suas formas mais avançadas, da divisão dos homens em 
dois grandes campos: aquele das profissões manuais para as quais se requeria uma 
formação prática limitada à execução de tarefas mais ou menos delimitadas, 
dispensando-se o domínio dos respectivos fundamentos teóricos; e aquele das 
profissões intelectuais para as quais se requeria domínio teórico amplo a fim de 
preparar as elites e representantes da classe dirigente para atuar nos diferentes 
setores da sociedade. A referida separação teve uma dupla manifestação: a 
proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e “escolas de 
ciências e humanidades” para os futuros dirigentes; e a proposta de escola única 
diferenciada, que efetuava internamente a distribuição dos educandos segundo as 
funções sociais para as quais se os destinavam em consonância com as 
características que geralmente decorriam de sua origem social (SAVIANI, 2007ª, p. 
159). 

 

Ao abordar a relação escola e trabalho, Saviani (2007a, p. 155) ainda 

esclarece que a origem e o significado da palavra escola derivam do grego e significa, 

etimologicamente, o lugar do ócio, tempo livre. Assim era o lugar para onde iam os 

que dispunham de tempo livre e esta forma específica de educação se desenvolveu 

em contraposição àquela inerente ao processo produtivo. “Pela sua especificidade, 

essa nova forma de educação passou a ser identificada com a educação propriamente 
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dita, perpetrando-se a separação entre educação e trabalho” (SAVIANI, 2007a, p. 

155). 

Entendendo o processo de institucionalização da educação, abordado por 

Saviani (2007a, p.155-158) como um aprofundamento da divisão do trabalho, que 

resulta em uma diferenciação da educação destinada à classe dominante daquela a 

que tem acesso a classe dominada, mas, ao mesmo tempo, buscamos, a partir da 

escola, como campo de resistência, gestar uma transformação consciente para 

diminuir as desigualdades, indo além das necessidades da mudança de mercado da 

sociedade atual, que, concomitantemente ao próprio processo de trabalho, passa a 

ter a educação de tipo escolar destinada à educação para o trabalho intelectual, 

reflexo da divisão processada ao longo da história entre trabalho manual e trabalho 

intelectual. 

 

4.1 PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE ARTE 

 

Ao propor uma abordagem crítica para o ensino de fotografia na formação 

inicial de professores de arte, entendemos que no conjunto das práticas educativas 

se faz necessário estimular o pensamento crítico sobre a educação e a sociedade, 

para assim ser possível elaborar alternativas de transformação social e históricas. Ao 

mesmo tempo investigar os condicionantes históricos de como esse contexto foi 

produzido historicamente, só deste modo e coletivamente é possível modificar a 

realidade.  

Voltando-nos para o ensino de artes e a formação de professores que atuarão 

no âmbito das escolas, entendemos a importância da formação cultural, salientando 

que o sujeito só se emancipa ao libertar-se do imediatismo de relações da cultura de 

massa ou da superficialidade dos ícones artísticos desenvolvidos em um contexto 

histórico supostamente neutro. Neste sentido, entendemos que a escola pode ser o 

lugar privilegiado de disputa do conhecimento e acreditamos ser de extrema 

importância romper com visões tanto espontaneístas quanto tecnicistas e revisar 

problemáticas recorrentes na prática educativa e perpetuadas na formação.  

  
Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, 
mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do 
trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele 
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não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, 
precisa aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem 
é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem 
da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007a, p. 
154). 

 

Não nascemos sabendo-nos humanos, somos humanizados e aprendemos a 

nos produzir na própria existência. Segundo Saviani (2007a, p. 160), hoje, o nível de 

desenvolvimento atingido pela sociedade coloca a exigência de um acervo mínimo de 

conhecimentos sistemáticos, sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se pode 

participar ativamente da vida da sociedade em condições de igualdade.  

Este é nosso contexto de atuação, imersos em um cenário vasto de 

informações e conhecimentos precisamos diferenciar, para fins da prática educativa, 

quais os conteúdos fundamentais em todo universo do repertório da arte, reafirmando 

a tese defendida pela PHC, de que a escola tem como função fazer com que os 

indivíduos se apropriem criticamente dos conteúdos (conhecimentos sistematizados) 

do processo de formação. Nesse sentido, Duarte (2006) defende e esclarece a 

existência de um processo histórico de construção da cultura humana, entendida 

como a riqueza material e intelectual de todo o gênero humano, em oposição ao 

relativismo cultural18 postulado pelo pós-modernismo e defendida por este como pilar 

da educação em geral.  

Duarte (2006), igualmente, parte da concepção marxiana de riqueza humana 

como contribuição decisiva para a reflexão sobre a educação escolar diante da 

contradição: universalidade da cultura humana e o esvaziamento das relações sociais. 

Desta forma, para entender o sentido de ‘universalidade da cultura humana’, o autor 

argumenta que o gênero humano se torna mais livre à medida que a produção dos 

objetos/instrumentos se desliga de uma necessidade primária. Nesse processo, 

surgem novas necessidades, de natureza social, que constituem o mundo da cultura, 

isto é, o mundo da riqueza material e intelectual. Assim, é papel da escola e do Ensino 

de Arte, em sua particularidade, criar necessidades estéticas, de ampliação do olhar 

sobre a produção artística e cultural da humanidade e, por consequência, da 

percepção acerca do seu tempo e do processo criador desenvolvido nele. 

 
18 O relativismo cultural torna inviável a existência de uma história universal por todos compartilhada, 
pautada em uma lógica cultural. As críticas a este relativismo parte da constatação de que a cultura 
não é natural, e sim construção histórica e social. Ver FREDERICO (2006) 
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 A mediação, segundo Duarte (2006), torna-se um fenômeno essencial ao 

gênero humano, à medida que o gênero humano se torna cada vez menos 

subordinado às forças naturais e vai, conscientemente, utilizando-as para suas 

finalidades, incorporando as forças naturais ao seu processo social.  

 
Pelo fato das relações entre o gênero humano e a natureza serem mediatizadas por 
ações que não satisfazem necessidades biológicas e por objetos (os instrumentos) 
que também não satisfazem diretamente as necessidades dos indivíduos, forma-se 
na atividade social uma tendência à expansão tanto da amplitude dos fenômenos 
naturais incorporados à dinâmica sociocultural como também das relações que os 
seres humanos estabelecem uns com os outros e com suas próprias atividades e 
seus próprios produtos (DUARTE, 2006, p. 612). 

 

Neste sentido, existe uma relação entre os seres humanos e a totalidade da 

cultura humana, ou seja, a humanização é resultado de uma construção social e 

histórica, a partir da apropriação pelos indivíduos da cultura humana, suas obras e 

fenômenos. Essa riqueza humana, hoje, traz a marca de toda a luta de classes, 

travada na história da sociedade capitalista. O que justifica nosso entendimento da 

necessidade da apropriação de uma visão histórica da construção da cultura humana 

e de uma visão dialética das contradições contidas nessa cultura na formação inicial 

de professores de arte, em nosso caso, especificamente, com os conteúdos da 

fotografia na formação docente. 

Em concordância com Duarte (2006), entendemos que parte da produção 

científica e artística ficam restritas a uma pequena parcela da humanidade e 

erroneamente entendida como universo material e cultural burguês. Porém, tais 

conhecimentos pertencem à humanidade. Ainda que esses conhecimentos possam 

estar a serviço do capital, possuem valor universal para a humanidade e conhecê-los 

nos auxilia na compreensão de como se produziu a materialidade da sociedade 

capitalista, bem como suas contradições, isto é, ao mesmo tempo em que é uma 

produção humana, ou seja, de todos, é também apropriada por uma classe em 

detrimento da outra.  

A importância da universalização da ciência e da arte pela escola se dá de 

forma crítica, ou seja, com possibilidades reais de apropriação do conhecimento e 

ressignificação, rompendo com a lógica capitalista e contribuindo para o 

desenvolvimento do gênero humano e para o enriquecimento material e intelectual de 

todos os seres humanos. Duarte (2006, p. 616) defende uma abordagem para a 

educação escolar que não negue o caráter emancipatório do conhecimento; “que 
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supere a concepção burguesa de progresso social sem negar a possibilidade de fazer 

a sociedade progredir na direção de formas mais evoluídas de existência humana”, o 

que faz refletir sobre como fomos formados e como estamos formando os futuros 

professores e como estes estão atuando na escola, onde, em nossa sociedade, 

acontece uma grande parte do processo de formação humana. 

Segundo Malanchen (2014), a fragmentação que ocorreu no mundo do 

trabalho, direcionada pela ideologia neoliberal, reflete-se no campo epistemológico e 

pedagógico com o discurso de que é impossível qualquer possibilidade de captação 

do real e da história em sua totalidade. Esta abordagem reducionista também 

considera que este cientificismo é uma herança eurocêntrica, colonizadora e 

ultrapassada, devendo ser valorizada, portanto, a experiência individual, o 

conhecimento tácito, o cotidiano, a realidade imediata, ou seja, a cultura de cada 

grupo. A autora denomina que este relativismo cultural, que privilegia a experiência 

individual, é trazido da ideologia pós-moderna para o campo educacional, somado ao 

pragmatismo neoliberal, que compromete a função social da escola, aprisionando-a 

aos limites da vida cotidiana, desvalorizando o conhecimento objetivo e colocando a 

experiência do indivíduo acima do coletivo. No ensino de arte, temos uma 

supervalorização da experiência do indivíduo trazida pelo ideário escolanovista, 

fundamentado em Dewey19. 

 Para caminhar no rumo de uma didática que supere o relativismo cultural, 

torna-se necessário entender o conhecimento e a cultura como construção histórica. 

A partir de Duarte (2006), podemos dizer que: 

a) O conhecimento sistematizado pela humanidade tem caráter universal, mas 

não definitivo, posto que pode ser superado por incorporação. 

b) A objetividade do conhecimento é alcançada por um processo histórico de 

contínua apropriação e superação do objeto pelo pensamento. 

c) É fundamental o papel do abstrato como mediação no processo de apropriação 

do concreto pelo pensamento. 

Nesse sentido, afirmamos, a partir de Duarte (2006), que possibilitando aos 

alunos o acesso às abstrações científicas, artísticas e filosóficas, permitimos que 

 
19 O filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952) defendeu fortemente os ideais de liberdade e 
democracia no ensino. De forte tendência pragmática e liberal, seus escritos defenderam uma escola 
essencialmente empírica, do aprender fazendo, da experimentação. 
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dominem referências indispensáveis para a análise crítica do mundo em que vive e 

da concepção de mundo que serve de mediadora em suas relações com esse mundo.  

Com tal preocupação, algumas perguntas acompanham as pesquisas e 

estudos desenvolvidos no seio do Laboratório Interdisciplinar de Formações de 

Educadores – LIFE20 e nos debates do Grupo de Pesquisa Educação, arte e inclusão 

– GPEAI: Qual a especificidade do ensino de artes? Como os educadores filiados à 

PHC podem organizar conteúdos e formas no ensino de artes?  

Além dessas questões, enfrentamos, ainda, a precarização da escola, como 

aparece na abordagem de Zanoni, Agostinho e Fonseca da Silva (2019), ao 

analisarem aspectos contemporâneos das artes visuais na prática dos professores de 

artes e as dificuldades enfrentadas em sala de aula pelos professores dessa 

disciplina. Para as autoras, questões que estavam superadas no discurso acadêmico, 

tais como a polivalência e a necessidade do Ensino de Arte obrigatório na escola, 

voltam a ser tema de debate e interferem na qualidade da experiência estética dos 

estudantes. 

 

Percebe-se que há uma luta constante no ensino de arte. Como principais 
dificuldades destacam-se a carência de materiais, a precariedade da estrutura 
destinada à disciplina, a desvalorização da Arte, a indisciplina e desvalorização 
profissional por parte dos alunos, a falta de oportunidade para ampliar a formação 
e a carga-horária reduzida, causando interferências no desenvolvimento de um 
trabalho de melhor qualidade (ZANONI; AGOSTINHO; FONSECA DA SILVA, 2019, 
p. 2900). 

 

Vemos que a qualidade do ensino de arte está relacionada tanto à formação 

quanto às condições de trabalho e ao próprio entendimento do valor do conhecimento 

arte como conteúdo escolar. Nesse sentido, Zanoni, Agostinho e Fonseca da Silva 

(2019, p. 2900) acrescentam que não podemos desconsiderar o atual cenário político 

em que o país se encontra, “onde a precarização da educação pública vez se 

agravando, além de todos os desafios postos ao professor de se atualizar, é preciso 

também resistir e defender a permanência do Ensino de Artes e seus saberes na 

escola”.  

A problemática que envolve a prática educativa dos professores, em geral, no 

âmbito da escola e a valorização dos saberes e especificidades do ensino de artes 

apontam, em nosso entendimento, para um caminho de formação de professores que 

 
20 Programa de Extensão Permanente do CEART-UDESC - https://www.udesc.br/ceart/life/  

https://www.udesc.br/ceart/life/
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evidencie as características e conteúdo da área (artes visuais), aliados a uma 

proposta de ensino crítico que considere o desenvolvimento histórico-social. 

Concordamos com Marsiglia e Saccomani (2019), na compreensão do processo 

educativo como libertador, mas para atingir esse objetivo é preciso partir de uma 

concepção de ser humano que o entende como ser social, cultural, talhado 

historicamente pelo trabalho, na expressão de sua estrutura na dialética entre 

situação, liberdade e consciência. 

 
No aspecto da situação, percebemos que os indivíduos estão inseridos em 
determinados contextos que influenciam a formação humana. Entretanto, 
dialeticamente, os sujeitos também transformam seus contextos, produzindo uma 
situação transformada (cultura). Isso nos leva a afirmar que o ser humano não é 
totalmente determinado e, portanto, é livre e autônomo. Dessa forma, o segundo 
aspecto (pessoal) da estrutura dos seres humanos está relacionado à capacidade 
do sujeito de se relacionar, assumir posições, responsabilidades e compreender o 
outro também como sujeito e não como objeto. Isso nos encaminha para o terceiro 
aspecto da estrutura humana, a consciência. Para se colocar no ponto de vista do 
outro, se comunicar com ele e assim ultrapassar seus próprios limites, é preciso 
considerar o aspecto intelectual, cujo desenvolvimento (tendo em vista que o ser 
humano é histórico) não é natural e se estabelece na dependência das condições 
de vida e educação proporcionadas  (MARSIGLIA; SACCOMANI, 2019, p. 303–
304). 

 

Entendendo dialeticamente os aspectos destacados (situação, liberdade e 

consciência) em nossa proposta de formação inicial de professores de arte, 

precisamos focar na abordagem de conteúdos e métodos voltados para o campo 

amplo da educação e para o campo especifico da arte, buscando ultrapassar um 

discurso idealizado para buscar uma efetiva práxis educativa transformadora a partir 

dos conhecimentos da arte de forma intencional, considerando que o homem se faz 

humano sobre a base da natureza biofísica e a educação, enquanto atividade 

intencional, que equivale a produzir em cada indivíduo a humanidade que é produzida 

historicamente pelo conjunto dos homens. 

Marsiglia, Martins e Lavoura (2019), ao proporem uma didática pautada na 

proposta desenvolvida por Demerval Saviani para a PHC, esclarecem que ao trabalho 

educativo cabe promover ações intencionais, planejadas e sequenciadas de forma a 

possibilitar que o ensino e a aprendizagem ocorram. Ao professor, cabe elencar, 

selecionar e categorizar o conhecimento, que precisa ser convertido em saber escolar, 

bem como planejar e acionar as formas mais adequadas de sua transmissão. 
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Aqui, nossas questões novamente se evidenciam: Quais os conteúdos de 

fotografia que devem estar no ensino de artes? Como os educadores filiados à PHC 

podem organizar uma didática para seu ensino? 

A partir deste desafio, tomemos inicialmente a questão dos conteúdos, que 

pode ser entendido como resultado da atividade humana, assumida como cultura. 

Para Duarte (2016), a atividade humana objetivada na cultura integra-se ao ser do 

indivíduo, transforma-se em individualidade, humaniza a subjetividade, o que o autor 

define como processo de apoderamento dos vivos pelos mortos21, indispensável como 

humanização. Este é o processo já abordado anteriormente por Marx, em que o 

conhecimento presente está encharcado de historicidade das gerações que vieram 

antes, representada pela célebre frase do autor: “Os homens fazem a sua própria 

história, mas não o fazem como querem... a tradição de todas as gerações mortas 

oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos” (MARX, 1852, p. 6). Nesse sentido, a 

historicidade é um aspecto caro à PHC, no ensino de arte e não pode ser confundido 

com a defesa de uma linearidade para o Ensino de História da Arte. 

É pensando uma possível didática para a PHC que Marsiglia, Martins e 

Lavoura (2019) argumentam que os elementos culturais traduzidos para a escola 

pelas diferentes áreas de conhecimento precisam atender à dimensão de totalidade, 

no sentido do movimento e contradição presentes na realidade concreta e apontam 

três categorias basilares ao método materialista histórico-dialético, base da PHC.  

 

A coerência com a concepção de conhecimento dialético-materialista exige: 1) 
ultrapassar a apreensão do real em suas manifestações fenomênicas e aparentes 
tendo em vista superar o subjetivismo especulativo da realidade objetiva; dado que 
exige a transmissão dos conhecimentos historicamente sistematizados e aptos a 
desvelar o real, indo da aparência à essência dos fenômenos; 2) garantir a 
apropriação do caráter histórico dos fenômenos, a demandar análise dialética da 
relação entre sujeito e gênero humano, ou seja, operar dialeticamente com as 
categorias particularidade e universalidade; 3) possibilitar a inteligibilidade acerca 
do real, posto que o conhecimento se identifique com a reprodução do movimento 
da realidade objetiva na consciência (MARSIGLIA; MARTINS; LAVOURA, 2019, p. 
7). 

 

Ao estabelecer os preceitos de uma didática histórico-crítica para pensar os 

conteúdos escolares, considerando a concretude da totalidade, os autores (2009, p. 

7) esclarecem que é necessário não confundir essa noção de totalidade com uma 

falsa “interdisciplinaridade”, pautada na superficialidade de projetos ou temas 

 
21 Referência de Newton Duarte a discussão realizada por Marx no texto 18 Brumário de Louis 
Bonaparte. 
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geradores, que, na prática, forçam as disciplinas a convergir, sem realmente permitir 

a compreensão da totalidade. 

Então, voltamos à nossa área de conhecimento, artes visuais, e ao nosso 

conteúdo, a fotografia, para pensarmos os elementos que compõe a estrutura de 

dinâmica e funcionamento de sua atividade de ensino. Entendemos que a formação 

inicial dos professores de arte tem como meta buscar identificar a finalidade do ensino 

e seus conteúdos escolares, entendendo que tais conteúdos sucedem do 

conhecimento sistematizado, que se convertem em saber escolar e, a partir destes, 

pensar ações e operações a serem realizadas para a efetiva relação ensino-

aprendizagem. 

Nossa proposta se alicerça na formação inicial do professor de arte com o 

olhar para a totalidade que envolve a relação arte e ensino, ou seja, conteúdo e forma. 

Nesse entendimento de que o ensino de arte na escola precisa ter compromisso com 

o conhecimento sistematizado pela humanidade em tal campo, bem como com uma 

didática que possibilite que este conhecimento vá além da superficialidade de 

informações e concepções coletivas conformadas pela mídia (televisão, internet, 

mídias sociais etc), para nós, as tecnologias, a internet e até os dispositivos 

fotográficos apresentam a necessidade de se pensar na tarefa dos veículos de 

comunicação de massa de produzir conteúdo adequados, evidenciando a 

possibilidade de uma visão crítica da emergência destes meios, mas, por contradição, 

também analisar as condições de produção desses materiais e seu papel na 

sociedade capitalista. 

Mantemos, portanto, a preocupação de Adorno (2006), que aponta como 

necessário recuperar as potências intelectuais, criativas, críticas e sociais da profissão 

do professor em prol da melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem 

perpetuados na tradição. Para o autor, existe um tabu acerca do magistério, que acaba 

por relacionar a figura do docente a um serviçal, dando ao professor universitário 

maior prestígio, o que vemos perpetuado em nosso contexto.  

É muito atual a preocupação de Adorno (2006) em propor a superação de 

práticas de professores enraizadas em problemas formativos históricos com relação 

ao trabalho pedagógico e entendemos que a PHC e sua base dialético-materialista 

nos oferece uma abordagem que conduz à suplantação de práticas superficiais 

estabelecidas nas instituições escolares. 
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O que ocorre na escola reflete na transformação da sociedade e, neste 

território conturbado em que vivemos, existe a esperança de uma efetiva democracia 

para que esta mudança ocorra, mas não sem a superação de tabus que se 

assemelham aos retrocessos do passado objetivado.  

 
A minha geração vivenciou o retrocesso da humanidade à barbárie, em seu sentido 
literal, indescritível e verdadeiro. Esta é uma situação em que se revela o fracasso 
de todas aquelas configurações para as quais vale a escola. Enquanto a sociedade 
gerar a barbárie a partir de si mesma, a escola tem apenas condições mínimas de 
resistir a isto (ADORNO, 2006, p. 116). 

 

A barbárie ronda a nossa existência e a desbarbarização, aponta o autor em 

Educação contra a barbárie, surge para nós neste momento como uma questão de 

sobrevivência da educação. “O encantamento do passado pôde manter-se até hoje 

unicamente porque continuam existindo as suas causas” (ADORNO, 2006, p. 49). 

Precisamos pensar o que, como e porque ensinar, para suplantar conteúdos 

irracionais, duros, frios, adaptativos e conformistas. O conhecimento quebra tabus e 

inviabiliza a reprodução de violações (des)humanas. 

Sem um trabalho pedagógico para evitá-la, a barbárie continuará presente 

como um processo desumanizante. Adorno (2006) alude que para o professor ir além 

do seu aprendizado profissional estrito, é necessário a reflexão acerca da profissão 

professor, ou seja, pensar acerca do que faz e refletir acerca de si mesmo. Entender 

a construção da cultura, pensar sobre educação e sua função na sociedade são 

prerrogativas para reelaborar as relações sociais que levaram às violências no 

passado e que continuam presentes em nosso cotidiano. 

Sublinhando a questão da formação de professores, Saviani (2019) conclui 

que, no decorrer da história da formação de professores no Brasil, o que se revela é 

a precariedade das políticas formativas e sucessivas mudanças que chegaram a 

conquistar um padrão minimamente consistente de preparação docente para fazer 

face aos problemas enfrentados pela educação escolar no país. O autor apresenta 

dois modelos contrapostos de formação de professores, que vigoraram a partir do 

século XIX, com a necessidade de universalizar a instrução elementar que conduziu 

à organização de sistemas nacional de ensino. O primeiro é o modelo dos conteúdos 

culturais-cognitivos, o segundo o modelo pedagógico-didático.  
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Ao ponto que, na segunda tendência, em contradição à anterior, considera-se 

que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo 

pedagógico-didático. 

Saviani (2009) nos mostra dois entendimentos distintos sobre o problema da 

formação de professores, encontra-se um modelo que prevaleceu nas universidades 

onde a formação de professores propriamente dita se esgota no domínio específico 

dos conteúdos da área de conhecimento, ficando a questão pedagógico-didática a ser 

adquirida na própria prática docente.  

O autor (2009) adverte para uma certa depreciação do aspecto pedagógico 

presente também no ethos dos professores universitários brasileiros, mas afirma que, 

no Brasil, o modelo pedagógico-didático conseguiu abrir espaços no nível de 

organização dos currículos formativos, tornando-se, pela via legal, um componente 

obrigatório na formação dos professores nas licenciaturas. Mas essa obrigatoriedade 

legal reveste-se, com frequência, de um formalismo que esvazia o sentido real desses 

componentes formativos.  

Para Saviani (2009), a formação dos futuros professores se consolida em 

objetivos e saberes específicos, requerendo em consequência estrutura 

organizacional adequada e diretamente voltada para a atuação profissional, 

advertindo para o risco de a formação didático-pedagógica ser neutralizada pela força 

do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. Compreende-se, pois, que o dilema da 

formação de professores está nesta dissociação, posto que ambos os modelos 

contêm aspectos importantes na constituição do profissional professor. “Tudo indica 

que na raiz desse dilema está a dissociação entre os dois aspectos indissociáveis da 

função docente: a forma e o conteúdo” (SAVIANI, 2009. p. 151). Para Saviani, será 

na recuperação da ligação entre os dois aspectos que caracterizam o fazer docente 

que poderemos evidenciar os processos didático-pedagógicos, atrelando-os aos 

conteúdos, que os tornaremos assimiláveis pelos alunos no trabalho de ensino-

aprendizagem. 

Neste caminho, para superar problemas históricos na formação de 

professores, além de abrir um parênteses para alertar que a formação não resolverá 

a questão da precarização da escola, apontada por Zanoni, Agostinho e Fonseca 

(2019), entendemos que a PHC, proposta por Saviani, nos oferece a possibilidade de 

pensar a função da escola e dos professores desnaturalizando a organização social, 

o que reverbera a noção de consciência e liberdade, defendida por Adorno (2016), 
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como prerrogativa para reelaborar as relações sociais através do entendimento de 

suas causas. 

Nesse sentido, para Duarte (2016a), entre as ideias que constituem uma 

concepção de mundo, encontramos a liberdade e, mesmo sem clareza por parte dos 

professores, a organização dos conhecimentos escolares veiculam noções sobre a 

liberdade, refletindo o caráter contraditório da luta humana pela liberdade na história 

social.  

 
Trata-se, portanto, da dialética entre indivíduo e sociedade que se traduz na questão 
da necessidade de atuação tanto no sentido das transformações internas à 
atividade do indivíduo, como no sentido da transformação, por meio de ações 
individuais e coletivas, das condições sociais limitadoras das possibilidades de 
liberdade das atividades humanas. Mas a transformação das condições sociais é 
feita pelas pessoas que se formaram nessas mesmas condições. Para que essa 
transformação ocorra, é preciso que os indivíduos desenvolvam a capacidade de 
desnaturalização dessas condições, o que requer o domínio de conhecimentos da 
realidade sócio-histórica para além dos fenômenos imediatamente perceptíveis na 
cotidianidade. Destaca-se aqui a dialética entre a determinação social das ações 
individuais e o papel da consciência na condução de ações transformadoras 
(DUARTE, 2016a, p. 83-84). 

 

Reiterando que a realidade posta não tem caráter determinista, a relação 

determinismo e liberdade remete à relação dialética entre o ser e a consciência. A 

consciência como possibilidade de liberdade remete à formação, ou seja, da formação 

da consciência através do conhecimento como produção histórica e social, que não 

se dá por herança biológica. 

Sem a preocupação com a efetividade do ensino e da aprendizagem dos 

conhecimentos, o resultado pode ser a difusão de uma concepção superficial de 

liberdade, reduzida ao plano imediato das relações interindividuais estabelecidas na 

escola. Reafirmamos, a partir de Duarte (2016), que a defesa da liberdade como um 

dos valores fundamentais da educação, deve necessariamente vir acompanhada da 

preocupação efetiva do ensino e da aprendizagem dos conhecimentos científicos, 

artísticos e filosóficos. Entendemos que para chegar aos nossos objetivos, o processo 

de formação deve partir e retornar a prática social, sem nunca sair dela, em um 

processo dialético, como possibilidade de transformar as relações de produção que 

impedem a construção de uma sociedade igualitária. A arte traz tal caráter de 

transformação e ao se referir ao conhecimento arte, Duarte (2016a) o salienta como 

capacidade humana de transformar objetivamente a realidade a partir de uma 

compreensão que não se limita à superficialidade.  



92 
 

  

As artes educam a subjetividade, tornando-nos capazes de nos 

posicionarmos perante os fenômenos humanos de uma forma que ultrapasse o 

pragmatismo cotidiano.  

 
As artes trazem para a vida de cada pessoa a riqueza resultante da vida de 
muitas gerações de seres humanos, em formas condensadas, possibilitando 
que o indivíduo vivencie, de maneira artística, aquilo que não seria possível 
viver com tal riqueza na sua cotidianidade individual (DUARTE, 2016a, p. 92). 

 

Duarte (2016) corrobora as ideias de Vázquez (1978) ao afirmar que a arte vai 

do concreto real ao concreto artístico, aponta para o caráter não reprodutivo do mundo 

no âmbito da arte, pois este novo concreto é fruto de um processo de criação. “A arte 

só é conhecimento na medida em que é criação. Tão-somente assim pode servir à 

verdade e descobrir aspectos essenciais da realidade humana” (VÁZQUEZ, 1978, p. 

36).  

A arte é essencialmente atividade e necessidade humana, práxis criadora, 

como define Vázquez (1978), e, se entendemos que o homem se constitui humano, 

como vimos anteriormente, o trabalho educativo se dá de maneira intencional, dentro 

da prerrogativa da PHC, e é aquele que institui a humanidade alcançada pelo gênero 

humano em cada indivíduo, ou seja, a educação é uma atividade mediadora da prática 

social global, situada em uma dada sociedade historicamente. 

Duarte (2016a, p. 93-94) observa que, neste processo, “o trabalho educativo 

realizado pelo professor se faz indispensável para formar intencionalmente nos alunos 

a capacidade de se apropriarem da riqueza da obra artística”, ponto crucial para nossa 

abordagem, posto que devem fazer parte da formação do professor de arte (dentro do 

conhecimento fotografia) as diversas e complexas tramas/conteúdo que cercam o 

conhecimento da fotografia no campo da arte. 

À luz da PHC, a organização de um currículo deverá considerar a socialização 

dos conhecimentos sistematizados pela humanidade, no caso desta investigação, na 

arte e fotografia, o que implica na superação do conhecimento espontâneo pelo 

conhecimento elaborado.  

 
O caráter aparentemente paradoxal da condição de aprendiz está no fato de que, 
para alcançar a liberdade na realização de um determinado tipo de atividade, o 
indivíduo precisa inicialmente ser destituído de sua liberdade, submetendo-se aos 
processos que ainda não domina quando tem início a aprendizagem; mas sua 
liberdade será reconquistada em um nível mais elevado, quando alcançar a 
autonomia na realização daquela atividade, por meio do domínio das operações por 
ela requeridas. Esse processo de conquista da liberdade, pela mediação da 
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subordinação inicial àquilo que se pretende dominar, está presente na atividade 
humana desde a mais primitiva produção de instrumentos (GAMA; NEWTON, 2017, 
p. 528). 

 

Para pensarmos a formação inicial de professores de arte dentro da disciplina 

fotografia a partir da PHC, precisamos nos debruçar, inicialmente, no que se 

caracteriza como conteúdo para a área. Quais saberes devem ser dominados? Quais 

são os conteúdos fundamentais? Quais os conhecimentos que foram desenvolvidos 

historicamente neste campo? Para a PHC tais conteúdos são denominados pelo 

conceito de clássico, a partir de Saviani (2013), que esclarece a importância de 

entender o saber escolar como uma organização onde o conhecimento sistematizado 

é dosado, sequenciado para sua transmissão-assimilação ao longo de um 

determinado tempo no espaço da escola. 

O saber sistematizado envolve os conhecimentos essenciais que uma área 

de conhecimento desenvolveu no decorrer da história humana, o que pressupõe 

organização e método para serem adaptados a conhecimentos escolares. Saviani, 

(2013) analisa processos de ensino-aprendizagem propostos pela Escola Nova e pela 

Escola Tradicional, no que se refere à criatividade. Na sua argumentação, 

entendemos os limites em ambas as abordagens, pois, de um lado, a Escola 

Tradicional perdeu de vista os fins, tornando vazios de sentido os conteúdos 

transmitidos, por outro lado, a Escola Nova buscou a criatividade no espontaneísmo. 

Para o autor, existe um equívoco ao se negar todo automatismo como negação da 

criatividade e da liberdade. Para o autor, “é preciso entender que o automatismo é 

condição da liberdade e que não é possível ser criativo sem dominar determinados 

mecanismos” (SAVIANI, 2013, p. 16). 

Não é difícil entender tal raciocínio, tomando como exemplo a própria 

fotografia como forma de expressão, ou seja, o que parece automático para um 

fotógrafo experiente, ao se expressar através de suas imagens, passou por um 

processo de aprendizagem que exigiram concentração, repetição, esforço e 

apreensão de conhecimentos técnicos/tecnológicos, percepção visual, repertório 

visual, até serem exercidos com desenvoltura. Ou seja, reafirmando que a liberdade 

só é possível quando os conhecimentos forem dominados. 

Cabe frisar que tal aprendizado não se dá de forma espontânea, sendo que o 

ato de criar imagens fotográficas é uma habilidade adquirida, por mais que ainda hoje 

escutemos correntemente a frase: -Sua câmera (ou celular) faz boas fotos? Para 
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romper com este mal-entendido, que coloca a autoria no equipamento/máquina e não 

na bagagem do seu verdadeiro autor, é que propomos uma abordagem crítica para o 

ensino de fotografia na formação inicial dos professores de arte. 

Criar não é um potencial individual inato que se desenvolve 

espontaneamente. O processo criador não é avesso ao conhecimento sistematizado 

e, neste processo de elaboração da criatividade e liberdade, podemos dizer que a 

educação tem o papel de humanização. 

 
A ideia de que um sujeito criativo que se destaca perante os demais aparenta ter 
um dom, uma personalidade ou um talento inato, desconsidera as condições 
objetivas de vida e educação que lhe foram ofertadas e proporcionaram seu 
desenvolvimento. Dessa forma, o desconhecimento acerca do que é e o que 
promove o desenvolvimento do psiquismo humano, dá margem a concepções 
inatistas, naturalizastes e espontaneístas sobre o ato criativo’ (MARSIGLIA; 
SACCOMANI, 2019, p. 298, grifos no original). 
 

O ensino de arte enfrentou, tanto dentro da pedagogia tradicional quanto na 

escola nova, tal foco naturalizante das “aptidões” ou “dons”  ligados ao fazer artístico, 

se, nesse sentido, pautando-nos em Saviani (2013, p. 19), que destaca como 

“segunda natureza” o habitus22 adquirido de praticar determinada tarefa com 

naturalidade e chama a atenção para o fato de que, para o educador, não basta 

adquirir o habitus em relação a um determinado conhecimento, ou seja, um grande 

fotógrafo, necessariamente, não será um grande professor, deverá, para tanto, situar-

se nas especificidades da educação.  

 
Em conclusão: a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não 
material, cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a 
especificidade de educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, 
valores, atitudes, hábitos, símbolos sob aspecto de elementos necessários a 
formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda 
natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através de relações 
pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens 
(SAVIANI, 2013, p. 20). 

 

Pautados na PHC, entendemos que a objetividade precisa ser pensada fora 

da lógica positivista, ou seja, demonstrando que não existe relação entre objetividade 

e neutralidade, afirmando o ponto de vista dialético, pautado na categoria de totalidade 

concreta. 

 

 
22 Adquirir um habitus significa criar uma situação irreversível. Para isso, porém, é preciso ter insistência 
e persistência; faz-se mister repetir muitas vezes determinados atos até que eles se fixem (Saviani, 
2013, p. 19)  
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Com efeito, dizer que determinado conhecimento é universal significa dizer que ele 
é objetivo, isto é, se ele expressa as leis que regem a existência de determinado 
fenômeno, trata-se de algo cuja validade é universal. [...] portanto, sua validade 
ultrapassa interesses particulares de pessoas, classes, épocas e lugar, embora tal 
conhecimento seja sempre histórico, isto é, seu surgimento e desenvolvimento são 
condicionados historicamente (SAVIANI, 2013, p. 50). 

 

 Aqui nos interessa pensar a historicização como desmistificadora desta lógica 

positivista, entendendo que a apropriação do saber acumulado, articulado ao 

desenvolvimento histórico, em nosso ponto de vista, vai além de uma somatória de 

noções/conhecimentos cristalizados, afirmando, segundo Saviani (2013), que o 

conhecimento escolar pressupõe a existência do saber objetivo (e universal), 

elaborado e acumulado historicamente. É dentro da concepção dialética que vamos 

nos deparar com as indagações a respeitos de métodos e a transformação de tal saber 

elaborado em saber escolar, no caso específico desta pesquisa, pensando a fotografia 

no contexto do ensino de artes visuais.  

Do conjunto do saber elaborado e sistematizado historicamente na 

fotografia/arte, quais são relevantes? Forma e conteúdo, aqui, devem estar 

intimamente ligados, unindo nosso conhecimento específico a processos que 

viabilizem o domínio de tal conteúdo pelos professores. Em Savani (2013) vamos 

encontrar apoio fundamental para pensar a socialização, elaboração e produção do 

saber que almejamos. A produção do saber, segundo o autor, ocorre no interior das 

relações sociais. A elaboração do saber implica expressar de forma elaborada o saber 

que surge da prática social e supõe o domínio de instrumental para tal.  

 
O fato de falar em socialização de um saber supõe um saber existente, mas isso 
não significa que o saber existente seja estático, acabado. É um saber suscetível 
de transformação, mas sua própria transformação depende de alguma forma do 
domínio deste saber pelos agentes sociais. Portanto, o acesso a ele impõe-se 
(SAVIANI, 2013, p. 68). 

 

Dentro dos pressupostos da PHC, a ação do educador desenvolve-se a partir 

e em condições materiais, em uma relação inseparável entre teoria e prática, “porque 

se a prática é fundamento da teoria, seu critério de verdade e sua finalidade, isso 

significa que o desenvolvimento da teoria depende da prática” (SAVIANI, 2013, p. 91). 

Podemos declarar, então, que em nossa abordagem, é da prática social que derivam 

os elementos culturais que originam o saber escolar, ao passo que esta localiza-se e 

se identifica segundo um referido tempo histórico, para fundar a práxis pedagógica. 
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A partir de Saviani (2008, p. 56-59), entendemos o caráter dinâmico da PHC 

e suas articulações a partir da prática social como ponto de partida comum a professor 

e alunos, enquanto agentes sociais diferenciados. Ou seja, o professor possui uma 

compreensão já sistematizada a partir da articulação dos conhecimentos e das 

experiências que detém relativamente à prática social, ao passo que a compreensão 

dos alunos é sincrética vinculada à prática social. É a partir do próprio processo 

educativo como prática social que serão identificados e problematizados os conteúdos 

e a esta etapa Saviani chama de problematização. “Trata-se de detectar que questões 

precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que 

conhecimento é necessário dominar” (SAVIANI, 2008, p. 57). 

A partir da problematização, é o momento de se apropriar dos instrumentos 

teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na 

prática social. A instrumentalização é entendida, neste caso, como a apropriação 

pelos alunos de instrumentos produzidos socialmente e preservados historicamente. 

Aqui, cabe deixar claro que não se trata de um sentido tecnicista de 

instrumentalização.  

Adquiridos os instrumentos básicos, ainda que parcialmente, é chegado o 

momento da expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a 

que se ascendeu. Este quarto passo, dentro da PHC, denomina-se catarse como 

efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados, agora, em elementos 

ativos de segunda natureza e, desta forma, o ponto de chegada é a prática social, 

almejando que a desigualdade do ponto de partida seja uma igualdade no ponto de 

chegada. 

Marsiglia, Martins e Lavoura (2019, p. 19) pontuam que, na catarse, abre-se 

lugar para novas problematizações e instrumentalizações, “visando que os conteúdos 

mais desenvolvidos sejam transmitidos das melhores formas para todos os indivíduos, 

de sorte que tais conteúdos sejam incorporados à sua subjetividade e orientem suas 

ações na realidade concreta”. Consequentemente, afirmam os autores, não podemos 

confundir a catarse com avaliação pontual do conteúdo ensinado, quer dizer que a 

catarse não corresponde a um conteúdo ou aula ministrada. Ao contrário, aponta para 

a transformação lenta e gradual de superação dos limites das formas anteriores de 

ser e agir. 
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Neste ponto, ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que, 
por suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a 
precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais 
orgânica. Essa elevação dos alunos ao nível do professor é essencial para se 
compreender a especificidade da relação pedagógica. Daí por que o momento 
catártico pode ser considerado o ponto culminante do processo educativo, já que é 
aí que se realiza pela mediação da análise levada a cabo no processo de ensino, a 
passagem da síncrese à síntese; em consequência, manifesta-se nos alunos a 
capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão 
elaborados quanto era possível ao professor (SAVIANI, 2008, p. 58). 
 

Cabe ressaltar a importância do repertório e da formação dos professores, 

que não se encerra no âmbito do curso de licenciatura, mas acompanha o seu 

desenvolvimento como pesquisador e intelectual imbuído de conhecimentos e práticas 

para transformar os conhecimentos construídos pela humanidade, em conhecimentos 

escolares que possam levar os estudantes da síncrese à síntese. Para Saviani (2008, 

p. 58), a prática social “constitui ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o 

pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica”. Neste 

entendimento, a prática social se modifica pela mediação da ação pedagógica, onde 

educadores e alunos são sujeitos da prática. 

Ao apresentar o entendimento de catarse na PHC, Duarte (2019) esclarece 

que não se trata do termo em seu significado incorporado ao senso comum de um 

processo de extravasamento emocional, tampouco ignora que a catarse envolva o 

aspecto emocional, mas que esse não se dissocia dos demais aspectos. A catarse, 

para a PHC, é entendida como um momento no qual ocorre uma ascensão da 

consciência a um nível superior de compreensão da prática social.  

 
O conhecimento que é ensinado sistematicamente ao aluno pelo processo 
educativo escolar não se agrega mecanicamente à sua consciência, mas a 
transforma em graus maiores ou menores. O aluno passa, então, a ser capaz de 
compreender o mundo de forma relativamente mais elaborada, superando, ainda 
que parcialmente, o nível do pensamento cotidiano ou, em termos gramscianos, o 
nível do senso comum (DUARTE, 2019, p. 15). 

 

Duarte (2019) caracteriza a catarse como um processo ao mesmo tempo 

individual e coletivo, ampliação o universo das relações sociais nas quais os 

indivíduos estão inseridos, deflagrando um novo posicionamento perante a realidade, 

operando uma mudança qualitativa em direção à superação da cotidianidade 

fetichizada.  

Tomando como base os fundamentos da PHC, temos a prática social como o 

movimento que vai da síncrese à síntese, a partir da problematização, 
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instrumentalização e catarse, pela mediação da análise e orientação para o processo 

de descoberta de novos conhecimentos, ou seja, um método de ensino. Neste método 

de ensino, reiteramos nosso compromisso como o conhecimento e o papel da escola 

como local privilegiado onde o professor tem o papel de, a partir dos conhecimentos 

dispersos sobre um determinado assunto (síncrese) trazido pelos estudantes, no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem (mediação), estimular a síntese 

do aluno, ou seja, a aprendizagem e o acesso ao saber elaborado. 

 

4.2 ENSINO DE FOTOGRAFIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

ARTE 

 

Para nós, arte é um caminho para a superação da aparência fetichista que as 

coisas têm na vida cotidiana. A arte vai além da vida ordinária, não é um 

espelhamento, mas uma forma de conhecimento que ao mesmo tempo em que é 

reflexo da individualidade, é um questionamento sobre o meio onde tal autenticidade 

se constrói. Podemos dizer que a relação com a arte não busca atingir resultados 

práticos, sendo que tal relação se dá num processo em que o indivíduo está em 

contato com uma dada aparência e ela o conduz a questões essenciais da história 

humana. 

 
A obra de arte não é apenas um meio para o indivíduo adquirir conhecimento sobre 
a existência presente ou passada de fatos, eventos, dramas, mas sim de reviver 
tudo isso de uma maneira condensada e intensa, incorporando à sua própria 
subjetividade a experiência humana artisticamente sintetizada (DUARTE, 2016a, p. 
97). 

 

Nesse sentido, afirmamos que não será possível dominar o conhecimento da 

fotografia no campo da arte sem acesso aos conhecimentos primordiais da fotografia 

e uma abordagem das transformações destes no desenvolvimento da produção social 

da história da arte, superando as visões reducionistas desta história como uma linear 

sucessão de conhecimentos. O conteúdo deve estar inserido, necessariamente, na 

formação inicial dos professores de arte, dentro da disciplina fotografia, evitando o 

esvaziamento do relacionamento de professores (e seus alunos) com a fotografia 

como arte.  

Nesta pesquisa, o próprio conteúdo do conhecimento fotográfico envolve a 

tecnologia. Entendemos que as transformações tecnológicas atuam como 
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transformações sobre a vida social, interferindo sobre a maneira como pensamos o 

mundo. Todavia, vale esclarecer que o uso de tecnologias, em si, não garante o 

acesso efetivo ao conhecimento. A partir de Duarte (2001), podemos considerar que 

existe uma diferença entre informações e conhecimentos.  

As informações que os estudantes acessam diariamente, de forma 

espontânea e sem a mediação do professor, fazem parte da construção do seu 

repertório, mas o conhecimento sistematizado não se reduz a elas. O conhecimento 

organiza-se em sistemas cujo domínio é adquirido por meio de processos que só 

raramente ocorrem na vida cotidiana. Cabe à escola a produção deliberada desses 

processos e a condução dos alunos pelos caminhos do saber sistematizado. Somente 

assim as pessoas estarão em condições de se apropriarem constantemente do 

conhecimento, disponível em qualquer tipo de fonte.  

Martins (2018) aborda o papel da educação escolar na promoção do 

desenvolvimento do pensamento e focaliza a relação específica entre o 

desenvolvimento da consciência e a educação escolar pautada no materialismo 

histórico–dialético (onde está calcada a PHC), ou seja, se a realidade existe fora e 

independentemente da consciência dos homens, a escola é parte do processo de 

conversão, de transmutação do objetivamente dado em subjetivamente elaborado. 

 
E é exatamente sobre esse processo que os conteúdos de ensino incidem. Por 
conseguinte, toda e qualquer formação que aponta o ideal de “conscientização” mas 
pretere a natureza dos conteúdos disponibilizados à apropriação pelos indivíduos, 
ignorando que a consciência humana é um atributo do psiquismo complexo, filo e 
ontogeneticamente edificado, culmina num viés idealista, subjetivista e artificial, 
absolutamente alheio e adverso aos preceitos do materialismo histórico–dialético 
(MARTINS, 2018, p. 84, grifos no original). 

 

Desta forma, nesta pesquisa, como tarefa para propor um ensino escolar, 

precisamos, como professores, identificar os conceitos mais elaborados, mais 

complexos, isto é, em nosso conteúdo, encontraremos os clássicos na  história da 

fotografia no campo da arte, nos conhecimentos técnicos, nas tecnologias, no fazer e 

o pensamento conceitual, que se desenvolve a partir das relações recíprocas entre 

atividade, pensamento e o fazer sem o qual o ser humano não seria capaz de dominar 

os processos mais complexos e profundos da realidade.  

A formação de professores é parte fundamental para o processo da educação 

escolar, através do qual almejamos o conhecimento como parte do processo de 

transformação social, ou seja, como libertação pautada no entendimento em relação 



100 
 

  

à sociedade na qual vive. Encontramos na abordagem pedagógica da PHC um 

caminho que nos leva a identificar e abordar os conceitos mais elaborados para 

articular uma proposta de ensino de fotografia, ancorado em um entendimento da arte 

como práxis criadora e a fotografia como um conhecimento que envolve 

criação/expressão, técnicas e repertório. 

  



101 
 

  

5 UMA PROPOSTA DE ENSINO DE FOTOGRAFIA PARA AS LICENCIATURAS EM 

ARTES VISUAIS 

 

Após definidas algumas bases para nossa proposta, no capítulo anterior, o 

objetivo deste capítulo é construir uma proposta pedagógica e estabelecer conteúdos 

fundamentais para o ensino de fotografia nas licenciaturas em artes visuais. 

Recapitulando, em nossas bases encontram-se articuladas questões que abrangem 

o conhecimento específico que envolve a fotografia no campo da arte, a saber: as 

formulações sobre a gênese da fotografia, sua criação e recepção; uma abordagem 

da crítica das tecnologias a partir de Feenberg (2013) e, especificamente, para o 

campo da fotografia a partir de Flusser (1985); ainda uma concepção de práxis criativa 

ancorada em Vázquez (1978 e 2005). Essas bases para compreensão da fotografia, 

da tecnologia e da arte, voltadas para o campo da educação, serão articuladas a partir 

da práxis pedagógica proposta pela PHC. 

Buscando refletir sobre os pressupostos da PHC, pautada na finalidade da 

ação pedagógica, que tem como proposição a indicação de conteúdos, ações e 

processos adequados e necessários para propiciar o acesso ao conhecimento 

elaborado por parte dos estudantes, é que o GPEAI23 desenvolve encontros de 

estudos envolvendo debates teóricos em articulação com a práxis docente e criadora.  

Para a PHC, como tratamos nos capítulos anteriores, a finalidade principal da 

escola é possibilitar a humanização dos alunos através da socialização e apropriação 

do saber metódico. Como afirma Saviani (2013), a realização dessa intenção passa, 

necessariamente, pela seleção e organização sistemática dos conteúdos relevantes 

produzidos ao longo da história que precisam ser apropriados pelas gerações para 

que adquiram a natureza social decorrente das realizações humanas em vista da 

produção de sua existência através do trabalho.   

Nossa pesquisa, como já abordado ao longo deste estudo, se refere ao 

conhecimento fotografia na formação de professores de arte e fundamenta-se no 

método de ensino proposto pela PHC, que prevê o movimento do conhecimento que 

 
23 Grupo de Pesquisa Educação Arte e Inclusão, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais e ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) e ao Programa Profissional em Artes, o GPEAI, desenvolve o projeto OFPEA/BRARG, que 
envolve universidades do Brasil e Argentina e vem mapeando a oferta de formação de professores nas 
licenciaturas em Artes Visuais. 
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permite a passagem do empírico ao concreto, pela mediação do abstrato. Como 

explica Saviani (2013), é pela mediação do professor que se alcança a passagem do 

conhecimento espontâneo para o conhecimento sistematizado, pelo movimento da 

síncrese à síntese, pela mediação da análise.  

A partir da pedagogia proposta por Demerval Saviani, a prática pedagógica 

prevê um movimento que perpassa cinco passos de forma não linear ou estática, 

portanto dialética: o ponto de partida e de chegada encontra-se na prática social e 

para alcançar os objetivos passa pela problematização, instrumentalização e catarse, 

sem nunca desvencilhar-se da prática social, como abordado anteriormente no 

capítulo 4. A atividade docente pressupõe realizar e conduzir a mediação pedagógica 

que possibilite a apropriação dos conhecimentos significativos produzidos ao longo da 

história, indispensáveis tanto para a compreensão da realidade humana quanto para 

humanização dos indivíduos, condição para a luta pela superação das desigualdades 

vividas no capitalismo, entendendo que a escola é o lugar onde tanto podemos, como 

professores, fazer o papel de ampliar o acesso aos conhecimentos como bens 

fundamentais para humanização dos indivíduos quanto, a partir de políticas 

educacionais neoliberais, impedir o acesso aos conhecimentos científicos e 

obstaculizar o desenvolvimento das capacidades humanas, objetivando sua 

perpetuação do modo de produção e partilha vigente. 

Concomitantemente à tarefa do professor, a escola também permite a 

compreensão da organização social como resultado da ação humana sobre a 

natureza e, portanto, como produto da história. A PHC procura compreender a 

questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo, apresenta uma 

proposta pedagógica que corresponde aos interesses daqueles que lutam pela 

transformação da sociedade, pois a escola é um espaço de ação, a partir de onde a 

educação tem influência sobre as pessoas e a sociedade. Estabelecendo mais uma 

vez a base síntese de nossos pressupostos, passamos a relatar uma experiência de 

formação a partir da fotografia fundamentada na PHC. 

 

5.1 RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA  
 

Procurando entender a abordagem da PHC na prática do professor de artes 

e abordando a fotografia, desenvolvemos, junto ao GPEAI, paralelamente aos estudos 

teóricos, uma experiência de processo artístico compartilhado. Tal processo já tem 
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duração de quatro anos e está ainda em desenvolvimento, em parceria com o LIFE, 

cujos objetivos são apoiar estudantes de licenciatura em formação e fomentar projetos 

e programas com ações de integração entre universidade e escola. Anterior ao 

processo com a fotografia, o GPEAI já havia sentido a necessidade de criar o grupo 

artístico Sopro Coletivo, constituído dentro da universidade para pensar sobre as 

relações entre formação, pesquisa e produção artística.  

 
Buscando ampliar a dimensão da experiência artística na formação de professores, 
o GPEAI dialoga com o conceito de processo criador, utilizado por Vázquez (1978), 
com vistas à compreensão da Arte em seu processo histórico e coletivo, e que tem 
na dimensão social também uma problemática criativa e transfiguradora. O Sopro 
Coletivo dedica-se ao estudo das problemáticas advindas dos processos artísticos 
e sua dimensão sócio-histórica, sem que o foco esteja unicamente no objeto de arte, 
mas também nas condições em que ele foi produzido e como reverberou no cenário 
atual (FONSECA DA SILVA; HORN, 2018, p. 20). 

 

Uma das preocupações centrais para pensar neste compartilhamento artístico 

dentro do GPEAI diz respeito à produção artística dos participantes, posto que muitos 

docentes foram deixando para trás desde a formação inicial um princípio fundamental 

para o ensino de arte, o próprio conhecimento do fazer artístico e todas as questões 

atreladas a ele, ou seja, o conhecimento de arte e, neste caso, articulado ao processo 

criador.  

Ao iniciar este trabalho junto ao GPEAI, no início da pesquisa de doutorado, 

o grupo encontrava-se em um processo desafiador de colocar-se diante da produção 

do objeto artístico, como possibilidade de desvelar diferentes percursos e novos 

modos de aprendizagem do modus operandi do artista e, com isso, repensando a 

prática como educador. Dois momentos anteriores marcaram tal percurso, a saber: a 

exposição “Sensever,” dedicada a grupos com deficiência, realizada entre 2012 e 

2014; a exposição “Porque as palavras não conseguiam esvaziar-me”, realizada em 

2016, com o tema “mulheres professoras no contexto da Arte”, a qual acompanhei 

como curadora em uma parceria do GPEAI com o Núcleo de Estudos em Fotografia 

e Arte (NEFA)24 e demarcou a produção autoral coletiva dos participantes, em grande 

parte, construída a partir da fotografia; e outros dois momentos, já como parte desta 

pesquisa e decorrentes desta experiência, a saber: a exposição “Biografia(s), Corpo, 

Pele e Coisas do Mundo,” realizada em 2017, e os livros de fotografia da coleção 

 
24 O NEFA é um núcleo de estudos em fotografia e arte, que reúne artistas/fotógrafos com interesse 
comum em estudar, aprofundar suas pesquisas e produzir poéticas artísticas com/na fotografia, 
através de grupos de estudos, cursos e consultorias. (www.nefa.com.br) 
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Sopro Coletivo, esses dois últimos sob minha orientação e participação de Maristela 

Müller na co-curadoria da exposição. 

 
No primeiro momento de atuação do GPEAI, a partir de 2006, enfatizou-se, nos 
trabalhos desenvolvidos, a pesquisa cujo tema dedicava-se ao estudo da inclusão 
sob a perspectiva da educação especial. Posteriormente, ampliou-se a investigação 
com vistas ao pensar sobre: (a) a natureza da ação docente e suas inter-relações 
com a temática dos povos excluídos (no caso do Brasil, principalmente negros e 
indígenas); (b) o acesso crítico às tecnologias; e (c) as políticas públicas e sua 
reverberação na formação de professores de Artes Visuais nos cursos de 
licenciatura (FONSECA DA SILVA; HORN, 2018, p. 20). 

 

Nesse primeiro momento, do qual participei, em alguns momentos, na 

condição de professora colaboradora do CEART/UDESC ou através de parcerias 

entre o GPEAI e o Festival de Fotografia Floripa na Foto25 ou com a Associação de 

Arte Educadores de Santa Catarina – AAESC, da qual faço parte, o grupo buscava 

lastro para a práxis pedagógica e pesquisas acadêmicas de seus participantes, com 

o objetivo de compreender e modificar conceitos cristalizados e, fundamentalmente, 

ter, além dos estudos, uma inserção na realidade concreta do Ensino de Arte na 

escola. Ainda, de buscar compartilhar conhecimentos através de cursos de formação 

de educadores, de ações vinculadas a AAESC e, a partir de 2010, realizar o Fórum 

Fotografia, Arte e Educação em parceria com o Festival de Fotografia Floripa na Foto, 

sistematizar ações de formação desenvolvidas na parceria da pesquisadora, com o 

LIFE UDESC. 

O GPAI, o LIFE, com a AAESC, o NEFA e um conjunto amplo de parceiros, 

organizaram ações conjuntas com vista a ampliar a formação de professores de artes, 

ora na formação inicial, ora continuada. “É nesse contexto que o grupo de estudo 

depara-se com os desafios encontrados pelos professores no cotidiano de suas 

atividades pedagógicas” (FONSECA DA SILVA; HORN, 2018, p. 20). 

Dentro de um processo que busca unir teoria e prática, forma e conteúdo, 

conhecimentos específicos da área de arte e conhecimentos pedagógicos, o grupo 

trabalhou as reflexões sobre ser professor de artes, o processo criativo e a 

fundamentação teórica. Como apresentado por Fonseca da Silva e Horn (2018), neste 

encadeamento, as leituras sobre o processo criador em Vázquez (1978) foram o 

elemento impulsionador da proposição da primeira exposição do grupo de pesquisa 

 
25 O Festival de Fotografia Floripa na Foto acontece desde 2010 em Florianópolis e realiza em 

parceria com o GPEAI, dentro de sua programação, o Fórum Fotografia, Arte e Educação. 
(www.floripanafoto.com) 
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articulado com o Sopro Coletivo. Intitulada “Porque as palavras não conseguiam 

esvaziar-me...” e realizada entre setembro e outubro de 2016, no Museu da Escola 

Catarinense, a exposição deu visibilidade à história de um grupo de mulheres, 

professoras, artistas e pesquisadoras, assim como ao cotidiano da escola e da prática 

docente delas e às representações do passado. Especialmente, a mostra 

problematizou o que é ser professora em nossa sociedade, as heranças, o que se 

guarda na/da memória e o que se deixa do/no passado. A exposição teve cerca de 

um ano de preparação, foi subsidiada com um material educativo e recebeu, para 

mediação educativa, estudantes e professores para atividades de formação. Essa 

experiência de mergulhar na práxis educativa e artística reverberou um processo de 

continuidade. 

 

5.1.1 A fotografia como conhecimento 

 

Foi a partir do segundo semestre de 2016 que iniciamos, junto ao GPEAI, os 

encontros do Projeto de Extensão Clube de Fotografia26, envolvendo a fotografia como 

forma de expressão articulada à experiência de cada um dos participantes, propondo 

um olhar para a produção contemporânea da fotografia e suas raízes históricas. 

Nesse contexto, a história da fotografia no campo da Arte e a prática fotográfica 

construíram uma experiência com o objeto fotografia, permitindo reinterpretar o fazer 

artístico ligado ao posicionamento político diante do mundo, pauta que estava em 

discussão nas leituras do grupo. Ao mesmo tempo em que a fotografia propõe o olhar 

para o mundo, sua história e práticas ajudam a desconstruir a confiança na verdade 

das imagens, o que parece, ainda assim, manter a sua credibilidade. 

Neste momento, pudemos perceber que, apesar da popularidade da 

experiência com a fotografia no mundo contemporâneo, os integrantes do GPEAI, em 

sua maioria professores de arte, não possuíam uma homogeneidade em relação à 

práxis artística e ao conhecimento técnico e teórico da fotografia. Nosso ponto de 

convergência para articular os conhecimentos da fotografia foi o ensino de Arte e o 

interesse de todos pelo estudo da PHC aplicada nesse contexto. 

Para iniciar o trabalho com o grupo, desenhou-se uma abordagem sobre o 

desenvolvimento da fotografia no campo da Arte, desconstruindo a ideia de que esse 

 
26 Projeto de extensão que tem por objetivo o desenvolvimento de processos autorais e artísticos no 
âmbito da fotografia. https://www.udesc.br/ceart/life/extens%C3%A3o/clubefotografia 
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objeto seria uma forma menor de expressão, por estar, supostamente, ligado a um 

gesto mecânico. A abordagem foi fundamentada em Fatorelli (2005), que apresenta 

uma história da fotografia em três atos. Para o autor, esses três momentos são 

marcados pela presença de três tipos de sujeitos, e cada um é “[...] um sujeito 

psicofisiológico, um sujeito da consciência e do inconsciente, e um sujeito maquínico 

ou simulado [...]” (FATORELLI, 2005, p. 2). Assim, eles correspondem a três 

momentos: segunda metade do século XIX, quando estava em conta a constituição 

de imagens em conformidade com o modo de funcionamento do olho humano; entre 

os anos 1920 e 1950, quando as questões que faziam diferença passaram a referir-

se ao conceito de inconsciente; e a partir da década de 1980, quando surge a prática 

fotográfica contemporânea, fortemente dominada pela lógica virtual.  

Esses períodos foram analisados a partir de duas tendências que polarizam 

os debates sobre o fazer fotográfico: o purismo e o pluralismo. Tal debate ajudou no 

entendimento do grupo sobre o universo da fotografia no campo da Arte, desde os 

embates dentro do movimento pictorialista, que trabalhamos a partir dos fotógrafos 

Henry Peach Robinson (Figuras 3 e 4) e Peter Henry Emerson (Figura 5), passando 

pela relação direta da fotografia com as vanguardas do início do século XX, que 

trazemos como exemplo a fotografia híbrida de Man Ray (Figura 6) e a fotografia direta 

de Alfred Stieglitz (Figura 7), até o fazer contemporâneo, onde destacamos as 

fotografias de Joel Meyerowitz (Figura 8) e as foto-instalações de Alain Fleischer 

(Figura 9). Nesse processo, constatou-se que a fotografia sempre conviveu entre 

expressão, invenção e documento. Compreendeu-se o processo de criação em 

fotografia como algo que concilia realidade e ficção, técnica e linguagem, repertório e 

encontro, sem a pretensão de afirmá-la como pura ou híbrida por conta disso.  
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Figura 3 - Henry Peach Robinson. Últimos instantes, 1858. Composta por 
cinco negativos que formaram uma única imagem 

 

Fonte: https://www.wikiwand.com/en/Henry_Peach_Robinson 
 

Figura 4 - Henry Peach Robinson. Estudo para a fotografia Últimos instantes, 1858 

 

Fonte: The Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org) 

 

O processo desenvolvido propiciou que os participantes do grupo 

trabalhassem com a fotografia como forma de expressão de inúmeras representações 
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e interpretações, num processo sucessivo de criação de novas realidades. Nesse 

sentido, nos alicerçamos em Kossoy (2007, p. 44), que entende que o principal 

aspecto da expressão fotográfica é o de “[...] realidade moldável em sua produção, 

fluida em sua recepção, plena de verdades explícitas e de segredos implícitos”. No 

grupo, então, a fotografia passou a ser afirmada não como Arte ou documento 

simplesmente, mas como Arte, documento e expressão simultaneamente. Foi nesse 

sentido que se desenvolveram os encontros de estudo e é sob essa perspectiva de 

fotografia que o grupo segue trabalhando. 

 

Figura 5 - Peter Henry Emerson, Recolhendo Nenúfares, 1885 

Fonte: Photographs by Peter Henry Emerson | National Gallery of Canada. 
 

Durante a realização do processo criativo, buscamos relacionar os estudos e 

o fazer em fotografia com o universo de interesse dos participantes, além da reflexão 

sobre alguns conceitos ligados à representação e à produção na fotografia 

contemporânea, viabilizamos o contato com a produção de diversos artistas/fotógrafos 

e suas falas sobre seus trabalhos. Observamos que, na medida em que as atividades 

foram desenvolvidas na relação teoria-prática, o grupo entendeu a fotografia como 

uma apropriação do mundo visível e como uma experiência social, muito além de uma 

vivência cotidiana, para estabelecer uma crítica aos discursos vigentes. Para essa 
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reflexão sobre o discurso da tradição historiográfica positivista, pautamo-nos na 

sétima tese de Walter Benjamim (2012), sobre o conceito de história, considerando-

se que “o materialista histórico se desvia desse processo, na medida do possível. Ele 

considera sua tarefa escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 2012, p. 245). Ainda 

sob essa perspectiva, a proposta inicial do grupo foi olhar para o entorno imediato, 

buscando relacionar os estudos, a postura teórica e o fazer artístico e, neste processo, 

perceber o cotidiano como uma produção sócio-histórica.  

 

Figura 6 - Man Ray. Rayograph, 1922 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: moma.org/collection/works 

 

Figura 7. Alfred Stieglitz. Inverno, Quinta Avenida, 1892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alfred Stieglitz | American photographer | Britannica 
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No mesmo momento em que iniciávamos este processo, o GPEAI 

desenvolvia, em grupo, a leitura e o debate do livro “Pós-Modernismo: a lógica cultural 

do capitalismo tardio” (JAMESON, 1996), o que auxiliou a todos na compreensão 

crítica das várias manifestações da cultura contemporânea e do funcionamento do 

capital, desmistificando-se seu movimento continuado, pois Jameson (1996), ao fazer 

a crítica ao discurso pós-moderno, a partir do cinema, também colocava em debate a 

fotografia. As oficinas desenvolveram-se com proposta de debates e reflexões sobre 

a fotografia contemporânea, o processo criativo e a linguagem fotográfica. 

 

Figura 8. Joel Meyerowitz. Bay Sky, 

1982 

 

Fonte: mocp.org 

Figura 9. Alain Fleischer. Em busca 
de Stella, 1995. Projeção, espelhos e 

trilha sonora. Vista da instalação 

Fonte: paris-art.com 

 
 

Através de encontros de estudos (Figuras 10 e 11) e do acompanhamento dos 

processos criativos dos participantes, e entre teoria e prática, buscamos ampliar os 

conceitos trazidos por cada sujeito, realizando análise coletiva e mediada da produção 

fotográfica do grupo, articulando a práxis criadora com novas referências, propondo 

exercícios criativos e técnicos a partir das demandas no grupo.  



111 
 

  

Figura 10 - Apresentações iniciais. 
Setembro/2016 

 

Foto: Acervo do LIFE 

Figura 11 - Os participantes 
apresentam suas referências em 

fotografia. Outubro/2016 

Foto: Acervo do LIFE 
 

A partir do debate iniciado com a história da fotografia, suas diferentes 

vertentes, somadas às referências trazidas pelos integrantes do grupo, fomos 

apresentando algumas direções dentro da fotografia contemporânea brasileira. 

Nestas discussões (Figuras 12 - 14) estavam inclusos assuntos como: noções usuais 

sobre a fotografia entendida como uma forma menor de expressão; porque, 

supostamente, limitar-se a uma atitude mecânica; ou a defesa recorrente de que a 

fotografia como arte é mais a projeção de sentidos e subjetividades do autor em 

detrimento da técnica. Entre referências, informações, apreciações e as abordagens 

dos processos pessoais, tendo como desafio poético pensar a produção fotográfica 

como uma maneira de se colocar diante e sobre o contexto social, fomos explorando 

a construção de uma práxis criadora em fotografia como algo que concilia técnica, 

subjetividade, conceitos e encontro com o mundo.  
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Figura 12 - Encontro (compartilhando a produção) março/2017 

 
Foto: Maristela Müller 

  

 
Figura 13 - Encontro. Abril/2017 

Foto: Maristela Müller 

 
 

Figura 14 - Visita a Biblioteca de livros de fotografia do NEFA. Maio/2017 

Foto: Maristela Müller 
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             Neste primeiro ano, os encontros aconteciam quinzenalmente, sempre 

incluindo o compartilhamento das pesquisas fotográficas, as inquietações geradas, as 

necessidades e desafios técnicos encontrados. Criado um ambiente de fala e escuta, 

o processo envolveu, ainda, a edição das imagens, conceitos e reflexões sobre como 

mostrar o produto da práxis criadora e, em sequência, imagem única, em que 

dimensões, quais as viabilidades e o direito de uso de imagens do fotografado em 

alguns casos. 

 Como resultado, tivemos nosso primeiro momento entendido como catarse, 

com a produção e realização da exposição “biografia(s): corpo, pele e coisas do 

mundo” (Figuras 15-17), em agosto de 2017, na Galeria Municipal de Artes Pedro 

Paulo Vecchietti, contando com a co-curadoria da integrante do grupo, mestranda na 

ocasião, Maristela Müller.  

 

Figura 15 - Parte do grupo participante 
da exposição biografia(s) corpo, pele 
e coisas do mundo. Agosto/2017 

Foto: Maristela Müller. 

Figura 16. Abertura da exposição 
biografia(s) corpo, pele e coisas do 
mundo. Agosto/201727.  

Foto: Janine Perini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Lena Peixer, administradora da Galeria Municipal de Artes Pedro Paulo Vecchietti, Maristela Müller, 

co-curadora da mostra e Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, coordenadora do GPEAI na 
abertura da exposição biografia(s) corpo, pele e coisas do mundo. Agosto/2017. 
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Figura 17 - Vista da exposição biografia(s) corpo, pele e coisas do mundo. 
Agosto/2017 

Foto: Maristela Müller 

 
Dessa forma, estava em curso o desenvolvimento de processos pessoais com 

a fotografia. A partir desta ação, iniciava-se um novo percurso, sendo deflagrados, 

nesse movimento, outros aspectos relevantes, a partir da avaliação das dificuldades 

enfrentadas, como as necessidades técnicas e o pensar sobre as relações entre texto 

e imagem/imagem e texto e o aprofundamento do olhar sobre a realidade social. 

Observamos que aliando a reflexão sobre a Arte (neste caso, a fotografia), 

sobre seus modos de produção e circulação, atentamos para novos sentidos a 

diferentes processos de conhecimento acerca de nosso conhecimento específico e, 

consequentemente, seus desdobramentos no ensino, pois acreditamos que a 

qualidade da atuação do professor de Arte não está vinculada à sua atuação como 

artista, mas especialmente à sua atuação como professor e à capacidade de 

reelaborar os conhecimentos da arte e os seus processos históricos. 

O que se buscou nesse trabalho inicial foi demonstrar que um processo de 

ensino de Arte deve possibilitar que os estudantes reconheçam, a partir da mediação 

do professor, a Arte como fenômeno da prática social. Parafraseando Benjamin 

(2012), que esses atores (professores) escovem a história a contrapelo, investigando 

os modos de produção da Arte em seus diversos momentos para compreender a 

atualidade deste conhecimento, suas contradições e tendências futuras. 
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Nosso objetivo nunca foi o de fazer com que o professor de arte atue como 

artista, mas que perceba a necessidade de entrelaçar repertório, técnica, expressão 

e reflexão para elaborar o conhecimento arte e transformá-lo em conteúdo escolar, 

embora, se existir, por parte do professor, a necessidade desse desenvolvimento, não 

existe nenhuma objeção. No primeiro momento com o grupo, entendemos que não 

poderíamos iniciar o percurso abordando a técnica da fotografia, muito menos regras 

de composição, pois os participantes traziam consigo experiências concretas ricas de 

trabalhos desenvolvidos com a arte e educação. Como já citado anteriormente, todos 

estavam unidos pela prática profissional do ensino de artes, além do vínculo com o 

estudo da PHC enquanto teoria e metodologia para práxis educacional e, nessa visão, 

buscamos compreender a práxis artística, que, como vimos em Vázquez (1978), tem 

o potencial de humanizar, ou seja, possibilita uma determinada reflexão sobre as 

condições de produção da existência, servindo como uma lente sobre o mundo e que 

impede o processo de coisificação e alienação. 

 

5.1.2 Da prática social à prática social 

 

Foi este o nosso foco ao desenvolver o trabalho com o grupo, o 

entrelaçamento da fotografia, partindo da prática social desenvolvida anteriormente, 

agregando a esta as reflexões sobre o mundo que se almeja enquanto educadores e 

embalados por uma abordagem crítica. Apostando, a partir de Saviani (2013), que a 

escola tem como objetivo desenvolver os conhecimentos científicos, filosóficos e 

artísticos. Nas palavras do autor: 

 
Eis porque se pode falar de diferentes tipos de saber ou conhecimento tais como: 
conhecimento sensível, intuitivo, afetivo, conhecimento intelectual, lógico, 
racional, conhecimento artístico, estético, conhecimento axiológico, 
conhecimento religiosos e, mesmo conhecimento prático e conhecimento teórico 
(SAVIANI, 2013, p. 15). 

 

Para o autor, esses conhecimentos na escola não interessam por si próprios, 

dissociados, naturalizantes, mas como conhecimentos necessários à consolidação de 

sua humanidade, de sua percepção da condição de sujeito histórico que produz a 

sociedade, nem sempre como gostaria, mas a partir das condições possíveis de 

intervenção na sociedade.  
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A PHC, desenvolvida por Saviani, com base no materialismo histórico-

dialético (embasado nos escritos de Karl Marx), considera que a prática pedagógica 

se constitui no seio da prática social. Desse modo, nas atividades do Clube de 

Fotografia, foi possível acessar cada um e cada uma: primeiro, pela prática social 

artística e educativa, sem nunca se dissociar dela; segundo, pela criação de imagens, 

com o aparato tecnológico disponível naquele momento; terceiro, pela base teórica e 

metodológica comum. Sendo que, os conteúdos que surgiriam nas imagens foram 

provenientes de um fazer poético em fotografia, por meio da bagagem de cada 

participante e das trocas realizadas no processo com o grupo. 

Em relação aos aparatos tecnológicos que envolvem a fotografia, buscamos 

pensar a partir de Mészáros (2002), para quem, como desenvolvemos no capítulo 4, 

a tecnologia está diretamente ligada ao capital, ou seja, não está voltada para as 

necessidades humanas e sim para as necessidades da produção, visando à expansão 

do capital que cobra seu preço. Com esta compreensão, buscamos entender os 

dispositivos trazidos pelos participantes, bem como estabelecer um diálogo sobre as 

fotografias que foram produzidas por meio destes (celulares, câmeras powershot, 

semiprofissionais, profissionais) e contextualizando os resultados, as limitações do 

equipamento e/ou dos conhecimentos, sempre atrelados à intenção que se esperava 

alcançar. 

Na continuidade dos encontros, que passaram a ser mensais, os participantes 

traziam suas imagens impressas para a mesa da sala onde o grupo se reúne (Figura 

18). A partir da análise dos conjuntos de imagens, do exercício de fala e de escuta, 

continuamos os exercícios de edição, observando as redundâncias nas imagens, o 

potencial das imagens, a relação da fala do autor com a percepção do grupo, os 

possíveis desdobramentos e a construção de narrativas a partir das poéticas 

individuais e construção coletiva, onde fomos nos deparando com as faltas, entre elas, 

da técnica e do repertório de conhecimentos sistematizados. 
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Figura 18 - Encontro do grupo. 
Maio/2018 

Foto: Maristela Müller 

 Figura 19 - Encontro do grupo. 
Junho/2018 

Foto: Maristela Müller 

 

O grupo vivenciou um processo de aprendizado coletivo e orientado, onde as 

imagens fotográficas trazidas (Figura 20 e 21) e as saídas fotográficas apontavam 

para questões relacionadas ao tempo, ao humano, à educação, à realidade, à 

memória e à ficção. Nesses exercícios de interpretação coletiva das imagens de cada 

participante, foi possível agregar conceitos, histórias, autores, referências, artistas e, 

na medida em que o grupo sentia falta da técnica, buscamos respostas no 

aprendizado de recursos de tratamento e edição, entendimento dos equipamentos 

pessoais, possibilidades da mobgrafia (fotografias feitas com celular) e por meio de 

oficinas, utilizando os equipamentos semiprofissinais digitais, disponíveis na própria 

universidade, adquiridos pelo grupo de pesquisa, ou disponibilizados pela disciplina 

de fotografia, do Curso de Artes Visuais.  

 

Figura 20 - Encontro do grupo. 
Agosto/2018 

Foto: Acervo do LIFE 

Figura 21 - Encontro do grupo. 
Agosto/2018 

Foto: Acervo do LIFE 

 

 
Tratando do tema sobre fotografia e história, Kossoy (2001), como discutido 

no capítulo 3, traz uma série de questões pertinentes, entre elas: Em que medida as 

fotografias são consideradas documentos históricos? Pergunta necessária para 
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ampliar as perspectivas de entendimento da imagem fotográfica tanto para as poéticas 

artísticas quanto para a atuação docente.  

 No desenvolvimento dos estudos e apresentação das imagens produzidas 

pelos participantes, fortalecia-se o entendimento de que, ao produzir imagens 

fotográficas, não nos desligamos do mundo, do contexto humano e da 

técnica/tecnologia. Ainda que o foco do grupo não estivesse voltado para a fotografia 

como fonte histórica, valia a reflexão de como a imagem fotográfica revela um 

contexto, revela a ação humana consciente, que, em determinado espaço e tempo, 

realizou uma escolha frente ao tema fotografado e utilizando as tecnologias oferecidas 

e disponíveis para fotografar.  

Neste segundo ano do processo com o grupo, estudamos possibilidades 

narrativas e expográficas em duas frentes, uma voltando-se para a edição de 

narrativas nos trabalhos individuais e outra pensando as imagens articuladas 

coletivamente em formato de exposição, simulando montagens possíveis (Figura 22) 

e construindo propostas expositivas (Figura 23) 

 

Figuras 22 - Exercícios de edição com fotografias de Cristina Rosa, Lucas Prestes e 
Valéria Metroski 

 

  

Fonte: Arquivos da autora 

 

Para articular a interação entre os autores, conceitos e imagens, iniciamos um 

processo de interlocução entre imagem e palavra, estimulando os participantes a 

escreverem sobre o trabalho como possibilidade de ampliar conhecimento, conexões 

com a história e referências, refletindo sobre os pontos de vista em relação a um 

mesmo conceito, a partir da criação de textos coletivos (Figura 27) para estudos de 

propostas de exposições. A sugestão era que os textos fossem acessíveis, sem 

hermetismos e, ao mesmo tempo, sem simplificar demais a discussão e esvaziar o 
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sentido, explicando o que está à vista, sempre encorajando as relações com a história 

da arte e da fotografia.   

 

Figura 23 - Simulação de expografia. Setembro 2018 

 
 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

O trabalho do grupo foi se desenvolvendo na perspectiva de observação da 

prática social a partir da contribuição de cada participante, pressuposto dos 

fundamentos da PHC, levando em consideração o artefato/dispositivo fotográfico 

disponível, suas limitações e as possibilidades de expressão em seu contexto. Assim, 

o interesse se voltava para a fotografia como meio de comunicação, expressão, 

criação e conhecimento no campo da arte e seus desdobramentos na educação. 

Buscamos contextualizar que, por mais que a câmera seja um dispositivo que captura 

algo que aconteceu, ela não se destinava a ser apenas um suporte de evidências.  
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Figuras 24 - Texto coletivo para a exposição Deslembrados. Outubro/2018 

 
 

Fonte: Arquivos da autora 
 

Para pensar sobre os caminhos de interpretação, fomos levando o grupo a 

observar, na história da fotografia, as possibilidades de manipulação, que, desde o 

início, continha ferramentas da pintura e dos produtos químicos em laboratórios para 

mudar a realidade capturada pela imagem e, atualmente, com variadas possibilidades 

de programas, que possibilitam ao autor interferir na luz e no conteúdo da imagem. 

Assim, a partir do mundo como matéria, na fotografia, ocorre a construção de nova 

realidade, ou seja, a imagem não é mais a realidade, e sim, uma nova realidade criada 

pelo produtor e pelo receptor. 

No desenvolvimento do trabalho junto ao grupo, partimos da prática social, 

agregando a esta a problematização, a partir das argumentações teóricas, da história 

da fotografia no campo da arte, questionamentos sobre as opções em relação a 

finalidade a que a imagem se destina. Nesta lógica, foi possível a percepção de que 

a representação fotográfica reflete e documenta em seu conteúdo não apenas uma 

estética inerente a sua expressão, mas também uma estética que reflete um contexto 

social e geográfico onde seu produtor está inserido.  

Ainda no final de 2018, os participantes do Clube de Fotografia, juntamente 

com participantes do NEFA, realizaram a exposição Rastros de pesquisa (Figura 25), 

como parte da Maratona Cultural de Florianópolis, no Museu da Escola Catarinense. 

Tal movimento trouxe para o grupo a possibilidade de colocar em operação os estudos 

de edição, montagens e elaborações poéticas que, até então, estavam no contexto de 

trocas dos participantes. 
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Figura 25 - Montagem da exposição Rastros de pesquisa. Dezembro/2018 

    

 Fonte: Acervo do LIFE. 

 

Em primeiro lugar, tínhamos a prática social, a bagagem teórica, técnica e 

cultural de cada participante, no segundo momento, buscamos a problematização 

mediada, a partir da interpretação com a carga cultural e histórica dos participantes 

do grupo, somada aos conhecimentos sistematizados colocados em processo na 

práxis criadora, contemplando uma dinâmica de processo pedagógico, proposto por 

Saviani (2007b, p. 110):  

 

A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da 
prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social 
em que professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, 
posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão 
e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. Cabe aos 
momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática 
social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 
compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 
elementos integrantes da própria vida dos alunos. 

 

A partir da problematização, era paulatinamente proposto apropriar-se dos 

instrumentos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática 

social. A instrumentalização, apropriação pelos alunos de instrumentos produzidos 

socialmente e preservados historicamente, sobre e na fotografia. 

O movimento que buscamos imprimir aos encontros partiam da premissa de 

que, adquiridos os instrumentos básicos, ainda que parcialmente, seria possível 

chegar ao momento da expressão elaborada da nova forma de entendimento da 

prática social a que se ascendeu, processo vivenciado em vários momentos no Clube 

de Fotografia. Como exemplo, podemos mencionar o caso da exposição citada 

anteriormente, onde a catarse se dá como efetiva incorporação dos instrumentos 

culturais, transformados e, desta forma, o ponto de chegada está na própria prática 

social, pois nunca saímos dela, almejando que a desigualdade do ponto de partida 

seja uma igualdade no ponto de chegada. 
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Neste ponto, ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que, 
por suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a 
precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais 
orgânica. Essa elevação dos alunos ao nível do professor é essencial para se 
compreender a especificidade da relação pedagógica. Daí por que o momento 
catártico pode ser considerado o ponto culminante do processo educativo, já que é 
aí que se realiza pela mediação da análise levada a cabo no processo de ensino, a 
passagem da síncrese à síntese; em consequência, manifesta-se nos alunos a 
capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão 
elaborados quanto era possível ao professor (SAVIANI, 2008, p. 58). 

 

Reconhece-se, assim, o ensino-aprendizagem como um processo de duplo 

trânsito entre síntese e síncrese, ancorados na prática social. Para Saviani (2008, p. 

58), a prática social “constitui ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o pressuposto 

e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica”. Neste entendimento, a 

prática social se modifica pela mediação da ação pedagógica, onde educadores e 

alunos são sujeitos da práxis.  

Sem definir um passo a passo e tendo a prática social como o movimento que 

parte de uma visão parcial e fragmentada sobre a fotografia, buscamos uma 

organização e ampliação dos conhecimentos, a partir da problematização, 

instrumentalização e catarse, pela mediação da análise e orientação para o processo 

de descoberta de novos conhecimentos, ou seja, um método de ensino. Como 

sublinham Marsiglia, Martins e Lavoura (2019, p. 15), o ponto de partida da prática 

pedagógica como derivada da prática social, deve voltar-se aos conteúdos mais 

relevantes para sua transformação e, para que isto aconteça, há que haver a 

problematização dos conteúdos.  

Em relação à organização dos conteúdos primordiais da fotografia para o 

professor de artes, no processo desenvolvido com o Clube de Fotografia, fez-se 

possível atualizar nosso entendimento a partir dos estudos de Kossoy (2001), 

disvutidos no capítulo 3, no posicionamento crítico diante da tecnologia, 

acrescentando o posicionamento da PHC, e a compreensão de arte a partir de 

Vázquez (1978).  

Destarte, se anteriormente afirmamos que o repertório e a reflexão devem 

acompanhar o processo de formação, acrescentamos que o repertório advém da 

prática social e conduz a ação e reflexão no processo de criação/transformação; e 

além de entender que a realidade é diferente de verdade (dos produtores, dos 

receptores, das imagens), declaramos que o fundamental não é constatar verdades, 
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mas investigar como as diversas realidades são produzidas, apontando para Vázquez 

(1978), para quem a arte não é cópia da realidade e sim transfiguração desta.  

Considerando o universo da fotografia na contemporaneidade (com a 

disponibilidade de uma gama de recursos tecnológicos), aliado a nosso interesse na 

fotografia como conhecimento, como arte, como forma de expressão, e seus 

desdobramentos no ensino de arte, nosso intento no processo com o Clube de 

Fotografia foi, a partir da práxis, investigar quais seriam os conteúdos e os meios de 

atuar com o conhecimento fotografia, como professores de arte, tendo como eixo a 

PHC. 

Partimos, então, do pressuposto de que é viável, mesmo numa sociedade 

capitalista, uma educação que não seja, necessariamente, reprodutora da sociedade 

vigente, mas que compreende a sociedade de modo crítico, uma forma de contribuir 

para a transformação da realidade é selecionando o que ensinar, como tratamos no 

capítulo 3, a partir de Duarte (2016). 

A fotografia e a arte fazem parte do conjunto da produção humana, sendo que, 

neste processo junto ao Clube de Fotografia, tornou-se ainda mais claro (para nós e 

para os participantes) que a fotografia vai muito além da técnica, ela une ciência, arte 

e a reflexão sobre a experiência de estar no mundo. Nesse desafio de buscar 

competência para entender este conhecimento e transformá-lo em conteúdo escolar, 

foi necessário cruzar a linha que separa ciência, arte e o ensino de fotografia para 

compreender o entrelaçamento delas como conhecimento e expressão 

humanizadora.  

Como defendemos no capítulo 4, a partir de Saviani (2013), ensinar envolve 

a identificação dos elementos culturais a serem acessados pelos estudantes. 

Buscamos, nesta experiência compartilhada com o Clube de Fotografia, compreender 

quais são os clássicos para o ensino de fotografia na formação inicial dos professores 

de arte. Foi aliando teoria e prática que buscamos responder à pergunta: quais são os 

conhecimentos clássicos no nosso campo de conhecimento? 

Pode-se pensar no conteúdo específico da fotografia em sua história, seus 

princípios, sua técnica e possibilidades de criação e interpretação, mas como pensar 

a questão da socialização e da produção do saber, no âmbito da formação inicial dos 

professores de artes visuais, reafirmando o papel da escola como campo de atuação 

e lugar de socialização dos conhecimentos elaborados pela humanidade? 
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Nessa busca, muitas vezes retornamos aos estudos de Boris Kossoy (2001), 

para pensar na identificação dos conteúdos e, nesse sentido, um dos aspectos 

relevantes, para nós, foi reconhecer que a fotografia inaugurou uma nova relação – 

mais “familiar” – com o mundo e ampliou possibilidades de conhecimento do mundo a 

partir do universo da imagem fotográfica, entendida como criação.  

Como já afirmamos, a partir das reflexões de Kossoy (2001), é possível 

entender que as imagens fotográficas sempre permitirão uma compreensão plural e 

que a fotografia é presente na vida humana desde sua invenção. Neste sentido, a 

partir da noção de clássico, em Saviani (2013), como aquilo que se firmou como 

conhecimento humano, a fotografia é entendida como um campo de conhecimento, 

acessado a partir de processos envolvidos na construção de realidades que envolvem 

a produção e recepção da fotografia, com suas múltiplas possibilidades da expressão.   

Fotografia é, portanto, um produto social e histórico elaborado cultural, técnica 

e esteticamente. A fotografia possibilita ultrapassar, em sua interpretação, a situação 

fotografada e, por suas múltiplas realidades, torna-se um instrumento de interpretação 

do mundo, ampliando repertórios, estimulando a interpretação e a criação. Essas 

imagens são dinâmicas, fluídas e se mesclam ao que se pensa, faz, cria, interpreta 

individual e socialmente e este processo constitui parte do conhecimento a ser 

aprendido, a fotografia para além de sua aparência mercadológica. Nosso trabalho 

com o Clube da Fotografia buscou constituir-se na dinâmica entre a problematização 

a partir da prática social e, a partir desta, buscar instrumentalizar os participantes do 

grupo tanto no caminho do seu desenvolvimento criativo quanto no entendimento dos 

conteúdos fundamentais da fotografia para sua prática pedagógica.  

Os debates envolvendo a escuta, a fala e a mediação, os exercícios de 

interpretações de imagem, as referências visuais e teóricas permitiram que diversas 

questões e problemas técnicos, conceituais e materiais dos trabalhos realizados pelos 

participantes e das propostas coletivas fossem identificados, debatidos, minimizados 

ou sanados, instrumentalizando o professor/autor antes das mostras/exposições 

externas, que aqui entendemos como a catarse, de onde originam outros novos 

encaminhamentos. 

Percebemos um crescimento quantitativo na produção dos participantes, em 

virtude da demanda proposta para o grupo em produzir, em perceber as 

necessidades, em trazer os trabalhos para o debate (fala e escuta) em grupo, assim 

como o que se refletiu na qualidade da produção e reverberou na reflexão sobre a 
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forma como a fotografia vinha sendo abordada nas aulas de arte e na escola como 

um todo. 

Para nossa pesquisa, além da percepção que constatávamos nos debates, 

nas reflexões e na própria práxis criadora dos participantes, foi importante propor uma 

avaliação deste processo, para compreender o quanto os encontros de fotografia 

repercutiram na prática social. 

O grupo de participantes se modificava a cada semestre, sendo que 

mestrandos e doutorandos tinham uma participação mais prolongada, 

concomitantemente à duração dos cursos, e bolsistas de pesquisa e de extensão 

tinham uma participação mais flutuante, dependendo do período da bolsa, sendo que 

o número de participantes variava de 12 a 15 pessoas por semestre, como projeto de 

extensão a participação era aberta para membros da comunidade também. 

Dentre os participantes, um total de 15 responderam nossa avaliação, dentre 

estes, três participaram de todo o processo, três participaram somente do ano inicial, 

dois nos dois primeiros anos, dois nos dois últimos anos, e quatro entraram no último 

ano do projeto, conforme demonstramos abaixo (Figura 26). 

 

Figura 26 - Relação de participantes por ano de participação 

 
Fonte: A autora 

 
 

Ainda que o grupo tenha se modificado ao longo do processo, por ser 

constituído, em sua maioria, por estudantes de pós-graduação, alguns membros 
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acompanharam todo o processo, como é o caso da participante 1, que iniciou sua 

participação como mestranda e permanece no Clube de Fotografia como doutoranda, 

a participante 2, que participou durante os quatro anos de doutorado e a participante 

3, que participou como professora da instituição. Em relação a esta composição do 

grupo, temos a seguinte configuração em relação à condição em que cada um se 

encontrava no GPEAI (Figura 27), e a área de atuação (Figura 28). 

 

Figura 27 - Condição dos participantes do Clube de Fotografia 

 
Fonte: A autora. 

 

Figura 28 - Área de atuação dos participantes do Clube de Fotografia 
 

 
Fonte: A autora 

 

Nesta configuração, o público que respondeu nossa pesquisa está constituído 

por 13,3% de membros da comunidade, 20% de estudantes de mestrado em artes, 

6,7% de estudantes de mestrado em educação, 20% de estudantes de mestrado 
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profissional em artes, 33,3% de estudantes de mestrado em artes e 6,7% como 

professores da instituição. Destes, 40% se colocam como pesquisador, professor e 

artista, 20% como professor e pesquisador, 33,3% como professor e 6,7% como 

pesquisador, ou seja, 93,3% atuam como professores. 

Através das respostas e depoimentos dos participantes, conseguimos 

compreender como reverberou no grupo o trabalho desenvolvido, nesse sentido 

alguns aspectos eram importantes para análise, a primeira delas com referência ao 

entendimento dos participantes sobre qual aspecto se destacou, a prática, a teoria, ou 

a relação entre prática e teoria. Nesse sentido, 93,3% dos entrevistados responderam 

que destacariam a relação teoria e prática, conforme indica a Participante 1: 

 
Sou participantes do grupo desde o início (2017) e pretendo continuar participando. 
Sempre gostei de fotografia, mas não de fotografar aleatoriamente, por isso, muitas 
vezes acabava não fotografando nada. Então, participar do grupo contribuiu para 
minimizar as duas dificuldades: 1 - dificuldade técnica, por não ter um equipamento 
profissional na época e 2 - dificuldade de encontrar temas que me motivasse a 
fotografar, que fizessem sentido para mim enquanto pessoa e para mim enquanto 
artista. Fazer parte do grupo fez toda a diferença, pois foi pensando e burilando as 
ideias coletivamente que cheguei em temas/problemas teóricos que faziam sentido 
enquanto artista e que se transformaram em fotografias na relação dialética entre 
teoria e prática. No ano de 2019 realizei minha primeira exposição individual na 
Fundação Cultural BADESC, que só se tornou possível pelo trabalho realizado no 
Clube de Fotografia. 

 

Um dos nossos desafios como professores de arte e, neste caso, de 

fotografia, encontra-se em fugir da ideia de que a arte está ligada ao fazer e que este 

está desvinculado da teoria. No desenvolvimento dos encontros com os professores 

no Clube de Fotografia, buscamos envolver a análise coletiva de imagens do grupo 

ou de referências, buscando fugir dos aspectos puramente formais, mas fazendo 

relação da interpretação com a prática social, com os conhecimentos do campo da 

fotografia, estabelecendo dinâmicas para compreender o momento de falar e o 

momento de ouvir, dar opinião e abrir mão dela. 

Perguntamos, também, se a participação no Clube de Fotografia influenciou 

na práxis criadora e docente ou na pesquisa acadêmica e obtivemos o retorno de que 

33% destacaram repercussão em suas pesquisas acadêmicas, 60% na práxis docente 

e 100% na práxis criadora. Destacamos esse último ponto como de extrema 

importância, por acreditarmos que o conhecimento da arte, e da fotografia, no caso 

desta pesquisa,, situa-se no processo de criação e esse depende das questões 
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técnicas e do repertório. Sobre esta influência, a Participante 9, que esteve com o 

grupo durante o ano de 2017, aponta: 

 
Os encontros consistiam em momentos diversos (1) exposição teórica com 
exemplos de fotógrafos-artistas nacionais e internacionais, técnicas fotográficas, 
análise de fotografias diversas etc. (2) exercícios de fotografia em grupo e de modo 
individual (3) análise/apreciação e comentários do grupo em relação as fotografias 
individuais (4) sugestões de montagens, edições etc. Me auxiliou a repensar as 
possibilidades de usar a fotografia no ensino de arte no âmbito escolar (exemplos 
de fotografias, temáticas, práticas, formas expositivas etc.), ampliou meu repertório 
de fotógrafos que atuam como artistas e também me auxiliou a revisar minha prática 
fotográfica. 

 

Nos era fundamental no processo, que com o passar do tempo, os 

componentes do grupo se sentissem encorajados a participar de modo mais ativo e 

dinâmico, propondo e mediando as atividades, sugerindo ações, se reorganizando e 

realizando saídas fotográficas pontuais, que reverberassem em novas ações dentro e 

fora dos encontros com todo o grupo, retornando para o ponto de partida, a prática 

social, como comenta a Participante 1: “[...] Todos esses debates contribuíram para 

que a minha produção, para que pudesse ser selecionada em exposições, ganhar 

prêmios, menções honrosas e, posteriormente, as fotos entraram na minha pesquisa 

acadêmica de doutorado e na minha práxis docente”. 

Esse processo de amadurecimento do grupo, além de implicar em 

movimentos internos do grupo, contribuiu para construção de uma nova práxis 

docente, colocando o professor como responsável por conduzir o processo educativo, 

por possuir um maior conhecimento sistematizado sobre o assunto. Assim como na 

escola, não compartilhamos da concepção de professor como um facilitador, pois 

entendemos que o processo de ensino-aprendizagem necessita de um profissional 

especializado, que compartilhe as formas mais elevadas de conhecimentos capazes 

de mobilizar o grupo.  

Nosso desafio foi procurar manter uma aprendizagem constante e continuada 

na perspectiva de pensar a produção artística e a prática pedagógica; a ampliação 

das referências no âmbito educacional e artístico; o crescimento pessoal e 

profissional; a reflexão e o desenvolvimento da poética individual, que culminou na 

realização de exposições e na publicação de livros de fotografia, que vemos repercutir 

na práxis docente, ao passo que estes movimentos constituíram-se em um repensar 

sobre o que envolve o conhecimento fotografia. 
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Ao longo dos três primeiros anos do Clube de Fotografia, além dos encontros 

e das duas exposições coletivas já mencionadas, o trabalho fomentou a produção de 

pesquisas acadêmicas, a publicação de artigos, fazendo referência ao trabalho do 

grupo, apresentação de trabalhos a nível nacional e internacional, bem como, e como 

última ação, a publicação de uma pequena coleção de livros de fotografias (Figura 

29).  

Figura 29 - Coleção de livros Clube de Fotografia, impressos em outubro de 
2019 e lançados em fevereiro de 2020 

 
Foto: Acervo do LIFE. 

 

Buscávamos partir da prática social, transformando-a em todo o processo, 

entendendo que somente passando pela problematização poderíamos chegar à 

instrumentalização. Em nosso movimento, a catarse foi de extrema importância em 

diversos momentos do grupo, quando nossos trabalhos foram a público, abertos a 

interpretação de outros receptores e onde o grupo se depara com a prática social 

modificada. Assim, as fotografias e o trabalho em grupo se abrem para entendimentos 

plurais, ancorados no repertório de seus produtores e receptores e, através da 

mediação, vamos nos deslocando dos conhecimentos espontâneos para a 

sistematização dos conhecimentos em fotografia.  

Sobre esta dinâmica, que vai da prática social para a prática social, pensado 

de forma não linear entre problematização, instrumentalização e catarse, no 

entendimento de 66,7% do nosso grupo de participantes entrevistados a prática social 

esteve envolvida, para 80% a problematização e a instrumentalização ocorreram, e 

53,3 % consideram que a catarse fez parte do processo. Cabe, aqui, esclarecer que 
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46,7% dos entrevistados participaram apenas em um único ano e, do total de 

entrevistados, 26,66% participaram somente dos encontros on-line, no ano de 2020 

(Figura 36). 

Outro dado relevante é que, dos participantes que retornaram à avaliação, 

60% participou dos processos das exposições com o grupo, 66% acompanhou o 

processo de edição dos livros e 40% participou da publicação, o que denota que 60% 

deste grupo de entrevistados efetivamente participou de um ciclo completo de 

trabalho.  

Foi o caso do trabalho iniciado em 2018 e desenvolvido ao longo do ano de 

2019, pautado no entendimento do livro como suporte expositivo, de onde todo o ciclo 

metodológico recomeçou. Focando na ampliação do repertório dos participantes, 

estabelecemos, também, parcerias com a biblioteca do Núcleo de Estudos em 

Fotografia e Arte – NEFA (Figura 30), onde realizamos alguns dos encontros com o 

intuito de debater sobre diferentes edições e formatos de livros de fotografia. 

As pesquisas individuais se entrelaçaram aos questionamentos do grupo e à 

medida que necessidades técnicas, poéticas e conceituais apareciam, as soluções 

eram construídas, buscando ampliar o conhecimento de todos. Nesse sentido, foram 

realizadas saídas fotográficas diurnas e noturnas, conversas e palestras com artistas 

convidados (Figuras 31, 32 e 33). 

 

Figura 30 - Encontro na Biblioteca de livros de Fotografia Nefa. 
Agosto/2019 

       
Foto: Acervo do LIFE 
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Figura 31 - Conversa com a fotógrafa Virginia Yunes. 
Setembro/2019 

 
Foto: Acervo do LIFE 

 
 

Figura 32 - Palestra e Leitura de Portfólio com a professora e fotógrafa 
Inaê Coutinho. Dezembro/2019 

 
Foto: Acervo do LIFE. 

 

No processo de elaboração dos livros de fotografia, exploramos outras formas 

de edição, organização expositiva, a partir da bagagem teórica e visual anterior e 

apresentação de novas referências. O lançamento desta primeira coleção de livros28, 

conjunto de dez livros publicados, que levam o selo do Sopro Coletivo, assinados 

individualmente, trazendo a poética de cada participante e suas pesquisas em arte e 

em educação, aconteceu em fevereiro de 2020 (Figura 39), no fiK 2020 - Festival 

 
28 Para acessar as publicações: https://nefa.com.br/colecao-clube-de-fotografia 
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Internacional de Arte e Cultura José Luiz Kinceler, dentro do 9º Encontro de Livros de 

Fotografia de Autor - ELFA, em meio a uma série de publicações latino-americanas. 

 

Figura 33 - Lançamento da Coleção de Livros no 9º Elfa 

 
Foto: Laura Lavergne. 

 

A montagem dos livros foi um longo processo em que o grupo debateu as 

imagens, o conceito, a edição, a narrativa, o título, o tamanho, quantidade de páginas, 

a montagem, os intervalos e toda a apresentação. Nesse momento, novamente, se 

problematizou algumas questões técnicas voltadas para a edição de imagens e 

montagem dos diversos bonecos para cada livro. Para a elaboração da versão final 

para impressão, de acordo com as exigências da gráfica, trabalhamos em parceria 

com um designer, que configurou a formatação dos livros para a impressão. 

Através do trabalho realizado, compreendemos a fotografia como 

possibilidade de expressão e como conhecimento elaborado socialmente. Destaca-se 

que o fotógrafo, ao captar suas imagens, transfigura sua produção, porque a cópia da 

realidade não é arte, mas dialeticamente esse seu clik é encharcado de realidade, de 

conhecimentos humanos já sistematizados e muitos deles automatizados, como, por 

exemplo, a configuração do obturador, que já é possível fazer sem pensar, um gesto 

automático, que se consolida com a experiência. Percebemos este circunspecto na 

fala dos participantes, como citado pela Participante 2: 

 
No clube de fotografia cresci e amadureci como professora e pesquisadora. Nele 
voltei a desenvolver meu processo criativo que estava adormecido desde a 
graduação. Nesse processo, utilizei os estudos teóricos/práticos do clube para 
aprofundar minha pesquisa de doutorado, refletir sobre as questões pessoais e 
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sociais e relacionar essas questões com o tema da minha tese. O clube me abriu 
para o mundo da fotografia. Conheci fotógrafos que me ajudaram na minha 
pesquisa acadêmica e no meu processo artístico. Nele tive a vontade e a coragem 
de mostrar meu trabalho. 

 

Parte do trabalho no Clube de Fotografia consiste em possibilitar o trabalho 

criativo dos professores e, através dele, reelaborar a prática pedagógica a partir do 

processo de pesquisa da fotografia como conhecimento elaborado. Os encontros do 

grupo não terminam por aqui, as tensões e discussões sobre fotografia continuaram, 

mesmo durante a pandemia da Covid-19, com encontros on-line, de maio a dezembro 

de 2020, agora contando com uma coordenação compartilhada com a fotógrafa, que 

desenvolve seu estágio de e pós-doutorado em Artes Visuais, Ana Paula Maciel 

Soukef Mendes. 

Cabe destacar que este processo desenvolvido através de plataforma on-line 

trouxe muitos desafios. O primeiro deles, relativo à própria tecnologia como 

ferramenta de comunicação, outra foi a situação pandêmica, todas as incertezas e 

angústias decorrentes do momento e as condições de escassez de grande parte da 

população, o que afetou de forma marcante os trabalhos e as reflexões que 

envolveram o fazer fotográfico. Outra questão que reverberou nos debates do grupo 

foi a situação de trabalho on-line e a pressão imposta a muitos dos professores que 

fazem parte do Clube de Fotografia, somados à onda negacionista pela qual o país 

passa.  

Um pouco destas questões estão na fala da Participante 15: “O grupo de 

mulheres fantásticas que compõem o clube são inspiradoras e salvaram meu 

isolamento social durante a Pandemia. Cada encontro foi um novo desafio é um 

tremendo aprendizado, exigindo superação e muito estudo”. 

Mesmo que para os participantes que iniciaram no Clube de Fotografia em 

2020 o ciclo ainda esteja em curso, já observamos que o processo efetuou uma 

modificação na relação com o conhecimento, como pontua a Participante 15: “Antes 

do clube a fotografia era uma forma de guardar momentos felizes, depois do clube se 

transformou em uma forma de me expressar”, ou no depoimento da Participante 13:  

 
Nunca tive um contato tão direto com a fotografia, sempre que fotografava algo 
deixava nos arquivos e esquecia, quando comecei a fazer parte do Clube fui 
liberando mais a minha práxis, fui deixando a vergonha de lado e aprendi que 
estamos em um processo, que nossas fotografias são um processo. 

 



134 
 

  

Considera-se que esse trabalho tem sua principal repercussão, não nas 

exposições ou publicações, mas nas escolas, nas salas de aula, em cada estudante 

que tem a oportunidade de aprender e aprofundar seus conhecimentos sobre a 

fotografia, com estes professores, na perspectiva de uma reflexão social, histórica, 

cultural e crítica.  

A PHC contribuiu neste processo como parte de uma análise sócio-histórica 

dos fenômenos sociais. Igualmente, sustenta a necessidade da escola como espaço 

de aprendizagem, local onde, na maior parte das vezes, é a única oportunidade de 

acesso ao conhecimento para os estudantes, mas nosso compromisso não é o 

trabalho com quaisquer informações, e sim com os conhecimentos elaborados, 

aqueles vitais para compreensão da prática social. 

Da mesma forma, uma pedagogia que luta pela apropriação crítica dos 

conteúdos, muito mais do que somente os resultados do saber apropriado, um 

processo que vá além, como aborda Saviani (2012, p.17), “[…] mas apreendam o 

processo de sua produção bem como as tendências de sua transformação”,  

garantindo ao professor seu papel como intelectual capaz de produzir os 

conhecimentos escolares, portanto um profissional com um profundo conhecimento 

crítico de sua área. Percebemos na fala dos participantes um deslocamento do 

conhecimento fragmentado para um conhecimento sistematizado, conforme os 

depoimentos anteriores e como exposto pela Participante 12: 

 
Na minha prática docente, ampliei o uso da fotografia, tanto quando a interpretação 
de imagem e quanto com a prática fotográfica mesmo, e suas possíveis 
intervenções, utilizando com a fotografia, ou na fotografia, o desenho digital 
também, e efeitos. Nunca havia dado aulas desse tipo, adorei os resultados! Acho 
que na parte do domínio técnico faltou, para mim, coisas bem simples de como lidar 
com a aparelhagem fotográfica, como usar alguns recursos, mas eu só participei do 
clube na pandemia, e acho que isso dificultou. No resto, ampliou muito minha visão 
da fotografia, e olha que eu já vi coisa nessa vida acadêmica no que se refere a 
fotografia pois na Antropologia frequentei o NAVI - Núcleo de Antropologia Visual, 
acompanhando muitos trabalhos, na Educação da UFSC ajudei a organizar um 
evento e publicamos um livro sobre o Encontro Fotoeducativo. 

 

Outro aspecto não menos importante é que a PHC não possui ainda muitas 

produções na área de arte, tarefa à qual o GPEAI tem se debruçado, considerando a 

relevância dos conhecimentos de arte como um dos pontos fundamentais, entender 

arte como conhecimento e não somente por um valor de troca. 

A criação do Clube da Fotografia, decorrente desta pesquisa, passou a ter um 

grupo mais comprometido, que busca uma atuação mais elaborada, transformando a 
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sua prática social no âmbito do ensino de arte, mas o processo é longo e envolve um 

complexo sistema de ensino-aprendizagem da arte e da transformação dos 

conhecimentos elaborados em conteúdos escolares. A elaboração que vem sendo 

articulada considera fundamental a experiência dos professores com os 

conhecimentos da fotografia (repertório/técnica/percepção visual e expressão) como 

possibilidade de elaboração consciente dos conteúdos,  à luz da PHC e das pesquisas 

de Kossoy, voltando-nos para o conhecimento da fotografia no campo da arte, 

buscando entender o quanto a produção artística do grupo, repercute no 

desenvolvimento dos seus trabalhos na pesquisa acadêmica e/ou para a atuação 

docente. 

 

5.2 DESENHANDO AS BASES PARA O ENSINO DE FOTOGRAFIA NA FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES DE ARTE 

 

Para seguir nossa proposição, recorremos a Marsiglia, Martins e Lavoura 

(2019), para pensar o método pedagógico da PHC em seu fundamento na lógica 

dialética, como um movimento contraditório e de totalidade, que vai da síncrese à 

síntese pela mediação da análise e uma articulação a partir de argumentos que 

envolvem nosso conhecimento específico, buscando fugir de armadilhas 

esquemáticas e formais. Ou seja, não queremos apresentar um método ou uma 

receita didática para o ensino de fotografia, nossa proposta pauta-se antes na lógica 

dialética, proposta por Saviani (2011) para a PHC. Reiteremos, a partir de Marsiglia, 

Martins e Lavoura (2019), que, tomando a PHC como referência, assumimos uma 

concepção de ser humano: sujeito histórico, que se constitui pelas relações sociais 

travadas por meio do trabalho.  

Assim, entendemos que o nosso conteúdo em questão, a fotografia no 

contexto do ensino de artes, representa uma especificidade do momento analítico, 

que contribui para a construção de visão orgânica da realidade como totalidade, a 

síntese.  

 
Desta maneira, a estrutura da atividade de ensino reconhecida e identificada por 
cada professor na especificidade de sua área de conhecimento permite a 
organização do planejamento de ensino enquanto expressão dos traços essenciais 
daquilo que deve ser assimilado pelos alunos em meio à educação escolar  

(MARSIGLIA; MARTINS; LAVOURA, 2019, p.13). 
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Nosso desafio passa a ser a delimitação das finalidades do para que, o que e 

como ensinar fotografia na disciplina de artes, buscando, também, não deixar de ter 

em conta a consideração das condições e o destinatário, que constituem parte da 

totalidade da atividade de ensinar e, por este motivo, afirmamos que não adotaremos 

uma formalização ou receita esquemática no que se refere à prática educativa. 

Porém, antes de pensar em nosso conteúdo, dos porquês e do como fazer, 

buscamos, ainda, reforçar o nosso entendimento do papel de tal processo, o 

educativo. Nesse sentido, afirmamos que educação deve provocar questionamentos 

e desafiar as certezas de uma razão instrumental, tornando os sujeitos mais 

conscientes, sensíveis e humanos em relação ao outro. Além de estimular a 

autonomia e a interdependência comunicativa, como a possibilidade de ir além de um 

instrumento de controle.  

 
É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso evitar que 
as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação 
tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica 
(ADORNO, 2006, p. 120-121). 

 

Dessa forma, começamos a responder, dentro deste pensar, o porquê ensinar 

e, a partir de Adorno (2016), entendemos que a educação precisa incentivar a busca 

por novas relações que resistam aos argumentos superficiais e centrados em 

modelos, para o desenvolvimento de consciência verdadeira, como um caminho para 

a emancipação dos processos de aprendizagem e de ações pedagógicas.   

A partir da nossa disciplina e suas especificidades, buscamos um caminho 

para a emancipação, valorizando os princípios individuais e sociais retroalimentados 

numa construção dialética, construída por sujeitos inacabados e de múltiplas 

influências. 

Pensando nosso campo de conhecimento – a fotografia – como práxis e 

produto elaborado cultural, técnica e esteticamente, portanto, social e histórico. Sendo 

assim, a fotografia como conhecimento não pode estar desvinculada de suas 

dimensões cultural, técnica e estética e, nesse sentido, não há divisão entre teoria e 

prática.  

Com o intuito de responder à pergunta sobre o porquê ensinar fotografia, 

buscamos respaldo em Pasqualini (2019) e sua sustentação a respeito das três teses 

referentes à concepção geral de currículo. A primeira delas, sua dimensão política e 

natureza mediadora, a partir da dialética entre objetivos e meios da educação; sobre 
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a qual Pasqualini (2019) afirma que podemos considerar que a elaboração de uma 

proposta curricular pressupõe estabelecer parâmetros para a tomada de decisão 

acerca do que ensinar, quando ensinar e onde ensinar.  

 
Ao recuperar a formulação histórico-crítica do conceito de trabalho educativo, que 
propõe sua realização como ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que foi produzida historicamente pelo conjunto dos 
seres humanos, podemos considerar que o currículo representa um esforço de 
identificação de quais conteúdos do patrimônio histórico-cultural humano devem ser 
apropriados pelas pessoas para que se efetive sua humanização ao longo do 
processo de escolarização. A elaboração do currículo aparece, em sentido 
específico, como necessidade interna da prática pedagógica e, em sentido amplo, 
como necessidade colocada pela prática social global (PASQUALINI, 2019, p. 4-5). 

 

Nosso compromisso como a educação, dentro de uma abordagem histórico-

critica, encontra-se em buscar fundamentar nossa prática pedagógica para o ensino 

de fotografia na disciplina de artes visuais, pensando os conteúdos com o olhar para 

a humanidade produzida através destes, ao mesmo tempo sem cristalizar 

procedimentos e atentos para as necessidades colocadas pela prática social. 

Para Pasqualini (2019), em uma sociedade de interesses antagônicos, trava-

se uma disputa de projetos de formação humana, onde, de um lado, o objetivo de 

conformação das pessoas às relações de exploração e dominação vigentes e, de 

outro, à emancipação humana mediante a luta coletiva pela transformação e 

superação dessas relações. Nessa dinâmica, quem guia a seleção dos conteúdos da 

cultura é, em primeira instância, a intencionalidade pedagógica. 

 
O currículo será sempre expressão de determinada intencionalidade educativa que 
se institui na relação escola-sociedade, colocando-se como instrumento a serviço 
de uma direção esperada para a formação dos estudantes. Isso implica considerar 
a função social (contraditória) da escola no processo de reprodução social e 
demarcar que o currículo reveste-se de uma dimensão político-pedagógica 
(PASQUALINI, 2019, p. 5). 

 

Para a autora (2019), a elaboração e concretização de propostas curriculares 

pressupõem um duplo movimento, onde será preciso escolher os meios adequados 

ao objetivo, ou seja, selecionar conhecimentos que atendam à intencionalidade 

pedagógica histórico-crítica de formação do sujeito da práxis; e, por outro lado, os 

conhecimentos que constituem o patrimônio humano-genérico condicionam a própria 

delimitação das finalidades pedagógicas específicas. Como esta abordagem, a autora 

aponta para a necessidade de um mergulho no acervo de conteúdos do patrimônio 

histórico-cultural humano em busca de suas formas mais desenvolvidas e 
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potencialmente promotoras da práxis no contexto do ensino escolar é que vai 

concretizar o propósito de humanização do estudante.  

Concordamos com Pasqualini (2019) e entendemos que tal seleção de 

conteúdos é a chave para alcançarmos a intencionalidade histórico-crítica de 

humanização, ao mesmo tempo que esta intenção não se restringe a uma formulação 

em abstrato e, por isso, faz-se necessário explicitar os conteúdos particulares 

concretos que realizarão o almejado processo de humanização.  

Revestidos deste entendimento e pensando sobre esta humanidade 

produzida historicamente, com atenção para nosso conteúdo e disciplina, 

encontramos a segunda tese defendida por Pasqualini (2019), que é a defesa dos 

clássicos, pontuando a necessária clarificação desse princípio histórico-crítico, 

visando evitar que se lhe dispense um tratamento simplificador e abstrato. 

Assim, vamos buscar o clássico, tentando nos afastar da lógica formal que 

separa teoria e prática e apontamos Saviani (2007b), que, ao elaborar seu 

pensamento sobre a formação de professores, nos alerta ao fato de que tal oposição 

deve ser combatida já na formação de professores, para que não se reflita na relação 

pedagógica, como oposição entre professor e aluno. “Dir-se-ia, pois, que teoria e 

prática, assim como professor e aluno são elementos indissociáveis do processo 

pedagógico” (SAVIANI, 2007b, p. 107). Conforme Saviani (2007a), para apreender o 

concreto, precisamos fazer o caminho inverso, isto é, recompor os elementos 

identificados, rearticulando-os no todo de que fazem parte, de modo a perceber suas 

relações. 

 
Com isso nós passamos de uma visão confusa, caótica, sincrética do fenômeno 
estudado chegando, pela mediação da análise, da abstração, a uma visão sintética, 
articulada, concreta. Ora, esse procedimento que nos permite captar a realidade 
como um todo articulado composto de elementos que se contrapõem entre si, que 
agem e reagem uns sobre os outros, num processo dinâmico, é o que, na história 
do pensamento humano foi explicitado sob o nome de lógica dialética formulada a 
partir de Hegel, no início do século XIX (SAVIANI, 2007a, p. 107-108). 

 

Dentro da lógica dialética e da abordagem histórico-crítica, buscamos a difícil 

tarefa de responder o para que e o que ensinar em fotografia. Quais os clássicos, no 

entendimento da PHC, dentro do nosso conhecimento específico? Somente a partir 

desta reflexão/questionamento, chegamos à terceira tese defendida por Pasqualini 

(2019), para uma abordagem histórico crítica, a saber: a relação entre os conteúdos 
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do currículo e os problemas postos pela prática social global, a partir do conceito 

metodológico de problematização. Duarte (2000, p. 87) nos esclarece: 

 
Dialética porque a apreensão da realidade pelo pensamento não se realiza de forma 
imediata, pelo contato direto com as manifestações mais aparentes da realidade. 
Há que se desenvolver todo um complexo de mediações teóricas extremamente 
abstratas para se chegar à essência do real.  

 

Nesta perspectiva, a educação é entendida como mediação no seio da prática 

social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Segundo Saviani (2007b), a prática é a razão de ser da 

teoria, ou seja, a teoria só se constituiu e desenvolveu em função da prática que opera, 

ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. Os 

problemas de que a teoria trata são postos pela prática e só fazem sentido enquanto 

é acionada pelo homem como tentativa de resolver tais problemas postos pela prática, 

tornando-a coerente, consistente e eficaz. Nesse sentido, para a PHC, a prática, da 

mesma forma, depende da teoria, pois, sem a teoria, a prática resulta cega, tateante, 

perdendo sua característica específica de atividade humana.  

Afinal, quais os conteúdos que fazem parte do conhecimento sistematizado 

no campo da fotografia versus arte e devem estar presentes no ensino de fotografia 

nas aulas de arte? Entendemos que, na construção do conhecimento fotografia, temos 

conteúdos de diferentes campos que precisam ser repensados criticamente, a saber 

(Figura 34, a seguir): 
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Figura 34 - Conteúdos - Tecnologias, repertório e expressão 

 
Fonte: A autora 

 

São esses conteúdos, sem uma hierarquia, que buscamos repensar e incluir 

nesta tese dentro dos aspectos relacionados à técnica, tecnologias, repertório e 

expressão e consideramos essenciais para o entendimento do que seja o 

conhecimento sistematizado da fotografia no campo da arte e sua diversidade de 

possibilidades. 

Evidentemente, diante destes conhecimentos, caberá fazer escolhas, pois 

sabemos que, sobre tais conteúdos, temos diferentes abordagens e algumas 

fortemente cristalizadas. Picado (2011) alerta que, em nosso contexto acadêmico, na 

formação dos futuros pesquisadores, existe a prevalência da adesão quase 

instantânea à noção de que a natureza da fotografia é, essencialmente, derivada de 

seu dispositivo, o que também pudemos perceber nos planos de ensino analisados. 

Para Picado (2011), o fundamento de todas essas assunções acerca de uma natureza 

intrínseca da fotografia se manifesta, no mais das vezes, como uma crença que é 

originária de um certo encanto com os poderes técnicos da rendição fotográfica ou, 

então, com suas possibilidades para a reconfiguração do campo e das instituições 

artísticas.  
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Em suma, neste argumento sobre o dispositivo fotográfico, não se parece oferecer 
elementos de uma comprovação suficiente sobre aquilo que se afirma por tais teses, 
ou seja: do fato de que os aparatos e instituições mediáticas da fotografia conferem 
às imagens, de modo determinante, o valor que somos finalmente capazes de 
atribuir às suas manifestações mais extremas (a saber, às suas imagens), 
independentemente dos regimes de discurso e de compreensão em que as 
representações visuais, assim rendidas, são chamadas a funcionar (PICADO, 2011, 
p. 171). 

 

 Buscando, aqui, ir além do dispositivo, entendendo a fotografia como forma 

de expressão, nossa proposta para pensar os conteúdos (clássicos) da fotografia 

considera indissociáveis os aspectos que envolvem a técnica/tecnologias, repertório 

e expressão, na escolha dos conhecimentos que devem estar aliados a formação do 

futuro(a) Professor(a) de artes visuais.  

Nos embasamos em Kossoy para pensar as características da imagem 

fotográfica e seus desdobramentos estéticos, poéticos e ideológicos. Kossoy (2001), 

ao construir uma proposição de um modo de pensar o mundo das imagens e descobrir 

fragmentos da história individual e coletiva através das imagens, nos mostra que a 

fotografia segue sendo construída em torno de um sistema de representação visual 

de acordo com os cânones da perspectiva renascentista, mas aponta para uma 

questão, que para nós é fundamental para esclarecer que o conhecimento fotografia 

vai muito além do dispositivo (câmera), ou do artefato (imagem) isoladamente. 

 
Três elementos são essenciais para a realização de uma fotografia: o assunto, o 
fotógrafo e a tecnologia. São esses os elementos constitutivos que lhe deram 
origem através de um processo, de um clico que se completou no momento em que 
o objeto teve sua imagem cristalizada na bidimensão do material sensível num 
preciso e definido espaço e tempo (KOSSOY, 2001, p. 37). 

 

De fato, a história da fotografia pode ser contada a partir de experiências 

realizadas por alquimistas, desde a mais remota antiguidade, e a câmera escura é 

conhecida, que se tenha registro, há mais de 1000 anos. Mas foi especialmente entre 

os séculos XVI e XVII, segundo Aumont (2002), com o processo de geometria do 

espaço de elaboração da perspectiva, que se desenvolveu para a construção da 

câmera escura, como ferramenta para observação utilizadas no interior da pintura.  

Não nos interessa contar a história da fotografia, que pode ser encontrada em 

diversos outros trabalhos, mas entender que tal ciclo de construção deste 

conhecimento não foi uma descoberta individual, mas resultante de muitas 

empreitadas e pesquisas envolvendo muitos autores, antes e simultaneamente a 
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Daguerre conseguir gravar permanentemente a imagem sobre uma superfície - e 

continuou, prosseguindo até hoje em transformação. 

Todo esse ciclo de construção histórica do conhecimento fotografia, 

reiterando o que nos apresenta Kossoy (2001), envolve, portanto, a ação humana, em 

um determinado tempo e espaço e se utilizando de uma tecnologia. São essas as 

questões que nos interessam defender como fundamentais na escolha dos conteúdos 

que devem ser desenvolvidos na formação inicial dos professores de arte e, 

posteriormente, sistematizado como conteúdo escolar. 

Para pensar a fotografia como documento histórico, Kossoy (2001) nos 

apresenta a seguinte formulação (Figura 35): 

 

Figura 35 – Elementos do processo fotográfico 

 
Fonte: Reproduzido de Kossoy (2001, p. 37) 

 

Para o autor, a fotografia é processo e expressão, conforme afirma: “a 

fotografia é uma representação plástica (forma de expressão visual), indivisivelmente 

incorporada ao seu suporte e resultante dos procedimentos tecnológicos que a 

materializaram” (KOSSOY, 2001, p 40). Logo, para pensar o conhecimento fotografia 

no contexto do ensino de arte, e não do estudo da história, reformulamos (Figura 36) 

a proposição de Kossoy: 

 

Figura 36 - Conteúdos 2 - Tecnologias, repertório e expressão 

      
Fonte: A autora 
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Nosso objetivo nesta adaptação é, utilizando as proposições de Kossoy 

(2001), no que tange os elementos constitutivos da fotografia, deslocar tais elementos 

para o ensino da fotografia no campo da arte, dentro da abordagem da PHC e, por 

este motivo, buscamos entender este ciclo voltando-nos para a produção artística. 

Cabe, aqui, frisar que de forma alguma estamos negando à fotografia o seu importante 

papel nos estudos históricos, ao contrário, entendemos que todo objeto artístico, e em 

especial a imagem fotográfica, é sempre testemunho de um tempo e espaço 

específico.  

Nosso deslocamento propõe colocar o foco no entendimento do conhecimento 

fotografia para o campo da arte e seu ensino e, para aprofundar tal intento, buscamos 

em Kossoy (2007; 2008; 2009; 2020) fundamentar os processos envolvidos no ciclo 

de criação e interpretação das imagens fotográficas.  

Como já tratamos no capítulo 3, em Kossoy (2009), vamos buscar respaldo 

para, a partir dos mecanismos internos da produção e da recepção das imagens, 

entender os processos de construção de realidades, divididos em dois processos 

distintos de mecanismos mentais, a saber:  o processo de construção da 

representação; e o processo de construção da interpretação. Para o autor, a partir 

destes processos se constitui a estética particular da fotografia; e seu processo de 

construção de realidades. 

Nesse caminho, importa pensar a dualidade dos conteúdos fotográficos, pois, 

segundo Kossoy (2009), a vinculação documental se encontra fundido com o processo 

de criação do autor. “O dado do real, registrado fotograficamente, corresponde a um 

produto documental elaborado culturalmente, técnica e esteticamente, portanto 

ideologicamente: registro/criação” (KOSSOY, 2009, p. 35). A partir de tal pressuposto, 

confirmamos a extrema importância para o entendimento dos conteúdos da fotografia 

que devem estar atrelados ao ensino de arte, desconstruir a ideia da fotografia como 

prova ou expressão de verdade.  

Em Kossoy (2020), reiteramos o caráter dual da imagem fotográfica e 

encontramos uma reflexão teórica importante para pensar o entendimento da 

fotografia como conteúdo “clássico” (segundo definição da PHC), que deve ser 

incorporado ao ensino escolar. Para Kossoy (2020, p. 37), tal dualidade “é verdadeira 

tanto para as imagens de expressão autoral ou poética, quanto para as imagens 

documentárias elaboradas com métodos e objetivos claros”. 
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Esta dualidade, presente na fotografia, nos interessa, sobremaneira, por 

trazer as características fundamentais de tal conhecimento como um meio de 

expressão, partir de uma relação com o mundo concreto pela utilização de uma 

tecnologia. Ou seja, a imagem fotográfica é produto elaborado pela expressão do seu 

autor, a partir do seu repertório e relação com o mundo visível, por meio de um 

dispositivo fotográfico. 

 
O operador da câmera, o fotógrafo, é quem seleciona o assunto, assim como 
conduz o processo de criação/construção da imagem, segundo seu domínio técnico, 
visão de mundo, bagagem cultural, postura ideológica, entre outros atributos. A 
imagem fotográfica é um produto social e cultural; fornece sempre informações de 
diferentes naturezas acerca dos infindáveis assuntos que ocorrem na realidade 
concreta ou em motivos puramente abstratos ou ficcionais. Isso significa que são 
ilimitadas as possibilidades temáticas e que a criatividade só encontra limites na 
imaginação do fotógrafo, um filtro cultural (KOSSOY, 2020, p. 19). 

 

Frisamos, novamente, a necessidade de pensar o conteúdo da fotografia, 

considerando estes três aspectos fundamentais:  expressão, repertório e o dispositivo 

fotográfico/tecnologia. Para elucidar os processos envolvidos nessa construção de 

conhecimento, além da produção das imagens fotográficas, devemos incluir, também, 

a sua recepção, ambos processos de construção de realidades.  

Para Kossoy (2020, p. 55), produção e recepção são sempre processo de 

criação/construção de realidades, “vocação maior da fotografia, sua razão de ser”. 

Como demonstrado na Figura 2, citada no capítulo 3, a partir de Kossoy (2009, p. 49), 

vemos que a imagem fotográfica resultante do processo de produção/construção se 

constitui a partir do entrelaçamento de condições que incluem uma seleção (recorte) 

do mundo visível, mediada pelos filtros (psicológicos, sociais, ideológicos) e repertório 

(cultural, artístico e técnico - experiência) do autor e condicionados aos recursos 

tecnológicos disponíveis, dentro de um recorte espacial e uma interrupção temporal 

(localização histórica).  

Encontramos, ainda, uma questão relevante nos estudos desenvolvidos por 

Kossoy, que trata da relação entre representação/realidade. A partir de Kossoy (2020), 

podemos afirmar que o que vemos em uma imagem fotográfica pode remeter (e de 

fato está ligado) a uma realidade imediata, mas o que vemos é sempre uma 

representação. Ou seja, por mais documental que seja a imagem, ela será sempre 

uma representação/construção. 
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Onde termina o documental e onde começa o ficcional na imagem fotográfica? A 
história da fotografia clássica nos ensinou que o documental se confunde com a 
realidade no sentido do legítimo, do verdadeiro; aceita-se o componente criativo, 
embora não se perceba (ou não se admita?) o ingrediente de ficção que permeia 
essa construção. A ficção só foi – e ainda o é, por muitos – entendida ao nível da 
fantasia explícita. No entanto, não há como estabelecer “separações” entre 
realidades e ficções na medida em que são ambas constituintes de um corpo único. 
Tal tentativa é equivocada em sua proposta (KOSSOY, 2020, p. 73). 

 

Na figura 2, observamos que, ao incluirmos a recepção da imagem fotográfica 

(que passa também a fazer parte do repertório disponível29), esta 

construção/interpretação contém em si realidades e ficções. Kossoy (2009) coloca a 

ênfase no processo de criação de realidades que a fotografia possibilita e, por 

extensão, em sua natureza sempre ficcional. Ao pensar a construção e desmontagem 

da imagem fotográfica, desenvolve brilhantemente uma reflexão sobre a própria 

gênese da fotografia, questionando a credibilidade da fotografia como expressão da 

verdade.  

 

Na fotografia, e pela fotografia, construímos realidades, sempre. As “realidades” 
fotográficas se nutrem, em certa medida, da ficção, seja a inerente ao próprio 
sistema de representação visual sobre o qual se apoia a fotografia e outras imagens 
técnicas, seja a derivada da atuação do fotógrafo, em função de seus atributos e 
convicções individuais: visão de mundo, bagagem cultural, credo religioso, 
ideologia, situação socioeconômica, entre outros fatores intrínsecos que direcionam 
a produção da foto. E o mesmo se dá na recepção das imagens, no que se refere a 
sua interpretação (KOSSOY, 2020, p. 55, grifos no original). 

 

Temos nos deparado constantemente, em relatos sobre ensino de artes, com 

o termo “leitura”, para se referir à recepção/apreciação/interpretação das imagens, e 

este é um ponto que requer nossa atenção. Para Kossoy (2009, p. 44), a recepção 

das imagens é sempre um processo de construção, elaborada a partir do repertório 

(filtros) de quem a recebe e, por este motivo, para o autor, a natureza polissêmica das 

imagens fotográficas permite uma interpretação plural. 

Mas se lê imagem? Este é um dos questionamentos que devemos nos fazer. 

Em minha atuação como professora de artes visuais, em escolas de ensino 

fundamental e médio, e, posteriormente, como professora de graduação nas 

disciplinas de Desenho, Fotografia e de duas disciplinas com nomenclaturas 

diferentes, mas conteúdos similares: “Linguagem Visual” e “Percepção visual”, esta 

indagação tem me acompanhado nos últimos 20 anos (pelo menos). Este, portanto, 

 
29 A fotografia estabelece em nossa memória em arquivo visual de referência insubstituível para o 
conhecimento do mundo. (KOSSOY, 2009, p. 45)  



146 
 

  

foi um exercício importante, proposto pelo coorientador, Professor Boris Kossoy, no 

desenvolvimento desta tese. Meu desafio seria nunca usar as palavras linguagem ou 

leitura para me referir à estrutura compositiva/percepção visual ou à recepção de 

imagens. O desafio foi aceito e menos difícil do que parecia. Kossoy (2020) traz uma 

reflexão interessante sobre o tema, alertando que falar em “leitura” da imagem é 

equivocado conceitualmente. Para ele, o não-verbal não se lê, mas se vê e se busca 

compreender. Diante de uma imagem, realizamos em nossa mente/imaginação uma 

interpretação possível a partir do repertório individual.  

Não significa colocar a imagem fotográfica e a linguagem verbal em oposição, 

mas compreender suas diferenças. Escrevemos através de um sistema 

convencionado de signos que, para cada cultura, língua e nação adquirem 

significados próprios; o meio verbal é discursivo; fatos, ideias, sentimentos são 

devidamente organizados através de palavras formando sentenças. “Já a imagem se 

forma através de um outro sistema que é o da representação visual” (KOSSOY, 2020, 

p 23). 

Para compreender a representação visual em operação na imagem 

fotográfica, é fundamental ter em conta que tal construção se dá por meio do 

uso/apropriação da técnica/tecnologia da câmera. Ou seja, chegamos novamente à 

gênese da fotografia, demonstrada através dos estudos de Boris Kossoy, “onde a 

imagem, é, pois, o fim desse processo de criação. Componentes de ordem material e 

imaterial se acham amalgamados neste constructo” (KOSSOY, 2020, p. 79).  

Se temos uma gênese da imagem fotográfica, onde três elementos 

constitutivos (assunto, fotógrafo, tecnologia) estão amalgamados em uma relação 

com tempo e espaço e se constrói através de um sistema de representação e 

percepção visual, vamos agora nos deter ao entendimento do que compõe tal sistema. 

Interessa elucidar o que compreendemos pelas expressões representação e 

percepção visual. Representação se refere à imagem/artefato fotográfico e percepção 

está relacionada à nossa capacidade humana de entender as ideias e informações 

contidas na imagem. Podemos afirmar, pelo que vimos até aqui, que a representação 

(imagem fotográfica) reflete a percepção visual e bagagem cultural/social/política do 

seu autor e do seu observador, sempre em um determinado tempo e espaço. 

Focados no desenvolvimento de uma proposta para o ensino de fotografia 

dentro da formação inicial de professores de artes visuais, pautada na PHC, cabe 

compreender conceitos como representação e percepção visual, buscando 
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delineamentos para agregar ao ensino de arte, em busca de questionar naturalizações 

e generalizações e instrumentalizar os processo de construção e recepção da imagem 

fotográfica, ou seja, para entender que não é o dispositivo que faz a imagem e que a 

interpretação vai muito além do caráter descritivo. 

Tal tarefa é bastante difícil, posto que, para tal intento, precisamos 

desconstruir toda uma formação que tivemos como professores de arte, relacionada 

a uma interpretação superficial da imagem baseada em fórmulas engessadas em 

cânones de representação. Para fundamentar esta questão, buscamos elucidar a 

ideia de comportamento criador e percepção visual com o foco no ensino de artes 

visuais, com o objetivo de pensar a criação e recepção de imagens. 

Sobre a percepção, encontramos em Vázquez (1999) uma abordagem sobre 

a relação estética entre sujeito e objeto, onde destaca que a percepção não se limita 

a uma atividade sensorial, mas este elemento sensorial, indispensável para a 

percepção, localiza-se na totalidade de uma experiência complexa; o sujeito que 

percebe é sempre um indivíduo concreto condicionado socialmente (ser social); a 

percepção é seletiva, pois sem a seletividade não haveria percepção e sim um caos 

sensorial; a percepção é uma experiência indissociável do viver humano, mas no 

cotidiano tende a automatizar-se. Referindo-se à experiência estética, Vázquez nos 

diz: 

 

[...] quando o sujeito contempla essa outra realidade que é exatamente a do objeto 
em situação estética, o humano como “centro de gravidade” se desloca da 
“realidade vivida” para outra, a estética, mais plena e profundamente humana. 
Existe, pois, uma dialética da união e da separação, da identificação e do 
distanciamento de sujeito e objeto que constitui a própria natureza de sua relação 
na situação estética (VÁZQUEZ, 1999, p. 152, grifos no original). 

 

Nesse caminho, vamos pensar a práxis artística, ou seja, como trabalho 

criativo, que conduz à produção do trabalho artístico, este por sua vez, consumido no 

processo que chamamos de recepção. 

 Para Vázquez (2005), assim como vimos também em Kossoy, especificamente 

para a fotografia, na arte, podemos distinguir claramente dois processos: produção e 

recepção. Para o autor, faz-se necessário distinguir que o objeto do processo de 

produção encontra-se no artista e no produto do seu trabalho, a arte. No processo de 

recepção, devemos ter em mente o outro, que na práxis artística chamamos receptor.  
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Podemos hablar, por tanto, con referencia a todo arte, de una triada constituida por 
el sujeto productor o creador, el producto u obra artística y el receptor. Cualquiera 
que sea la doctrina estética que tengamos a la vista, ha de admitir esta relación 
tripartita, aunque varíen los nombres de los términos de ella (VÁZQUEZ, 2005, p. 
13).30 

 

Mudam os termos, mas a tríade fundamental permanece, observa Vázquez 

(2005), apontando que, no decorrer da história do pensamento estético, a atenção 

dada a cada um dos termos que compõe esta relação tripartida foi bastante desigual 

e, por vezes, o papel do receptor foi tido como secundário. Como aponta o autor, visto 

nas visões românticas, psicologistas que focam a atenção no artista; ou em 

concepções que focam na obra, como autônoma, desligada de suas condições de 

produção e recepção, com visões formalistas, estruturalistas ou objetivistas. Para ele, 

tanto a visão romântica, que coloca ao receptor o papel de reproduzir intenções, 

projetos ou personalidade do autor expressas na obra quanto as visões formalistas, 

que atribuem que o receptor deve reproduzir o que a obra contém a partir de sua 

estrutura ou forma, colocam o observador em lugar de passividade. 

Nosso interesse encontra-se na Estética da Participação, desenvolvida por 

Vázquez (2005), para pensar os conteúdos da fotografia no ensino de artes visuais. 

O autor (2005) vai sustentar seus pressupostos para uma estética da participação a 

partir de uma esclarecedora abordagem da escola de Estética da Recepção, surgida 

na Alemanha, no final da década de 60. Para construir o fio condutor, o autor 

apresenta as ideias fundamentais dos principais representantes desta corrente 

(Robert Jauss e Wolfgang laser) e de seus precursores (de Platão e Aristóteles até 

Marx, Valéry, Benjamin e Sartre), bem como de suas fontes teóricas (na teoria da 

literatura de Ingarden, na teoria da arte de Mukarovsky e na proposta filosófica 

hermenêutica de Gadamer). Estabelecendo as principais críticas feitas à Estética da 

recepção, a partir de uma concepção da arte como forma específica de práxis, 

Sánchez Vázquez relembra suas próprias teses que, desde 1965, baseadas no jovem 

Marx, antecipam a Estética da Recepção e desenvolvem uma concepção do papel 

ativo da recepção (ou consumo), crítica à hostilidade do capitalismo à arte e propõe a 

necessidade de uma estética da participação (receptor no processo criativo). 

Examinando algumas experiências da arte no final do século XX, aborda também o 

 
30 Podemos falar, portanto, com referência a toda arte, de uma tríade constituída pelo sujeito produtor 

ou criador, pelo produto ou obra artística e pelo receptor. Qualquer que seja a doutrina estética que 
tenhamos em mente, ela deve admitir essa relação tripartida, embora os nomes dos termos dela variem. 
(Tradução da autora) 
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conceito de “obra aberta”, de Umberto Eco, onde o receptor se torna cocriador. Com 

essa construção argumentativa, relembra uma conferência que realizou em 1972, 

chamando atenção para a necessidade de uma "socialização da criação", que permita 

uma estética voltada para uma sociedade governada não pelo princípio da alienação, 

mas pelo princípio criativo.  

A partir do que Vázquez (2005) apresenta pautado na Estética da Recepção 

(voltada para a literatura), podemos nos apropriar para dizer que, na recepção, é 

necessário diferenciar o que está na imagem, na representação, mas também nos 

vazios, ou seja, o que não está explícito na imagem. Eles são os "pontos de 

indeterminação" da obra, segundo a Estética da Recepção. Isto é, a obra não 

determina tudo e esses vazios representam espaços que serão preenchidos pela 

imaginação e repertório do receptor. Todavia, isto não significa que a interpretação 

seja arbitrária, pois não depende apenas de quem frui, mas também das 

possibilidades presentes nas qualidades objetivas da imagem. 

 
La concreción tiene, por tanto, dos referentes: uno, la obra con las posibilidades que 
sugiere al receptor, y otro, el receptor mismo 'encuanto que a él le toca llenar los 
"puntos de indeterminación", no de un modo arbitrario, sino en el marco de las 
posibilidades que el texto le brinda. Pero, como las circunstancias en que el lector o 
el espectador lleva a cabo este proceso de determinación o concreción, varían en 
cada recepción, varían también las recepciones de un mismo texto (VÁZQUEZ, 
2005, p. 21).31 

 

Em ressonância com a ideia de vazios, apontada por Vázquez dentro da 

Estética da Recepção, encontramos em Kossoy (2020) a relação entre o aparente e 

o oculto, que, para o autor, é uma dicotomia característica dos conteúdos fotográficos, 

seja qual for o seu uso. Trata-se de um desafio intelectual em perceber nas imagens 

indícios que possam nos levar a decifrar ideologias, mentalidades e padrões de 

comportamento, apesar de toda a carga de subjetividade inerente a tal proposta 

(KOSSOY, 2020). 

Resulta desta tríade, criador/imagem/receptor, que a interpretação é um 

processo dialógico e plural, posto que a participação do receptor é também um 

 
31 A concretização tem, portanto, dois referentes: um, o trabalho com as possibilidades que ela sugere 

ao receptor, e outro, o próprio receptor na medida em que deve preencher os "pontos de 
indeterminação", não de forma arbitrária, mas no quadro das possibilidades que o texto lhe oferece. 
Mas, como variam a cada recepção as circunstâncias em que o leitor ou o espectador realiza esse 
processo de determinação ou concretização variam, também variam as recepções de um mesmo texto. 
(Tradução da autora) 
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trabalho de criação. Assim, para Vázquez (2005), a recepção é histórica, pois se situa 

no processo histórico, segundo um sistema de normas dominante e válido em seu 

tempo, valorizando, em um determinado período histórico, alguns elementos do 

artefato e não outros. A imagem persiste e, através do tempo, os receptores mudam 

e interpretam a imagem com outras expectativas, referências e condições históricas.  

Podemos afirmar, a partir do que apresenta Vázquez (2005, p. 45), que a 

recepção só ocorre quando entra no horizonte de expectativas da “práxis vital”32 do 

receptor, à medida que sua recepção não é apenas uma experiência isolada com a 

obra, mas passa a integrar sua práxis vital ou atividade prática cotidiana. 

Nesse sentido, Vázquez (2005) destaca os pontos fundamentais, e que 

considera válidos, propostos pela Estética da recepção, e que aqui adaptamos para o 

nosso campo de conhecimento (a imagem fotográfica): 

1. A imagem é construída/criada pelo seu autor e produz um efeito que é 

condicionado pelo que se encontra nela; e a recepção se dá em um processo 

onde o que está na imagem fotográfica passa a ser também condicionado pelo 

seu destinatário, em uma relação dialógica. 

2.  A relação entre imagem e recepção não é direta; requer a mediação que está 

posta no "horizonte de expectativas"33 do receptor, em relação a outros dois 

horizontes, o horizonte de expectativas, segundo as quais o autor produziu a 

obra e o do presente a partir do qual o receptor dialoga com o texto. Ou seja, a 

recepção inclui sistemas de referências que conduzem o diálogo entre receptor 

e imagem, na fusão de horizontes (da imagem fotográfica, do contexto de 

referências e da práxis de vida); 

3. Ligado a esse horizonte prático-vital, há outro aspecto fundamental: a função 

social. Integrando o horizonte da arte/imagem no horizonte do mundo da vida, 

produzindo com essa integração um efeito na prática social.  

A partir de tais pressupostos, entendemos, pois, que o processo de recepção 

se torna possível a partir da imagem (no nosso caso a fotografia), ao passo que a 

imagem traz uma certa estrutura, ou seja, a fotografia não se constitui a priori, sem o 

 
32 Conceito que Vázquez (2005) desenvolve a partir de JAUSS, Hans Robert em estudos voltados 
para a recepção em literatura. 
33 Conceito desenvolvido por Vázquez (2005) a partir de GADAMER, Hans Georg em seus estudos 
sobre experiência estética. 
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trabalho criador, do seu autor, e a este estão aliadas questões de ordem técnica, 

poética e histórica. 

Assim, processo de produção e de recepção se encontram na imagem 

fotográfica, em uma dialética, entre os elementos da imagem, que abrem essa 

dialética, e o receptor, que a realiza a cada novo contato. A este processo, Vázquez 

(2005) denomina jogo dialético, ou um duplo movimento, para o futuro, para o que se 

espera do que ainda não foi visto; e outro, para trás, para o passado, para o que é 

lembrado do que foi visto anteriormente. 

Ao propor ir de uma Estética da Recepção para uma Estética da Participação, 

Vázquez (2005) pontua algumas mudanças de paradigma presentes na Estética da 

Recepção, que nos interessam, a saber, a primeira delas diz respeito a ideia de 

clássico, não como algo imanente, baseado na permanência, mas como 

consequência da atualização histórica, concepção que já está presente no conceito 

de clássico de Saviani (2013). 

Uma segunda mudança em relação a estética tradicional se refere aos 

espaços vazios, que já citamos, como um argumento para entender que toda obra é 

incompleta e necessita do receptor para concretizá-la. Assim, produção e recepção 

(consumo) são partes indissociáveis de um processo dialético.  

Há, ainda, uma terceira proposição, decorrente das duas primeiras, que ao 

tirar o receptor do lugar passivo abre uma possibilidade plural e multidisciplinar para 

recepção da arte, que para Vázquez (2005) coloca a arte como atividade criadora de 

apropriação da natureza, em oposição a uma ideia de arte como reprodução passiva 

da realidade. 

A essas propostas, que Vázquez (2005) traz como contribuições importantes 

da Estética da Recepção, ele acrescenta uma reflexão importante sobre qual seria a 

recepção adequada e adverte que tanto a recepção ativa quanto a passiva são 

experiências que se dão historicamente e ambas tem existido simultaneamente. 

Nesse sentido, nos abre para a necessidade de socialização da arte. 

 

Esta distinción se pone de manifiesto en nuestra sociedad entre la recepción activa 
y creadora que exige el gran arte, practicado por un sector privilegiado y minoritario 
de la sociedad, y la recepción pasiva del arte -o pseudo arte- "de masas" que 
promueven los medios masivos de comunicación, y del que las telenovelas son. un 
elocuente ejemplo. Ciertamente, estos dos tipos de recepción se hallan 



152 
 

  

condicionados por la estructura económico-social y la ideología dominante 
(VÁZQUEZ, 2005, p. 76).34 

 

Aqui, temos uma das limitações que Vázquez (2005) aponta na proposta da 

Estética da Recepção, não reconhecer o papel do condicionamento social na 

disposição do receptor, não se preocupando com a influência que divisão de classes 

exerce na recepção. Para o autor, não se pode ignorar que nossa sociedade é hostil 

à criatividade tanto na produção (criação) quanto no consumo (recepção), 

subordinando completamente o valor estético ao valor de troca. Somando-se a esta 

questão, adverte que o aspecto interpretativo, dado pelo receptor, na Estética da 

Recepção, deixou de fora outros aspectos fundamentais: a forma e o material 

sensível. 

Assim, ao propor a Estética da Participação, Vázquez (2005) considera rever 

tais questões e pensar que, se a arte é uma forma específica de práxis criativa, que 

resulta em um produto, dotado de um corpo material sensível à recepção, à 

intervenção, o receptor não precisa se limitar a esse aspecto significativo, mas 

também pode explorar sua aparência material e sensível.  

 

Partiendo de la concepción del hombre como ser de la praxis, o práctico, creador, 
sosteníamos que su capacidad creadora debe realizarse no sólo en determinados 
individuos excepcionales -los grandes artistas-, sino también en una amplia escala 
social. Y teniendo presente el arte, como actividad práctica creadora que, incluso -
como un firme reducto de la creatividad-, se manifiesta en las condiciones hostiles 
de la sociedad enajenada, capitalista, sosteníamos también la necesidad de 
extender, a los más amplios sectores sociales, la posibilidad de crear (VÁZQUEZ, 
2005, p. 88).35 

 

A partir do autor, podemos afirmar a importância dos conteúdos da arte, do 

seu processo de criação e recepção ativa e criadora, não só mental, mas também 

prática, como possibilidade de contribuir para socializar a criatividade, entendendo o 

 
34 Esta distinção se manifesta em nossa sociedade entre a recepção ativa e criativa exigida pela grande 
arte, praticada por um setor privilegiado e minoritário da sociedade, e a recepção passiva da arte de 
"massa" - ou pseudoarte - promovida pelos meios de comunicação de massa, e da quais novelas são. 
um exemplo eloquente. Certamente, esses dois tipos de recepção são condicionados pela estrutura 
socioeconômica e pela ideologia dominante. (Tradução da autora) 
35 Partindo da concepção do homem como um ser da práxis, ou prático, criador, argumentamos que 
sua capacidade criativa deve ser realizada não apenas em certos indivíduos excepcionais - os grandes 
artistas -, mas também em uma ampla escala social. E tendo em mente a arte, como atividade prática 
criativa que, mesmo -como firme bastião da criatividade-, se manifesta nas condições hostis da alienada 
sociedade capitalista, defendemos também a necessidade de estender, aos mais amplos setores 
sociais, o possibilidade de criar (Tradução da autora) 
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trabalho artístico não somente como um objeto a contemplar, mas como contribuição 

para transformar, humanizar.  

Pelo argumentado até aqui, a partir de Kossoy e Vázquez, tiramos algumas 

definições para nos auxiliar a sistematizar os conteúdos que devem estar presentes 

no ensino de fotografia na formação inicial de professores de arte: 

a) Tanto a produção como a recepção da imagem fotográfica, são criação de 

realidades; 

b) Existem múltiplas realidades, as realidades dos produtores de imagem, as 

realidades dos receptores de imagens, as realidades das imagens; 

c) As imagens são fixas, as interpretações são móveis e dependem das 

informações que a acompanham, e de onde é inserida. Ou seja, a mesma 

imagem pode ter múltiplas interpretações; 

d) Os fundamentos da fotografia advêm da técnica, do repertório, das questões 

estéticas, das relações de tempo/espaço e todas essas questões por vezes 

se confundem/coincidem com o ideológico. 

e) A imagem não é atemporal, mas sua recepção combina, o histórico, o 

estrutural e material, em um processo, ao mesmo tempo, diacrónico e 

sincrônico; 

f) Por sua caraterística própria, a fotografia está sempre entre realidade e 

ficção, registro e criação; 

g) A recepção da imagem fotográfica se dá entre o visível e o oculto;  

h) Duas tríades são importantes para pensar o ensino de fotografia: a primeira 

diz respeito a produção da imagem (repertório/autor/dispositivo), a segunda 

encontra-se no campo específico da existência da arte 

(autor/imagem/receptor). 

i) A fotografia, inserida no campo da arte, é práxis criativa, na sua produção e 

recepção, e sua inserção na escola pode contribuir para a socialização da 

criatividade e da arte. 

j) A fotografia é conhecimento histórico e culturalmente produzido. 

Com estas definições, estabelecemos alguns parâmetros para empreender 

nosso desafio e reforçar nossa proposição de que o ensino de fotografia voltado para 

a formação de professores de arte não poderá deixar de lado nem as questões 

técnicas/tecnológicas, nem o repertório (o que envolve seus aspectos históricos, 

culturais e ideológicos), nem a expressão.  
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 Memorando outra questão relevante para nosso propósito, nosso foco situa-

se na disciplina de artes visuais, ou seja, na formação inicial do professor que atuará 

em grande parte na escola formal. Consideramos a escola um espaço privilegiado 

para socialização do conhecimento e, por vezes, o único espaço em que a classe 

trabalhadora terá acesso à arte. Nesse sentido, reafirmamos que cabe à escola 

intentar a tarefa de resgatar a natureza criativa do homem e compreender que, como 

afirma Vázquez (1999), o conhecimento da arte como práxis que é, antes de tudo, 

instabilidade e mudança. 

 Mantendo o vínculo com a PHC, pautamos o conhecimento da fotografia no 

campo da arte, como resultante de um processo histórico de construção da cultura 

humana, e que se reverte em parte da riqueza intelectual e material que pertence a 

todo gênero humano. Portanto, faz parte das referências que, segundo (DUARTE, 

2010), são indispensáveis para que os alunos possam fazer a análise crítica do mundo 

em que vivem e da concepção de mundo que serve de mediadora em suas relações 

com esse mundo.  

 Delineando, então, nossa proposta, para o ensino de fotografia na formação 

inicial dos professores de artes visuais, temos em primeiro lugar a definição de arte 

como práxis criadora, tanto na sua produção quanto na sua recepção. Em segundo, 

definimos que nosso conhecimento dentro deste amplo campo da história da arte e 

da reflexão estética, está na fotografia. E por último, mas não menos importante, 

optamos pela abordagem didática da PHC, aliada a uma abordagem crítica da 

tecnologia.  

 

5.3 ARTICULANDO FORMA E CONTEÚDO NA PRÁXIS DOCENTE 

 

Para apresentar uma proposta de ensino de fotografia na formação inicial de 

professores de artes visuais, vamos relembrar os desafios propostos PHC para nossa 

atuação docente. Nosso objetivo está na identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pela espécie para tornar-se humano – trata-se de descobrir 

o essencial – o que Saviani identifica como “clássico”, como já abordado. Para 

completar, precisamos de formas para atingir este objetivo – organização de meios, 

conteúdos, espaço, tempo e procedimentos para que o aluno se aproprie da 

humanidade produzida historicamente. 
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Para alcançar tais objetivos, ou seja, identificar as formas mais desenvolvidas 

em que se expressa o saber, manifestações e tendências de transformação histórica, 

teremos que converter tais conhecimentos do saber objetivo em saber escolar. Mas 

para que o professor alcance tal intento, precisa, antes, ele próprio entrar em contato 

e apreender tais conhecimentos, que aqui se referem a fotografia no campo da arte. 

Desta forma, somente se o professor tiver conhecimento teórico/prático da 

fotografia no campo de conhecimento da arte, poderá, então, buscar meios para que 

os alunos também apreendam o processo de produção e tendências de transformação 

de tais conhecimentos, posto que a atividade docente está em realizar e conduzir a 

mediação pedagógica na assimilação do conhecimento construído historicamente 

pela humanidade. 

 A partir da transformação de tais conteúdos sistematizados em conteúdos 

escolares, o ponto de partida e de chegada do processo de ensino encontra-se na 

prática social dos indivíduos concretos, inseridos em um contexto social. Para 

alcançar nossos objetivos, fazem parte deste processo de educação a 

problematização, a instrumentalização e a catarse.  

 Seguindo este caminho, proposto pela PHC, e voltando-nos para o 

conhecimento específico da fotografia no campo da arte é que estabelecemos esta 

proposta, baseada nas reflexões teóricas apontadas nos capítulos anteriores e na 

práxis desenvolvida com os professores participantes do Clube de Fotografia. Nesse 

caminho, entendemos, pois, que os conhecimentos sistematizados que balizam nossa 

área de conhecimento – fotografia no campo da arte – encontram-se no entendimento 

de duas tríades fundamentais: a primeira tríade (Figura 43) diz respeito ao processo 

de criação de imagens, compreendendo a relação repertório – autor – tecnologia, a 

segunda circunscreve a existência da imagem no liame autor – imagem – receptor. 

 

Figura 37 - Tríade 1. Processo de criação da fotografia 

 
Fonte: A autora 
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Compreendemos que a abordagem desta primeira tríade (repertório – autor – 

tecnologia) é deflagradora de questionamentos importantes a respeito do 

conhecimento da fotografia como práxis criadora, o que consideramos fundamental 

para que o futuro professor de artes visuais construa a síntese de tal conhecimento. 

 Nesta relação, estarão envolvidas as questões técnicas, que abrangem o 

princípio da fotografia, os dispositivos e seus funcionamentos, mas estes relacionados 

com o processo criativo, que, por sua vez, não pode estar desvinculado do repertório. 

Deste modo, tratam de características próprias da gênese fotográfica, criação que 

envolve um aparato tecnológico, princípios técnicos que possibilitam a criação, 

abrangendo a relação realidade e ficção e o entendimento do termo representação. 

Ao tratar da segunda tríade (Figura 38), entendemos que tanto quanto a 

produção, a recepção do trabalho fotográfico é também práxis criadora (processo de 

criação). Nosso campo de conhecimento inclui, pois, múltiplos âmbitos que envolvem 

o repertório, com referência ao autor, a imagem, o receptor e a construção histórica 

da fotografia no campo da arte. 

 

Figura 38 - Tríade 2. Duplo processo de criação 

 
Fonte: A autora 

 

Ao compreender que nosso conhecimento se articula neste duplo processo 

de criação, podemos afirmar que a recepção e a produção do trabalho fotográfico 

combina, o histórico, o material, o imaterial, em um processo, ao mesmo tempo, 

diacrônico e sincrônico. Desta forma, assumimos que o conhecimento sistematizado 

da fotografia no campo da arte, para escapar de esquematismos, deve considerar uma 
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complexa relação (Figura 39), que envolve, ao mesmo tempo, contexto histórico, 

produção e recepção. 

 

Figura 39 - Contexto do conhecimento da fotografia 

 
Fonte: A autora 

 

Compreendendo a produção da fotografia como práxis criadora, posto que a 

arte é atividade humana criadora, podemos dizer que este processo, a 

construção/criação, passa pela técnica e por dispositivos fotográficos, estes, por sua 

vez, carregados de historicidade e ideologias. Sincronicamente, a criação artística, ao 

contrário da fotografia vivenciada cotidianamente em relações diluídas com um grande 

mar de imagens aleatórias e repetitivas, propõe uma relação de tal criação com seus 

receptores. 

Ao envolver esta relação autor/artista, o trabalho artístico com a fotografia e a 

sua recepção/público, fica explicito que o processo que envolve a fotografia no campo 

da arte ultrapassa o fazer imagem. Como arte, a fotografia encerra técnica e 

tecnologia como recursos necessários ao processo de criação, mas envolve, também, 

os meios e formas de materializar e socializar a produção artística, tendo o contexto 

histórico como campo (Figura 40, a seguir). 
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Figura 40 - Fotografia como conhecimento no campo da arte 

 
Fonte: A autora 

 

Não estamos propondo que o futuro professor de arte seja necessariamente 

fotógrafo ou artista, mas que identifique os conhecimentos da fotografia como arte, o 

que abarca fazer escolhas técnicas e formais voltadas para a produção e circulação 

da imagem, tratamento, edição, suporte, formas de exposições.  

Nesse sentido, os conhecimentos da área fotografia que os professores de 

arte selecionarão para converter em conteúdo escolar devem estar comprometidos 

com a fotografia como práxis criadora, forma humana de apropriação subjetiva da 

realidade objetiva, parte do saber artístico construído historicamente pela 

humanidade. 

Tal entendimento se fará possível a partir do entrelaçamento, a partir da 

história da fotografia no campo da arte, de questões relacionadas com as 

possibilidades técnicas e tecnológicas, autores e produção. Ao mesmo tempo, 

vivenciando as possibilidades expressivas da fotografia como práxis criadora, tanto 

na produção e suas possibilidades de socialização quanto na recepção. 

Para que o futuro professor de arte possa identificar, sistematizar e aprofundar 

os conhecimentos propostos, faz-se necessário ir além das práticas e usos que os 
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estudantes já fazem de forma condicionada dos dispositivos móveis e das imagens 

no cotidiano. É imprescindível pensar a história da fotografia no campo da arte como 

um processo em curso, que não pode ser apreendido em uma sequência cronológica 

que envolvem as primeiras transformações técnicas.  

Para entender a fotografia como conhecimento transformador, de caráter 

sensível, material e imaterial, é basilar a superação de concepções cristalizadas que 

condenam o aprendizado da fotografia a questões técnicas isoladas e mecânicas (que 

podemos aprender lendo o manual do equipamento) sem vinculação com o processo 

criativo e a todos os demais conhecimentos do campo da arte, sejam estes técnicos, 

materiais, estruturais, conceituais, históricos ou poéticos. 

Foi indagando por este caráter transformador da fotografia voltada para o 

nosso campo de atuação – o ensino de arte – que elaboramos a proposta pedagógica 

do projeto de extensão Clube de Fotografia, junto ao GPEAI e perseguindo, na práxis, 

as possibilidades da PHC no deslocamento dos conceitos cristalizados sobre a 

fotografia, para a compreensão desta como conhecimento. Sobre os conteúdos de 

fotografia desenvolvidos nos encontros (repertório, técnica, expressão), a Participante 

1 relata: 

 
Todos os pontos levantados foram trabalhados no Clube de Fotografia e 
contribuíram para enriquecer o repertório pessoal. O que não significa que 
dominamos o assunto. Pelo contrário, cada pessoa conhece suas fragilidades na 
área. Por isso, é que pretendo continuar no grupo, pois a cada encontro ocorrem 
trocas, reflexões, conteúdos de fotografia, produção e aprendizagens que 
continuam ampliando nosso repertório. Considero que o grupo partiu da prática 
social e problematizou a prática social, a fim de que cada pessoa começasse a 
nortear um possível objeto de pesquisa, ou seja, o seu tema de trabalho em 
fotografia. Enquanto isso, sentimos a necessidade constante de instrumentalizar 
nosso trabalho, conhecendo os equipamentos, as técnicas, programas de edição, 
o trabalho de outros artistas e fotógrafos a fim enriquecer o repertório e a prática.  

 

Neste sentido, com base na PHC, a educação constitui-se a partir da prática 

social, tendo como ponto essencial a transmissão dos conhecimentos mais relevantes 

sistematizado pela humanidade, levando em consideração que nenhum 

conhecimento é neutro, posto que seu desenvolvimento é social e histórico. Neste 

sentido, no ensino de fotografia na formação inicial dos professores de arte propomos 

fazer o caminho que vai da síncrese à síntese (Figura 41), onde teoria e prática são 

indissociáveis. Como constata a Participante 4 do Clube de Fotografia:  

 
Desenvolver pesquisa e processos de criação envolve teoria e prática 
imbricados. Isso estava presente nos encontros.  No meu caso, como estou com 
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pesquisa de doutorado, tudo que desenvolvi no clube de fotografia tinha relação 
com minha pesquisa acadêmica, sendo esta direcionada à práxis docente a partir 
da práxis criadora. Percebi essas etapas (prática social, problematização, 
instrumentalização e catarse) em momentos distintos [...] avalio que tivemos 
momentos em que pudemos experienciar todas essas dimensões. 

 

Neste movimento, vamos buscar entender o conhecimento da fotografia em 

suas formas mais ricas, possibilitando ao professor de arte sistematizar para poder 

socializar. Assim, o conhecimento cotidiano deve ser transmutado através do acesso 

ao conhecimento, à contrição de repertório e à práxis criadora, tanto na produção 

quanto na recepção da arte. Só assim o professor poderá ser mediador do processo, 

que, a partir da prática social, vai do senso comum à consciência crítica. 

Os conhecimentos da fotografia no campo da arte partem da vida ordinária, 

das concepções construídas e praticadas no cotidiano, mas vão além e têm na catarse 

o momento culminante para a alçar um outro patamar de entendimento. A catarse é 

parte do desenvolvimento humano e, no processo educativo, representa um percurso 

que gera um salto qualitativo entre a subjetividade individual e a objetividade 

sociocultural, com vistas ao processo de humanização. Nesse sentido, o repertório é 

fundamental, pois é a partir do conhecimento que podemos produzir o novo e operar 

a transformação para uma nova visão de mundo, responsabilizando-nos por nossas 

escolhas.  

A práxis criadora, presente na produção e recepção da arte, pode produzir 

processos catárticos, que possibilitam estabelecer novas posturas diante da vida e do 

mundo.  Isso ocorre, porque o conhecimento não é espontâneo, mas histórico e 

socialmente construído a partir da mediação. Nesta perspectiva, delineamos um 

entendimento de práxis pedagógica mediadora para o ensino de fotografia na 

formação inicial do professor de artes visuais, considerando que, ao lidarmos com a 

arte como conhecimento – e dentro deste campo estabelecemos o nosso recorte na 

fotografia –, estamos trabalhando, em primeiro lugar, com a indissociabilidade entre  

teoria e prática e/ou forma e conteúdo, em segundo lugar, que o contexto histórico 

transpassa todo o processo de mediação e, por fim, que a relação/interação com a 

fotografia/arte, como recepção ou como produção/criação/expressão, se estabelece 

na prática social. 

Assim, o processo de ensino não pode afastar-se do objetivo, que é, segundo 

a PHC, a apropriação do conhecimento. Ou seja, o conhecimento fotografia/arte 

(nosso conhecimento em questão) deve considerar não somente a condensação 
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histórica feita desta como curiosidade cultural, mas também entender o processo pelo 

qual social e historicamente tais escolhas foram feitas. Para compreender este 

processo, as respostas das perguntas da arte devem ser buscadas na arte como 

práxis criadora, que envolve tanto a individualidade e a práxis criadora individual 

quanto a arte como parte fundamental da constituição histórica e social do ser 

humano, como buscamos resumir no quadro abaixo (Figura 41). 

 

Figura 41 - Dinâmica pautada na PHC para o ensino de fotografia na 

formação inicial dos professores de arte 

 
Fonte: A autora 

 

A partir de tal elaboração, acreditamos, como propõe a PHC, que a 

problematização advém da prática social e é a partir dela que se compreende as 

necessidades de instrumentalização teórico-práticas. Concerne frisar que a 

problematização, a instrumentalização e a catarse não se configuram em 

procedimentos isolados ou cronológicos, podendo ocorrer em diferentes momentos 

do processo de transmissão-assimilação do conhecimento. Assim, ao problematizar, 

chegamos a novas problematizações a partir da catarse, entendida como o momento 

em que se efetivam os novos conhecimentos. Como visto anteriormente, a catarse 

não corresponde a um processo de avaliação pontual, mas o processo de superação 

das formas anteriores de entendimento do conhecimento.  

Neste sentido, entendemos que o processo de aquisição e sistematização dos 

conhecimentos da fotografia no campo da arte não se encerra em um ciclo com 

começo, meio e fim. Entretanto, acreditamos que as disciplinas de fotografia que 

fazem parte dos cursos de licenciatura em arte, com uma abordagem pautada nos 
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conhecimentos da fotografia no campo da arte como práxis criadora, fundamentada a 

partir de condições e desenvolvimento social e histórico, podem alçar o futuro 

professor de artes a um novo patamar de entendimento da fotografia, possibilitando 

uma futura práxis docente, mas criativa e comprometida com o conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho não esgota nossos questionamentos, mas, com certeza, 

mobilizou nossa forma de pensar em relação a uma possível organização dos 

conteúdos primordiais da fotografia que deve estar presente na formação do futuro 

professor de artes visuais, contribuindo como uma pequena parte de uma 

concretização didática pautada nos pressupostos da PHC, através do processo 

desenvolvido junto ao Projeto de extensão Clube de Fotografia para esta pesquisa. 

Neste processo, é fundamental reconhecer a importância dos projetos de 

extensão universitária para a ampliação dos conhecimentos no nosso campo de 

estudos e, ainda que consideremos este estudo parte de uma pesquisa inicial, fez-se 

possível atualizar nosso entendimento e reconhecer na práxis o processo de ensino-

aprendizagem em seu duplo movimento, onde o sujeito do ensino é o professor(a) e 

o sujeito da aprendizagem o(a) estudante, ambos inseridos na prática social, esta 

última fundamental para ancorar a concepção da PHC para a educação escolar. 

Nossa pesquisa demonstra a impossibilidade de separar, no âmbito do 

ensino, em nosso caso da fotografia no campo da arte, o acervo teórico do seu 

desenvolvimento prático, ambos imbricados no processo histórico-cultural de fazeres 

e reflexões que constituem os conhecimentos sistematizados. O que nos possibilita 

pensar uma didática a partir de alguns fundamentos que não configuram regras de 

aplicação. 

Ao mesmo tempo, somos levados a refletir sobre uma situação presente na 

nossa própria formação, bem como no que constatamos nos planos de ensino da 

disciplina de fotografia dos cursos de licenciatura em artes visuais no estado de Santa 

Catarina e que vem a ser a separação dos conteúdos entre práticos e teóricos. Tal 

reflexão foi ponto central em nosso processo, posto que foi através desta que a todo 

momento buscávamos não fragmentar a práxis pedagógica. 

Assim, nossos fundamentos para fotografia e para o seu ensino na formação 

inicial de professores de arte tornaram-se mais claros neste desenvolvimento para um 

público específico, em grande parte de professores já formados em arte. Este público 

específico contribuiu para entendermos os vazios deixados pela formação inicial, ao 

mesmo tempo que nos colocou o entendimento das categorias propostas pela PHC 

como fundamentais no processo de ensino-aprendizagem.   
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Destacamos, pois, as quatro categorias da PHC: prática social, 

problematização, instrumentalização e catarse, que entremearam a práxis pedagógica 

e que, a partir desta experiência, pudemos compreender como movimentos essenciais 

e articulados, todavia não podem ser caracterizados como operações sequenciais, 

posto que recolocam a didática e os conteúdos em articulação, considerando as 

especificidades da nossa área específica em suas múltiplas determinações. Ou seja, 

envolvendo os pressupostos da PHC, os conhecimentos específicos da fotografia no 

campo da arte e a elaboração teórico-prática na práxis docente, articulados entre si, 

em uma reverberação recíproca.  

Na práxis docente, a transmissão dos conhecimentos assume dialeticamente 

o núcleo central e essencial da educação escolar, mas cabe assimilar que ensino e 

aprendizagem são percursos inversos, mas ocorrem de forma indissociável no âmbito 

da prática social. Desta forma, em tal processo, o estudante vai da síncrese a síntese, 

através da intervenção do professor, ou seja, por meio da análise, como mediador no 

interior da prática social, estabelecendo a relação entre os conteúdos e a prática 

social. 

Assim, entendemos que quanto mais rica a vivência do futuro professor de 

arte com as múltiplas dimensões do conhecimento fotografia e suas expressões 

técnicas, interpretações e possibilidades criadoras, mais este professor poderá, na 

sua práxis pedagógica, promover, a partir da escola – espaço privilegiado do 

conhecimento –, o acesso dos estudantes ao patamar da síntese. É na escola que 

grande parte dos estudantes terá acesso aos conhecimentos eruditos, o que 

oportunizará que este possa expressar os conhecimentos culturais de forma 

elaborada a partir dos seus interesses, ou seja, a principal função da educação é a 

emancipação.  

É por entender a escola como este lugar privilegiado de aprendizagem do 

conhecimento emancipatório e como instrumento de mudança social e espaço de 

lutas que se efetiva na prática social comum ao professor e ao estudante, é que 

buscamos através desta pesquisa estabelecer, a partir da práxis pedagógica, uma 

relação para a compreensão dos conteúdos e encaminhamentos dos problemas 

postos pela prática social onde encontrávamos, com vistas ao entendimento dos 

conteúdos da nossa área de conhecimento que deverão fazer parte da formação 

inicial dos professores de arte. 
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Nossa tese propõe que o conhecimento fotografia não se encerra em 

questões técnicas e tecnológicas, mas considera que a fotografia é práxis criadora e, 

portanto, envolve expressão, que passa pela técnica e pelo repertório, o que envolve 

referências visuais, teóricas, históricas e culturais. Nesse caminho, concluímos que a 

abordagem sugerida pela PHC nos mune de possibilidades para pensar os conteúdos 

sistematizados em consonância com as formas didáticas adequadas sem dissociar 

teoria e prática no campo da prática social.  

É no campo da prática social que a problematização é possível para suscitar 

as necessidades e localizar o momento sincrético onde o estudante se encontra, para 

que novos problemas sejam lançados através da mediação do professor rumo ao 

conhecimento específico e sistematizado cultural e historicamente pela humanidade. 

E só assim, a partir da problematização mediada, que o espaço de formação pode 

buscar responder aos novos problemas apresentados, buscando a 

instrumentalização, não como uma etapa, mas como uma constante que perpassa 

todo o processo de ensino-aprendizagem, dispondo de instrumentos teórico-práticos 

para compreensão e resolução das novas questões, que passam a ser elementos 

incorporados a prática social através da catarse, ou seja, colocados como integrantes 

da própria vida na prática social de onde nunca saímos. 

Em nosso estudo, voltado para o ensino de fotografia, endentemos que um 

aprendizado de qualidade pressupõe a relação entre o saber sistematizado com as 

experiências vividas e as necessidades sociais e individuais que envolvem vários 

campos de entendimento da fotografia como criação em sua abordagem histórica e 

cultural, com vistas a modificar a prática social pela aprendizagem. Pautamo-nos na 

finalidade pedagógica de ensinar, de forma que esta exige que o professor tenha pleno 

conhecimento do objeto a ser ensinado para poder estabelecer com os estudantes o 

caminho que vai da síncrese a síntese, passando pela mediação. 

É através da mediação que o professor vai do geral ao particular, 

estabelecendo relações que passam pelas múltiplas dimensões do conhecimento 

fotografia, sua gênese, desenvolvimento, tendências e transformações, ao passo que 

o estudante vai do particular ao geral a partir da mediação do professor, operando 

análises e comparações para chegar à síntese. Para que este processo de ensino-

aprendizagem ocorresse, foi necessário buscar compreender e selecionar os 

conteúdos essenciais que caracterizam o nosso objeto de ensino – a fotografia no 
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campo da arte – e elaborar os conhecimentos destinados aos participantes do Clube 

de Fotografia  

Esse reconhecimento dos destinatários, em nosso caso, professores de arte, 

foi fundamental para que, como sujeitos deste processo, tenhamos ao final do 

percurso nos encontrado como grupo, no âmbito da prática social, a partir de lógicas 

inversas, mais próximos da síntese, tanto em relação aos conhecimentos da fotografia 

quanto aos fundamentos didáticos da PHC. 

No desenvolvimento das atividades do Projeto de extensão Clube de 

Fotografia, afirmamos que os conteúdos da fotografia envolvem a práxis criadora, 

como fazer e como interpretação, passando pelo entendimento crítico da técnica e 

das tecnologias, do repertório que compõe o fazer de artistas/fotógrafos, e todos estes 

aspectos carregados de historicidade e ideologias. Assim, ultrapassamos o momento 

do click e do uso cotidiano das imagens, pois entendida dentro com nosso campo de 

pesquisa e ensino – a arte –, a fotografia articula-se pela relação do dispositivo técnico 

(e suas tecnologias) com o propósito de fazer arte e, portanto, engloba em sua práxis 

os meios e formas de materialização e socialização, tendo sempre o contexto histórico 

como campo. 

Ao final desta pesquisa, encontramo-nos com o ímpeto de aprofundar nossa 

práxis pedagógica junto ao Projeto de extensão Clube de Fotografia e com nossos 

futuros alunos, pois consideramos que tanto a pesquisadora (mediadora deste 

processo) quanto os participantes do Clube de Fotografia (os estudantes neste 

processo) passaram a considerar outros dados do conhecimento que não tinham 

anteriormente e, assim, ampliaram a relação com a fotografia e com a uma prática 

educativa pautada na mediação, problematização, instrumentalização e catarse, em 

um movimento dialético. 

Intentamos, nessa experiência de formação junto ao Clube de Fotografia, 

estimular a iniciativa dos participantes, sem nos isentar do nosso papel de professor, 

mas favorecendo a problematização como um constante diálogo entre professor e os 

estudantes, entre os estudantes e, principalmente, o diálogo com os conhecimentos 

contextualizados cultural e historicamente, sem perder de vista a instrumentalização 

voltada para sistematização dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para 

efeito da transmissão/assimilação dos conteúdos. Com todas as contradições 

inerentes ao processo, acreditamos ter proporcionado e vivido momentos de catarse 

que nos ajudam a colocar em prática uma proposta de formação que possa contribuir 
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para a construção coletiva de uma didática para o ensino de fotografia pautada na 

PHC.  

A partir deste estudo, pautado nos pressupostos da PHC, somadas as 

contribuições dos estudos de Boris Kossoy, para entendimento da gênese da 

fotografia, e Adolfo Sánches Vázquez, na compreensão da arte como práxis criadora, 

considerando as reflexões propostas por Vilém Flusser e Andrew Feenberg para as 

tecnologias, entendemos que ainda temos um longo caminho a construir no que tange 

ao ensino de fotografia na formação inicial de professores de arte, no sentido de, além 

de buscar compreender sua importância para além da técnica e assimilar sua 

amplitude no campo da arte, onde as questões ligadas as tecnologias e aos 

procedimentos técnicos não desvinculam-se da expressão e do repertório histórico-

cultural de seus autores e receptores, reflexionar sobre a importância deste tempo das 

disciplinas de fotografia nas licenciaturas em artes visuais, em face da abrangência 

da imagem fotográfica na vida contemporânea. 
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ANEXOS 

ANEXO A - ENTREVISTA COM BORIS KOSSOY 

Realizada no Núcleo de estudos em fotografia e arte – NEFA.  Florianópolis, 18.01.17 

 

PERGUNTA (Otávio Nogueira): Você constantemente aborda a desmontagem da 

informação nos livros que compõem a trilogia  Fotografia & História e Realidades e 

Ficções na Trama Fotográfica, e Os Tempos da Fotografia: O Efêmero e o Perpétuo, 

neste último ao explicitar os eixos que sustentam os fundamentos teóricos e os 

códigos formais e culturais que permeiam as imagens, deixa claro diferentes ângulos 

e aspectos de uma criação e interpretação, onde evidencia  instrumentos para decifrar 

as múltiplas realidades presentes da imagem fotográfica. 

Entre representação e documento visual, no seu processo de criação/construção 

fotográfica e seu percurso como fotógrafo, como o efêmero e o perpetuo se articulam. 

Ou ainda, como seu fazer fotografia alimenta sua teoria e vice-versa?  

BK -> O efêmero e o perpetuo são condições intrínsecas da fotografia. Na origem 

temos o objeto da representação (qualquer que seja o objeto, mesmo que se trate 

de um assunto inanimado e imóvel como os edifícios e monumentos do passado) que 

ocorre na realidade imediata (primeira realidade); trata-se de uma situação efêmera 

(este assunto independe da representação, pois é pré-existente a ela). Quando o 

registro fotográfico é concretizado, o objeto é perpetuado tal como aparentava num 

dado espaço e tempo. Há, portanto, uma realidade do objeto e, outra, da 

representação (segunda realidade). É claro que entre elas há um vínculo: morte do 

objeto, vida documental; numa abordagem fenomenológica é o que se apresenta para 

a análise. Minha obra fotográfica e minha obra teórica se retroalimentam. 

PERGUNTA (Lucila Horn e Otávio Nogueira): No seu primeiro livro, Viagem pelo 

fantástico, você explora a relação da fotografia com o real e ao mesmo tempo com um 

imaginário fantástico. O livro traz uma narrativa em forma de ensaio fotográfico, 

misturando documentação e cenarização, deixando algo em suspenso, como se algo 

fosse imediatamente acontecer, como um frame de cinema. Em Boris Kossoy o 

fotógrafo, você reapresenta o seu lado de fotógrafo-autor. 

Entre Viagem pelo Fantástico, de 1971, e Boris Kossoy -O fotógrafo, ainda que ambos 

tragam “construções de sentido”, o que permanece e o que é característica nova deste 

Boris maduro/contemporâneo? 
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BK -> Devo fazer algumas colocações com relação às considerações apontadas, 

porque são importantes e incluir nesta apreciação a resposta à esta pergunta. Isso 

demanda uma desmontagem (ou desconstrução). Assim: a encenação de várias das 

fotos da série “Viagem pelo Fantástico” procura imitar a vida: à partir de fatos reais, 

de questões existenciais, políticas e ideológicas, românticas e sofridas que tiveram na 

literatura a sua principal fonte. É obvio que na elaboração dos cenários e 

desempenho dos personagens e, no roteiro e direção dessas obras sempre 

prevalece um rigor estético que permeia a obra. Estamos diante de um cenário de 

teatro ou num estúdio de cinema. Estamos, também, diante de uma situação “real”, 

em dado lugar e época, que pode e pede para ser fotografada; ou então, que foi criada 

para este fim. A imagem fotográfica não pode ser compreendida unicamente como 

registro do real, na captura do instantâneo etc. Ela se presta para comentar o real: 

seus fatos e contextos. Tratam-se de construções simbólicas, sim; mas, na proposta 

do Viagem pelo Fantástico elas escapam do regional e do nacional e buscam o 

universal pela rota do Realismo Mágico ou Realismo Fantástico, que é a minha forma 

de expressão. No entanto, cabe frisar que apenas parte das imagens deste livro foram 

encenadas. Convivem com elas outras imagens ditas “documentais” que situam social 

e esteticamente o pano de fundo onde se desenrola a cena, onde tem lugar o clímax.  

Minha trajetória na produção de imagens sempre se pautou na tentativa de buscar 

algo que intriga emocionalmente e provoca no espectador o desejo de saber mais 

sobre aquela micro história contida na representação, algo como: “mas o que 

aconteceu antes” [do registro]? ou “o que teria acontecido depois” ...? uma resposta 

que só o cinema pode dar. Quando trazemos a recepção para o campo da fotografia, 

será o espectador da foto, pela sua imaginação e repertório que descongelará a 

imagem em busca de um sentido.  

O Viagem pelo Fantástico é um livro de fotos, que hoje se chamaria foto-livro, montado 

sobre uma estrutura de 10 contos. Cada conto remete a uma história. O conjunto das 

10 pequenas histórias forma a narrativa, embora cada um dos contos é, em si, um 

pequeno ensaio. Esta ambiguidade foi pensada na concepção do livro; assim, 

podemos também imaginar cada conto como sendo um capítulo. No conjunto, se 

percebe como certos elementos de um conto reaparece sob diferentes formas em 

outro, da mesma maneira que a nossa imaginação voa, ininterruptamente, de um 

assunto a outro, em geral aleatoriamente, sem controle. 
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Nesta altura poderia me estender sobre as realidades e ficções na (e dá) fotografia 

com apenas um conceito que se pode ler através da trilogia teórica: o registro 

fotográfico só existe em função do processo de criação/construção do fotógrafo. Na 

realidade o registro material é o ponto final do processo de criação, que é imaterial. 

Entre o Viagem pelo Fantástico (1971), o Boris Kossoy, Fotógrafo (2010), o 

Busca-me (2013) e o último, Imago, ...sobre o aparente e o oculto (2015) 

permanece a mesma busca do mistério, o mesmo jogo de certezas e dúvidas sobre 

aquilo que vemos concretamente nas máscaras da aparência e o que imaginamos 

que não vemos, aquilo que vive no extraquadro das imagens. Estes são 4 momentos 

da minha trajetória, que se conectam deste a viagem primeira; seria impossível me 

deter sobre eles aqui. 

Creio que ao longo do tempo continuei apurando a observação em relação aos 

lugares, situações, comportamentos, formas e detalhes dos objetos e das coisas do 

mundo que por alguma razão me intrigavam. A percepção do componente de mistério, 

subjacente a dadas ocorrências do mundo concreto sempre representou forte 

motivação para meus trabalhos fotográficos (desde a série Viagem pelo Fantástico). 

Persigo nos detalhes do real as implícitas conexões com a ficção, com a preocupação 

de demonstrar como a fotografia nos permite incursionar em mundos paralelos, 

mundo dos simulacros. É o mundo representado pela arqueologia, pela arte, pela 

publicidade, pela indústria cultural de forma geral. Ícones de culturas antigas, 

estátuas, manequins, fotografias que documentam a notícia do dia, ilustrações fixas 

ou em movimento, contendo temas da vida real ou ficcional veiculadas pela mídia 

impressa ou pela Internet.  

Entre o caleidoscópio e a câmara trata de realidades e ficções, estabelece metáforas 

entre o mundo das representações e o chamado mundo real. Compreende um 

conjunto de imagens documentais perfeitamente situadas no espaço e no tempo 

(históricas, antropológicas) e imagens atemporais (criações que persistem 

independentemente do local e da época em que foram produzidas) e que, obviamente, 

também são documentais, pela própria natureza da fotografia. As primeiras, no 

entanto, se vinculam aos fatos na sua concretude e na sua aparência, as últimas ao 

espírito, às mentalidades; ambas são, todavia, obtidas a partir de um processo de 

criação / construção. São simbólicas, podem se tornar universais, quando 

conseguimos emocionar a outros, conhecidos e desconhecidos, próximos de nós e 

também os distantes, em outras latitudes. 
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PERGUNTA (Endrigo Righeto e Alexandre Freitas): Em Um Olhar sobre o Brasil – 

A fotografia na construção da imagem da nação 1833-2003, você apresenta uma 

história da fotografia que no nosso entender deveria estar nas escolas, pela clareza e 

riqueza da pesquisa, e principalmente por nos levar a entender um percurso da 

imagem fotográfica no Brasil.  

Como foi seu processo de pesquisa como historiador, quais os critérios de curadoria 

das imagens, checagem de informações? Qual o tempo dedicado a essa pesquisa? 

Várias imagens que aparecem no livro são de seu acervo pessoal, como você chegou 

a essas imagens? 

BK -> Bem, gostaria de começar agregando mais perguntas àquelas que vocês me 

enviaram: Trata-se de uma proposta de pensar o Brasil a partir de imagens: imagens 

fotográficas. No entanto, como selecionar fotografias de inúmeros fatos que possam 

abarcar tão largo período: 170 anos de história? Como abarcar esse longo espaço de 

tempo que vai da introdução da fotografia no Brasil até o momento presente? Como 

abranger as múltiplas facetas de um país das dimensões do Brasil, rico em sua 

diversidade étnica, geográfica, em seus hábitos e temporalidades, pleno de contrastes 

sociais em todas as suas regiões? Como abordar, enfim, esse universo temático se 

deveríamos nos limitar a um número relativamente restrito de fotografias? E como 

conduzir os textos pertinentes a cada imagem para que o conjunto produzisse 

sentido?  

Não foram poucos os desafios desta empreitada, porém, as limitações mencionadas 

nos motivaram a reavaliar atentamente os cenários, os personagens e os fatos de 

uma história que pode ser vista e escrita segundo diferentes óticas, vale dizer, 

diferentes olhares sobre as fontes iconográficas.  

A curadoria de uma exposição fotográfica histórica exige um roteiro muito claro e 

seletivo para que o espectador possa fruir e gravar mentalmente a essência do que 

viu. E que o provoque para voltar e ver com mais vagar detalhes que escaparam. O 

mesmo se pretende dos estudantes de diferentes níveis acadêmicos, que captam a 

mensagem do todo e das partes de diferentes formas de acordo com o repertório de 

cada um. 

Preciso ser breve; esse tema é sedutor e poderíamos aqui falar a respeito por muitas 

horas. 

A pesquisa tomou 3 anos de trabalho: 2009-2012; convite que me foi feito pela 

Fundación Mapfre de Madrid. Outras instituições estiveram. Trabalharam comigo 
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vários pesquisadores. Minha curadora adjunta foi a Profa. Lilia M. Schwarcz da USP 

e um pessoal técnico do mais alto nível da equipe de montagem do Instituto Tomie 

Ohtake de São Paulo. Apoio administrativo para a penosa tarefa de solicitação de 

direitos para a exposição e publicação. 

Muitos meses foram gastos para a elaboração do conceito. 

Balizas: 1833-2003 

A periodização e as questões de fundo de cada período foram assim estruturadas:  

Segundo Reinado  

1833–1889 | Luzes sobre o Império  

República  

1889–1930 | Urbanidade, conflitos, modernidade 1930–1937 | Ideologias, 

revoluções, nacionalismos. 

1937–1945 | Autoritarismo, repressão, resistência. 

1945–1964 | Industrialização, desenvolvimento, anos dourados  

1964–1985 | Tempos sombrios  

1985–2003 | O reacender das luzes  

Critério metodológico 

Eixos temáticos 

política/sociedade/cultura e artes/paisagem 

Buscou-se uma unidade formal entre os eixos temáticos: política/sociedade/cultura e 

artes/cenários, cujos conteúdos se sucedem, porém, transversalmente, ao longo dos 

períodos históricos. 

Imagens nucleares 

As imagens nucleares sintetizam simbolicamente fatos e processos de momentos 

singulares da história do país. Essa iconografia especial funciona como denúncia de 

sistemas, chamando a atenção sobre a conjuntura, as deformações sociais, 

econômicas e políticas, mas, também, realçando os grandes feitos intelectuais, 

artísticos e científicos. Imagens que, enfim, enfatizam rupturas e emoções; por vezes 

ultrapassam o factual pela sua força expressiva. Suas mensagens causam impacto e 

emocionam espectadores de outras latitudes; são imagens que permitem uma leitura 

universal.  

Legendas 

“Para cada fotografia uma micro história”; esta foi a ideia que permeou toda exposição 

(cerca de 400 fotografias) ... 
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O desafio desta empreitada residiu em compor um corpus documental que pudesse 

conduzir o espectador através dos caminhos de luzes e sombras que permeiam a 

história do Brasil; um percurso iconográfico e histórico regido segundo um 

determinado olhar que, no seu conjunto, produzisse sentido. O título desta incursão 

surgiu, pois, naturalmente, desde o princípio, assim como o conceito, que 

gradativamente se via mais claro. 

Tal foi o exercício intelectual que nos moveu através, ou melhor, a partir das 

fotografias. Um desafio de síntese de imagens e textos: valorizar o simbólico, tentar 

evitar a redundância, destacar o anônimo e o cotidiano naquilo que têm de aparente 

e oculto, rever criticamente as imagens conhecidas e ideologicamente comprometidas 

com as histórias oficiais. Por essas vias tentamos equacionar nossa abordagem. Um 

conjunto de fotografias e micro histórias que se articulam visando à construção da 

imagem da nação. Trata-se de um olhar sobre o Brasil, como, obviamente, existem 

muitos outros olhares, outras imagens e outras leituras.  

PERGUNTA (Maria Luiza Simas Sumienski): Em nosso Núcleo de Estudos 

Fotografia e Arte, somos constantemente estimulados a ver a produção de outros 

fotógrafos atuais e do passado, mas também levados a olhar para o nosso processo 

e revisitar nossa produção.  

Para você, por que pode ser importante olhar para meu próprio processo? Quais são 

suas perspectivas em relação as novas gerações de fotógrafos, você pensa sobre 

isto? Para alguns a fotografia está morta enquanto possibilidade de expressão, qual 

sua visão sobre isso? 

BK -> Olhar para o próprio processo? A) (onde falei isto...?) De qualquer modo, 

devemos estar sempre aferindo o nosso processo; isto é importante porque significa 

a busca da compreensão do que somos, não há como separar o que somos do que 

criamos. Falo de um comprometimento total entre o que somos e a arte que fazemos, 

um mergulho nos nossos segredos mais íntimos, nossos medos, nossas convicções. 

B) Minha perspectiva em relação às novas gerações de fotógrafos: sobrevivem 

artisticamente os que conseguem escapar da mesmice, os que buscam diariamente 

o conhecimento, os que se cercam com pessoas que tem o que dizer, que inovam, 

desafiam. O aprendizado não tem fim...a vontade de se superar deve ser uma meta, 

não neurótica, porém constante. 

C) A fotografia está morta como possibilidade de expressão? Isso pode ser válido para 

as mentes vazias, para os que não tem nada a comunicar, estes devem buscar outra 
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atividade. A fotografia segue sendo uma das formas de expressão mais criativas que 

se conhece; a fotografia é o seu diário de bordo ao longo da vida, deve ser sua 

companheira sempre, é o registro de sua experiência. 

PERGUNTA (Lucila Horn): Alguns filósofos da tecnologia como Feenberg, que 

propõe uma filosofia crítica da tecnologia, consideram que a tecnologia não é 

autônoma, ainda que os aparelhos e dispositivos carreguem valores desde a decisão 

de sua fabricação, até a propaganda que nos faz consumi-los, mesmo aqueles que 

parecem nos ser oferecidos gratuitamente. Da mesma forma Flusser, em relação a 

fotografia, nos fala sobre a necessidade de o fotógrafo como funcionário da máquina, 

pois a informação e não o objeto é que tem valor. O desafio que Flusser e Feenberg 

nos propõe é que possamos abrir a caixa preta.  

Você nos diz que a imagem fotográfica é sempre construída por mais “documental” 

que seja seu conteúdo, mas também que o dispositivo já traz em si, embutido, no seu 

próprio conceito uma fórmula de ver o objeto real segundo determinados preceitos, de 

acordo com o paradigma renascentista de representação do espaço visual: a 

perspectiva.  

Você considera que levando em consideração os variáveis 

aparelhos/dispositivos/tecnologia, e paradigmas estéticos presentes em nossa forma 

de ver, é possível uma fotografia “autoral” sem abrir a caixa preta e sem o 

entendimento da construção do nosso olhar? 

BK -> A) Vejo na tecnologia o instrumento que nos permite viajar, busco no seu 

mecanismo o que devo dominar para alcançar o meu sonho, o meu deleite de produzir 

imagens. Assim posso registrar o mundo, inventar, trabalhar. 

A tecnologia fotográfica, por mais simples ou sofisticada que seja serve apenas como 

meio e não como fim. Ela irá sempre ser viabilizada por meio de um SRV, que é 

exatamente a tecnologia de produzir imagens técnicas pela câmera obscura e os 

demais pertences e acessórios de ordem físico-química ou eletrônica que tornarão 

visíveis essas imagens; portanto a caixa preta no seu constructo interno, no seu 

fundamento, é a mesma no que diz respeito ao sistema ou processo de construção 

da representação, um sistema baseado nas leis da perspectiva renascentista. 

B) Mas o que de fato importa é o nosso processo de criação, o nosso olhar que irá 

requerer esse ou aquele equipamento: o proprietário da câmara e não o funcionário, 

claro, me refiro ao proprietário inteligente e criativo. A tecnologia deve nos servir e 
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deve ser domada. É por isso que penso em duas caixas pretas: o caleidoscópio e a 

câmara.  

A primeira delas, o caleidoscópio é o nosso equipamento eterno, nosso próprio ser, 

nosso cérebro e coração, nosso conhecimento, formação, experiência, nossa 

mentalidade e sensibilidade, nossa história pessoal, nossas fantasias e desejos, 

nossa imaginação, nossa visão de mundo, nossas imagens mentais, nossa 

identidade, enfim. Tem a validade da nossa duração. A segunda ainda mantém o 

mesmo princípio da câmera obscura do passado, apesar de sua contínua sofisticação 

tecnológica; é o instrumento por meio do qual registramos e /ou reinventamos os 

cenários do mundo. 

O caleidoscópio rege as imagens da câmera. Os registros por ela obtidos não são 

autônomos, são criados, construídos segundo as intenções, comprometimentos e 

ideologia de seu operador. 

PERGUNTA (Ana Lice Brancher):  A minha pergunta (talvez um tanto desgastada, 

mas sobre a qual ainda acho que vale a pena refletir) seria mais ou menos assim: 

"nesse mundo supersaturado de imagens e parafernálias eletrônicas e midiáticas, qual 

o caminho para seguir com boas fotografias? num cotidiano tão supersaturado de 

desigualdades econômicas e sociais, para que serve a fotografia?” 

BK -> A fotografia serve, e continuará servindo sempre, em qualquer situação, em 

tempos de paz e de guerra, de conflitos étnicos, raciais, políticos e de outras 

naturezas, para registrar e informar sobre os fatos do cotidiano nas mídias 

convencionais como nas alternativas, onde os selfies tem seu reinado. Sem 

informação visual estamos à margem do mundo, alheios aos fatos, incapazes de 

discernir sobre o que ocorre à nossa volta, sobre os atos e atitudes do Poder que nos 

afetam individualmente, como a todo o conjunto da sociedade. É por tais razões que 

o registro fotográfico é uma das formas de conhecimento e de controle social - para o 

bem ou para o mal necessária e não um objeto de moda. Sua função no registro da 

memória individual e coletiva é inigualável desde o seu aparecimento, há quase 180 

anos. Para tudo isso serve a Fotografia. 
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ANEXO B - EMENTAS DAS DISCIPLINAS DE FOTOGRAFIA DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO DE 

SANTA CATARINA. 
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ANEXO C - PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS DE FOTOGRAFIA ENVIADOS 

PELOS PROFESSORES 

 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Área:  Área de Ciências Humanas e Jurídicas 
Curso:  1037 - ARTES VISUAIS 
Matriz:  1004 - ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 
Componente 
Curricular:  

8030440 - FOTOGRAFIA 

Turma:  
A      Período:  3      Carga horária:  96 
h/a      Ano/Semestre:  2017 / 1 

Professor(a):  442437  
 
3 Crédito(s) do componente curricular será utilizado para desenvolver atividade 
prática.  
 
Plano de Ensino 
1. EMENTA 
A fotografia como espaço de representações sígnicas e de experiência prática e 
conceitual na contemporaneidade artística. História, técnica e prática da fotografia. 
2. JUSTIFICATIVA 
Esta disciplina insere-se no curso para proporcionar a ampliação do olhar fotográfico 
através da prática da captação da imagem analógica e digital. Além de desenvolver 
a capacidade crítica e o senso estético, possibilita a aplicação na sala de aula como 
proposta de conteúdo. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GERAL 
Compreender teórica e tecnicamente a fotografia dentro da contemporaneidade e 
seus sistemas de representações. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Proporcionar conhecimento técnico, conceitual, estético e histórico sobre a imagem 
fotográfica e os novos meios de produção de imagens.  
- Compreender a fotografia artística como nova vertente de produção imagética da 
atualidade. 
- Desenvolver sensibilidade e aptidão para um olhar particular em relação à 
produção de imagens. 
- Experienciar a criação de imagens através do meio fotográfico digital. 
- Desenvolver métodos de abordagem da imagem fotográfica usada como meio de 
expressão e diferenciá-la dos outros gêneros visuais, através de leituras indicadas 
de autores brasileiros da crítica fotográfica contemporânea. 
- Fundamentar conhecimentos sobre a prática do registro fotográfico artístico. 
- Desenvolvimento de projeto artístico autoral em fotografia (portfólio) e as possíveis 
aplicações na sala de aula como prática artística e reflexiva. 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Diferenças entre câmeras analógicas, digitais (profissionais, semi-profissionais e 
amadoras). 
- Processos fotográficos: fotoquímico e digital. 
- Prática fotográfica em laboratório P&B e em fotografia digital. 
- História da fotografia e suas repercussões sociais. 
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- Técnica fotográfica básica e equipamentos. 
- Composição fotográfica. 
- Conceito sobre a imagem. 
- As diversas funções da fotografia na arte contemporânea. 
- Grandes fotógrafos e fotógrafos artistas contemporâneos. 
- O uso da imagem fotográfica na pesquisa científica. 
- Técnica fotográfica profissional: funcionamento da câmera, equipamentos. 
- Relação Diafragma x obturador. 
- Técnicas básicas no uso de softwares de edição de imagens. 
5. METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas, ilustradas através de dispositivo eletrônico sobre o 
conteúdo programático. Aplicação dos conceitos e técnicas em trabalhos criados e 
desenvolvidos pelo aluno em sala de aula. Realização de trabalhos práticos e 
individuais e discussão dos mesmos no final de cada período pelo aluno e posterior 
comentário do professor. Seminário. Elaboração e confecção de um portfólio. 
Trabalho discente efetivo (TDE). 
5.1 TRABALHO DISCENTE EFETIVO (TDE) 
- Leituras recomendadas pelo professor. 
- Exercícios em sala e extraclasse. 
6. CRONOGRAMA (OPCIONAL) 
7. AVALIAÇÃO 
A avaliação é entendida como um processo, desta forma, todos os momentos serão 
considerados, a cada aula e a cada produção, na qual o aluno deve demonstrar 
interesse participativo. Serão desenvolvidas atividades como: análise e escritura de 
textos, produção plástica individual e atividades em grupo nas quais todos os 
participantes devem se fazer presentes em sala de aula e participar efetivamente 
dos debates e apresentações.  
 
Critérios avaliativos: Relevância da proposta, criatividade, exposição oral, 
acabamento na experimentação de materiais e utilização das normas da ABNT. 
Será aprovado o universitário que obtiver aproveitamento de pelo menos 70% dos 
conteúdos ministrados e 75% de frequência.  
 
Avaliação G1: 
- participação qualitativa da/os alunos/as nos seminários e trabalhos desenvolvidos e 
apresentação em aula; 
- produções escritas, individuais e coletivas; 
- prova; 
- assiduidade, uma vez que a avaliação dar-se-á de forma contínua; 
- apresentação de seminário temático, através de trabalho escrito, exposição oral e 
capacidade de elaboração e dinamização da aula; 
 
Notas de g1: 60% do peso da média. 
 
Avaliação G2: 
- produção de um portifólio (80%) 
- TED - Trabalho efetivo discente (20%): Diário fotográfico 
Nota g2: 40% do peso da média. 
 
Avaliação G3: 
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Será aplicado de acordo com a data da SERCA. Será realizada uma prova dos 
conteúdos ministrados no semestre. 
 
8.1. Referência Básica 

  HACKING, Juliet (Ed.). Tudo sobre fotografia. Rio de Janeiro: Sextante, 2012. 
576 p. ISBN 9788575428252 (broch.). 

  LANGFORD, Michael John; FOX, Anna; SMITH, Richard Sawdon. Fotografia 
básica de Langford: guia completo para fotógrafos. 8. ed. São Paulo: Bookman, 
c2007. 447 p. ISBN 9788577802760 (broch.). 

  ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São 
Paulo: Senac São Paulo, 2009. 483 p. ISBN 9788573598766 (broch.). 
8.2. Referência Complementar 

  BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteria, 1984. 185 p. ISBN 8520909807. 

  DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 11. ed. Campinas: 
Papirus, 2008. 362 p. (Ofício de arte e forma). ISBN 85-308-0246-2. 

  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 
fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 82 p. ISBN 8573162783. 

  KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática. Pearson 238 ISBN 
9788576051626. 
9. OBS PROFESSOR 
- Improbidade acadêmica (assumir como seu um trabalho que não o é, ou clara 
imitação ou cópia evidente de resultados e conclusões de outros autores), em 
qualquer de suas modalidades, em qualquer das avaliações, de origem interna ou 
externa a instituição, será considerado anulado (avaliação com nota zero). 
- Não serão aceitos trabalhos só com citações (textos copiados e referenciados). 
- Fica sob responsabilidade do aluno adquirir com os colegas os conteúdos que 
perdeu. 
- Os alunos deve tentar para possíveis problemas de incompatibilidade de versões 
de programas utilizados em casa e no laboratório, não sendo aceitos trabalhos 
atrasados cujas versões impossibilitem a entrega no prazo estipulado. Da mesma 
forma, problemas oriundos da forma de utilização do programa e do hábito de salvar, 
fazer cópias de segurança, enfim, não servirão de pressuposto para prorrogar o 
prazo de entrega do trabalho. Assim, como interpretação faz parte da avaliação 
escrita, organização pessoal faz parte da avaliação dos trabalhos. 
- A nota em trabalhos em grupo e seminários poderá diferir entre os membros, 
conforme participação, em classe, considerando-se inclusive a assistência 
respeitosa aos trabalhos dos colegas.  
- Os trabalhos devem ser entregues na data da aula que correspondem. Nem na 
nota e nem a presença serão considerados se o trabalho for entregue pós aula, 
exceto em caso de atestado.  
- Toda justificativa de falta deve ser encaminhada para a Secretaria Acadêmica e só 
será justificada se for deferida. 
- Não cabe ao professor avisar sobre as faltas. 
- É PROIBIDA a utilização de notebook e tablet nas aulas, exceto quando solicitado 
pelo professor da disciplina. 
- As considerações sobre a aula devem ser resolvidas no espaço e expediente da 
Universidade. 
- O plano de ensino poderá sofrer alterações conforme a necessidade e/ou 
andamento da turma caso o professor achar necessário. 
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UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Área:  Área de Ciências Humanas e Jurídicas 
Curso:  1037 - ARTES VISUAIS 
Matriz:  431 - ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 
Componente 
Curricular:  

8030371 - POÉTICAS FOTOGRÁFICAS NA 
CONTEMPORANEIDADE (OPTATIVO) 

Turma:  
A      Período:  7      Carga horária:  72 
h/a      Ano/Semestre:  2016 / 1 

Professor(a):   

 
Programa de Aprendizagem (Plano de Ensino) 
 
1. EMENTA 
Conceitos gerais da fotografia e contexto histórico na contemporaneidade. Estudo 
das possibilidades de utilização da fotografia no campo artístico e educacional na 
contemporaneidade. 
2. JUSTIFICATIVA 
O presente componente curricular pretende desenvolver trabalhos artísticos autorais 
em fotografia. É sabido que um curso de licenciatura em artes, além da base 
educacional e pedagógica, propõe exercícios de criação plásticos e visuais para o 
desenvolvimento de conteúdos pertinentes à área. Esse componente pretende 
investigar profundamente os meios de produção fotográfica na contemporaneidade 
para que o aluno possa criar sua poética individual com a técnica fotográfica. Neste 
sentido, iremos ir além da compreensão do currículo, exercendo na prática à 
produção em arte de maneira reflexiva, investigativa e crítica. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GERAL 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Oportunizar ao aluno a aquisição de conhecimentos aplicados em fotografia P& B, 
cor e digital. 
- Experienciar a fotografia como forma de compor imagens não documentais e 
conceitos que elucidem o potencial expressivo, através da prática induzida. 
- Instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de um projeto autoral em 
fotografia.  
- Analisar, refletir e debater sobre a bibliografia especializada em fotografia. 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Fotografia e Arte 
- Fotografia na arte moderna 
- Fotografia na arte contemporânea 
- Fotografia expandida 
- Poéticas fotográficas contemporâneas 
- Seminário sobre fotógrafos e artistas que se utilizam da linguagem fotográfica 
- Leitura dos principais textos sobre a ontologia da imagem fotográfica 
- Processos de elaboração da imagem fotográfica 
- Desenvolvimento de projeto autoral em fotografia 
5. METODOLOGIA 
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Aulas expositivas dialogadas, ilustradas através de dispositivo eletrônico sobre o 
conteúdo programático. Aplicação dos conceitos e técnicas em trabalhos criados e 
desenvolvidos pelo aluno em sala de aula. Realização de trabalhos práticos e 
individuais e discussão dos mesmos no final de cada período pelo aluno e posterior 
comentário do professor. Seminário. Elaboração e confecção de um portfólio ou 
trabalho autoral em fotografia. 
6. CRONOGRAMA (OPCIONAL) 
7. AVALIAÇÃO 
A avaliação é entendida como um processo, desta forma, todos os momentos serão 
considerados, a cada aula e a cada produção, na qual o aluno deve demonstrar 
interesse participativo. Serão desenvolvidas atividades como: análise e escritura de 
textos e imagens, produção plástica individual e atividades em grupo nas quais 
todos os participantes devem se fazer presentes em sala de aula e participar 
efetivamente dos debates e apresentações.  
 
Critérios avaliativos: Relevância da proposta, criatividade, exposição oral, 
acabamento na experimentação de materiais e utilização das normas da ABNT. 
Será aprovado o universitário que obtiver aproveitamento de pelo menos 70% dos 
conteúdos ministrados e 75% de frequência.  
 
Avaliação G1: 
- participação qualitativa da/os alunos/as nos seminários e trabalhos desenvolvidos e 
apresentação em aula; 
- produções escritas, individuais e coletivas; 
- assiduidade, uma vez que a avaliação dar-se-á de forma contínua; 
- apresentação de seminário temático, através de trabalho escrito, exposição oral e 
capacidade de elaboração e dinamização da aula; 
- Fichamento: do livro: A câmara clara (Roland Barthes). 
Notas de g1: 60% do peso da média. 
 
Avaliação G2: 
- Projeto autoral em fotografia. 
- Diário poético fotográfico. 
 
Nota g2: 40% do peso da média. 
 
Avaliação G3: 
Será aplicado de acordo com a data da SERCA. Será realizada uma prova dos 
conteúdos ministrados no semestre. 
 
8. REFERÊNCIAS 
 
8.1. Referência Básica 

  HACKING, Juliet (Ed.). Tudo sobre fotografia. Rio de Janeiro: Sextante, 2012. 
576 p. ISBN 9788575428252 (broch.). 

  LANGFORD, Michael John; FOX, Anna; SMITH, Richard Sawdon. Fotografia 
básica de Langford: guia completo para fotógrafos. 8. ed. São Paulo: Bookman, 
c2007. 447 p. ISBN 9788577802760 (broch.). 

  ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São 
Paulo: Senac São Paulo, 2009. 483 p. ISBN 9788573598766 (broch.). 
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8.2. Referência Complementar 

  ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 263 p. ISBN 8533614640. 

  BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteria, 1984. 185 p. ISBN 8520909807 

  DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia enciclopédico da arte 
moderna. 2. ed. São Paulo: COSAC NAIFY, 2010. 311 p. ISBN 9788575037843 
(enc.). 

  DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 11. ed. Campinas: 
Papirus, 2008. 362 p. (Ofício de arte e forma) ISBN 85-308-0246-2 

  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 
fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 82 p. ISBN 8573162783. 
 
9. OBS PROFESSOR 
- Improbidade acadêmica (assumir como seu um trabalho que não o é, ou clara 
imitação ou cópia evidente de resultados e conclusões de outros autores), em 
qualquer de suas modalidades, em qualquer das avaliações, de origem interna ou 
externa a instituição, será considerado anulado (avaliação com nota zero). 
- Não serão aceitos trabalhos só com citações (textos copiados e referenciados). 
- Fica sob responsabilidade do aluno adquirir com os colegas os conteúdos que 
perdeu. 
- Os alunos deve tentar para possíveis problemas de incompatibilidade de versões 
de programas utilizados em casa e no laboratório, não sendo aceitos trabalhos 
atrasados cujas versões impossibilitem a entrega no prazo estipulado. Da mesma 
forma, problemas oriundos da forma de utilização do programa e do hábito de salvar, 
fazer cópias de segurança, enfim, não servirão de pressuposto para prorrogar o 
prazo de entrega do trabalho. Assim, como interpretação faz parte da avaliação 
escrita, organização pessoal faz parte da avaliação dos trabalhos. 
- A nota em trabalhos em grupo e seminários poderá diferir entre os membros, 
conforme participação, em classe, considerando-se inclusive a assistência 
respeitosa aos trabalhos dos colegas.  
- Os trabalhos devem ser entregues na data da aula que correspondem. Nem na 
nota e nem a presença serão considerados se o trabalho for entregue pós aula, 
exceto em caso de atestado.  
- Toda justificativa de falta deve ser encaminhada para a Secretaria Acadêmica e só 
será justificada se for deferida. 
- Não cabe ao professor avisar sobre as faltas. 
- É PROIBIDA a utilização de notebook e tablet nas aulas, exceto quando solicitado 
pelo professor da disciplina. 
- As considerações sobre a aula devem ser resolvidas no espaço e expediente da 
Universidade. 
- O plano de ensino poderá sofrer alterações conforme a necessidade e/ou 
andamento da turma caso o professor achar necessário. 
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ANEXO D - ROTEIRO ENTREVISTA ONLINE REALIZADA COM OS 

PROFESSORES DE FOTOGRAFIA NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM ARTES 

VISUAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

 

Dados do Entrevistado: 

Nome: 

Instituição: 

Formação: 

Disciplina(s)de fotografia ministrada(s): 

Já atuou ou atua no ensino fundamental ou médio? 

Desenvolve trabalhos em fotografia? Qual?  

Sobre a estrutura do curso para a disciplina: 

A) A instituição onde você atua possui ou viabiliza o uso de laboratório analógico 

e/ou digital (softwares de edição) de Fotografia? 

B) O curso possui equipamentos fotográficos para utilização dos alunos? Quais? 

C) A carga horária da disciplina é adequada para o desenvolvimento do 

conteúdo proposto? 

Sobre a Metodologia: 

D) Como são trabalhadas as questões teóricas e práticas em suas aulas? 

E) Qual a carga horária da disciplina destinada a história da fotografia? E quais 

os períodos estudados? 

F) Você considera importante mostrar trabalhos de fotógrafos/artistas para os 

estudantes? Por que? 

G) Cite alguns fotógrafos/artistas que você utiliza como referência em suas 

aulas. 

H)  Durante a disciplina os alunos desenvolvem a prática fotográfica? 

I) Na avaliação, como são apresentados os resultados dos estudantes? Você 

avalia teoria e prática? 

J) Quais as bibliografias ou principais autores que você utiliza nas suas aulas? 
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ANEXO E - DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO 

CLUBE DE FOTOGRAFIA – LIFE / UDESC 

 

Participante 1 - Sou participantes do grupo desde o início (2017) e pretendo 

continuar participando. Sempre gostei de fotografia, mas não de fotografar 

aleatoriamente, por isso, muitas vezes acabava não fotografando nada. Então, 

participar do grupo contribuiu para minimizar as duas dificuldades: 1 - dificuldade 

técnica, por não ter um equipamento profissional na época e 2 - dificuldade de 

encontrar temas que me motivasse a fotografar, que fizessem sentido para mim 

enquanto pessoa e para mim enquanto artista. Fazer parte do grupo fez toda a 

diferença, pois foi pensando e burilando as ideias coletivamente que cheguei em 

temas/problemas teóricos que faziam sentido enquanto artista e que se 

transformaram em fotografias na relação dialética entre teoria e prática. No ano 

de 2019 realizei minha primeira exposição individual na Fundação Cultural 

BADESC, que só se tornou possível pelo trabalho realizado no Clube de 

Fotografia. / A primeira resposta que marquei foi que os encontros do Clube de 

Fotografia influenciaram na práxis criadora em arte, pois a cada encontro 

conhecíamos novos artistas, fotógrafos, fotografias, livros de fotografias, 

diferentes temas e modos de abordar fotograficamente estes temas, ampliando 

e enriquecendo meu repertório. Fato que acabou refletindo no ato criador porque 

eu saía dos encontros com outras ideias e referências para fotografar ao longo 

da semana. Quando voltava para os encontros trazendo as fotografias 

produzidas, aconteciam novos debates para compreender se a fotografia 

realmente provocava aquilo que gostaria de provocar. Então entrávamos, 

enquanto grupo, em um debate técnico e estético sobre o tema, a luz, o ângulo, 

a edição, como a fotografia poderia ser exibida caso fosse para uma exposição, 

se necessitaria de outros elementos, moldura, objetos, texto ou se falava por si 

só. Todos esses debates contribuíram para que a minha produção, para que 

pudesse ser selecionada em exposições, ganhar prêmios, menções honrosas e, 

posteriormente, as fotos entraram na minha pesquisa acadêmica de doutorado 

e na minha práxis docente. / Todos os pontos levantados foram trabalhados no 

Clube de Fotografia e contribuíram para enriquecer o repertório pessoal. O que 

não significa que dominamos o assunto. Pelo contrário, cada pessoa conhece 
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suas fragilidades na área. Por isso, é que pretendo continuar no grupo, pois a 

cada encontro ocorrem trocas, reflexões, conteúdos de fotografia, produção e 

aprendizagens que continuam ampliando nosso repertório. / Considero que o 

grupo partiu da prática social e problematizou a prática social, a fim de que cada 

pessoa começasse a nortear um possível objeto de pesquisa, ou seja, o seu 

tema de trabalho em fotografia. Enquanto isso, sentimos a necessidade 

constante de instrumentalizar nosso trabalho, conhecendo os equipamentos, as 

técnicas, programas de edição, o trabalho de outros artistas e fotógrafos a fim 

enriquecer o repertório e a prática. A minha catarse ocorreu no momento em que 

eu estava escrevendo o Projeto para o Edital da Fundação Cultural Badesc e 

consegui entrelaçar os diversos pontos abordados ao longo de 2 anos 

participando no Clube de Fotografia. Em 2020, realizo o movimento de retornar 

para a prática social ao atuar como professora e chegar ao ponto (que para mim 

está sendo o ápice) de conseguir ensinar como que a realidade concreta se torna 

o meio de trabalho, de crítica e de criação para o artista(a), principalmente na 

arte contemporânea, trazendo a prática social e sua (re)encarnação, por meio 

da arte, para debate em sala de aula. /  

 

Participante 2 – No clube de fotografia cresci e amadureci como professora e 

pesquisadora. Nele voltei a desenvolver meu processo criativo que estava 

adormecido desde a graduação. Nesse processo, utilizei os estudos teóricos e 

práticos do clube para aprofundar minha pesquisa de doutorado, refletir sobre as 

questões pessoais e sociais e relacionar essas questões com o tema da minha 

tese. - O clube me abriu para o mundo da fotografia. Conheci fotógrafos que me 

ajudaram na minha pesquisa teórica e também no meu processo artístico. / Nele 

tive a vontade e a coragem de mostrar ao mundo meu trabalho. Consegui publicar 

dois livros de artista, participei de exposições coletivas, produzi e criei. Me senti 

produtiva e apaixonada pelo mundo. Viva a fotografia! Viva o clube! 

 

Participante 3 – Ampliei meu olhar fotográfico, ressignifiquei o ato fotográfico, 

consegui extrair das minhas fotografias coisas que eu não dimensionava nelas. 

Também consegui desenvolver alguns projetos fotográficos, separar fotografias 

aleatórias de coisas mais significativas para o projeto. Também fiquei mais 
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segura na seleção das imagens. Finalmente, a partir do Clube, me aventurei em 

outros aprofundamentos. 

 

Participante 4 – Desenvolver pesquisa e processos de criação envolve teoria e 

prática imbricados. Isso estava presente nos encontros. / No meu caso, como 

estou com pesquisa de doutorado, tudo que desenvolvi no clube de fotografia 

tinha relação com minha pesquisa acadêmica, sendo esta direcionada à práxis 

docente a partir da práxis criadora. Então continua tudo imbricado. / Percebi 

essas etapas em momentos distintos, na minha participação não num mesmo 

projeto. Mas avalio que tivemos momentos em que pudemos experienciar todas 

essas dimensões. 

 

Participante 9 – Os encontros consistiam em momentos diversos (1) exposição 

teórica com exemplos de fotógrafos-artistas nacionais e internacionais, técnicas 

fotográficas, análise de fotografias diversas etc. (2) treino de fotografia em grupo 

e de modo individual (3) análise/apreciação e comentários do grupo em relação 

as fotografias individuais (4) sugestões de montagens, edições etc. / Me auxiliou 

a repensar as possibilidades de usar a fotografia no ensino de arte no âmbito 

escolar (exemplos de fotografias, temáticas, práticas, formas expositivas etc.), 

ampliou meu repertório de fotógrafos que atuam como artistas e também me 

auxiliou a revisar minha prática fotográfica (novos ângulos, temáticas, formatos, 

poéticas etc.) / Como já dito anteriormente, a experiência no clube de fotografia 

me auxiliou de várias maneiras, tanto teoricamente quanto na minha prática 

docente / O processo envolveu as possíveis noções de fotografia, seus "limites" 

e possibilidades, assim como meios e formas de realizar atividades de fotografia, 

principalmente com viés mais contemporâneo. Tais aspectos envolveram 

problematizações diversas, assim como houve a devida instrumentalização 

(exemplos de fotografias diversas, suportes, técnicas fotográficas e/ou de 

edição, narrativas etc.) / Compreendo que a fotografia é composta tanto pelo 

elemento da criação quanto pela documentação, pois ela é resultante da visão 

de alguém que escolhe um certo ângulo, uma determinada imagem, um 

momento específico, edita ou não essa imagem, divulga ou não essa imagem, 

resultando em um registo/documento, o qual pode ser apagado ou reproduzido 

inúmeras vezes. 
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Participante 10 – Comecei a me interessar pela fotografia e suas potencialidades 

como expressão artística. 

 

Participante 12 – Na minha prática docente ampliei o uso da fotografia, tanto 

quando leitura de imagem quanto com a prática fotográfica mesmo, e suas 

possíveis intervenções, utilizando com a fotografia, ou na fotografia, o desenho 

digital também, e efeitos. Nunca havia dado aulas desse tipo, adorei os 

resultados! / Acho que na parte do domínio técnico faltou, para mim, coisas bem 

simples de como lidar com a aparelhagem fotográfica, como usar alguns 

recursos, mas eu só participei do clube na pandemia, e acho que isso dificultou. 

No resto, ampliou muito minha visão da fotografia, e olha que eu já vi coisa nessa 

vida acadêmica no que se refere a fotografia pois na Antropologia frequentei o 

NAVI - Núcleo de Antropologia Visual, acompanhando muitos trabalhos, na 

Educação da UFSC ajudei a organizar um evento e publicamos um livro sobre o 

Encontro Fotoeducativo, e na Literatura tive aprofundamento com teóricos que 

leem fotografias, como R. Barthes, além de que, na minha pesquisa sobre Frida 

Kahlo, adquiri um livro com as fotografias da artista, relembrando aqui que seu 

pai era fotógrafo e ela teve amantes/amigas fotógrafos/as, além de aprender 

sobre Fotobiografias e adquirir a fotobiografia de Clarice Lispector feita por 

Nádia Gotlib / Newton Duarte (2016, p.84) diz que "a catarse é entendida por 

Lukács como um momento no qual o indivíduo se vê diante da necessidade d 

questionar sua concepção da vida e de si mesmo". Posso dizer que ao fazer os 

exercícios do Clube de Fotografia, tive uma catarse, pois por causa do exercício 

mobilizei parte da minha família e "encontrei" um lado AFRO que eu não tinha 

consciência fazer parte da minha família, foi através da pista de uma fotografia 

de infância, que peguei para trabalhar no Clube, que cheguei em toda esta 

mirabolante arvore genealógica, fazendo com que eu questionasse os valores 

familiares que haviam levado ao esquecimento... / A fotografia documenta o 

"instante-já", como dizia Clarice Lispector. Podendo estar carregada de 

sentimentos e subjetividades criativas, ela também serve como um documento 

daquele momento histórico pelo qual passa o elã de vida do fotógrafo/a. / Tenho 

dúvidas ao falar de "representação", pq me lembro de Magritte dizendo "isto não 

é um cachimbo"...apesar de que Magritte fala de uma pintura, trata-se de uma 
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pintura de um realismo fotográfico...mas é um assunto ainda não muito claro pra 

mim... Por outro lado, o conhecimento histórico da fotografia não deve ser 

naturalizado, mas visto como um repertório que o estudante deve criar, para 

saber "ler" as imagens históricas. No mais, a fotografia está para o âmbito da 

técnica e da criação e recepção de imagens, com certeza. 

 

Participante 13 – O Clube de Fotografia faz um ótima relação entre teoria e 

prática e em cada encontro através das fotografias procuramos abordar variados 

temas que agregam no conhecimento de cada pessoa do grupo e principalmente 

no nosso processo artístico / Nunca tive um contato tão direto com a fotografia, 

sempre que fotografava algo deixava nos arquivos e esquecia, quando comecei 

a fazer parte do Clube fui liberando mais a minha práxis, fui deixando a vergonha 

de lado e aprendi que estamos em um processo, que nossas fotografias são um 

processo e isso me deixa cada vez mais animada em participar cada vez mais 

do Clube /  

 

Participante 15 – Participei do Clube de fotografia como participante da 

comunidade do Itacorubi, aprendi, estudei e adorei! O grupo de mulheres 

fantásticas que compõem o clube são inspiradoras e salvaram meu isolamento 

social durante a Pandemia. Cada encontro foi um novo desafio é um tremendo 

aprendizado, exigindo superação e muito estudo. Sou muito agradecida por ter 

participado em 2020 e adoraria continuar em 2021. - O clube influência minha 

vida! Nunca mais vou ser a mesma e minhas fotos tampouco serão como antes. 

- Ampliou muito minha compreensão sobre fotografia em todos os âmbitos. - Foi 

uma explosão de conhecimento, ideias, desafios e muito prazer e realizações ao 

fotografar! - Antes do clube a fotografia era uma forma de guardar momentos 

felizes, depois do clube se transformou em uma forma de me expressar.  
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ANEXO F - COMPILAÇÃO DE FORMULÁRIO GOOGLE DE QUESTIONÁRIO 

ENVIADO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO CLUBE DE 

FOTOGRAFIA – LIFE/UDESC 
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