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INTRODUÇÃO 

 

 

O escritor não escreve com intenções didático-pedagógicas. Ele 

escreve para produzir prazer. Para fazer amor. Escrever e ler 

são formas de fazer amor. (ALVES, 2005, p.93) 

 

 

Tudo que fazemos na vida exige prazer para não se tornar algo 

entediante e torturante, e com a educação não é diferente. O tempo 

todo nós aprendemos e ensinamos mesmo sem saber que estamos fazendo-

o. Rubem Alves (2006) considera que o ser humano possui duas caixas 

em suas mãos uma de ferramentas e a outra de brinquedos. A de 

ferramentas consiste em melhorias do corpo tudo que utilizamos para 

melhor realizar nossas atividades cotidianas como, por exemplo, 

instrumentos, tecnologias, suportes ou até mesmos nossos sentidos se 

usarmos apenas a parte funcional, já a de brinquedos seria uma caixa 
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cheia de coisas ditas inúteis assim como os sentimentos, memórias e 

tudo que de alguma forma nos faz sorrir, mas que aparentemente não 

servem para nada. Entretanto se for para educar que seja a partir da 

caixa de brinquedos a caixa dos sonhos e dos desejos para que a 

partir dela se compreenda quais ferramentas será preciso utilizar da 

outra caixa. Afinal se tudo começa com o sonho, o sonho da ordem à 

inteligência, “Pense, invente as ferramentas de que necessito para 

realizar meu sonho” ai a inteligência pensa. (ALVES, 2005, p.19)  

Nas paginas a seguir discuto sobre a utilização da câmera 

pinhole1¹ como uma tecnologia do imaginário, como uma ferramenta que 

vem para estimular e educar os sentidos a partir da caixa de 

brinquedos. Entendo que a proposta da construção das câmeras 

                                                           
1 Termo que vem do inglês pinhole, referindo-se ao buraco de uma agulha, forma como 
é feito o furo que permite a passagem de luz para o interior destas câmeras. 
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artesanais em um contexto de grande desenvolvimento na área 

tecnológica, justifica-se no desacelerar do tempo e na reflexão. 

Sendo assim, identifico nesse processo a possibilidade de educar 

prazerosamente como aconselha Alves. 

A capacidade de produzir e difundir imagens se transformou num 

dos eixos centrais do funcionamento das sociedades contemporâneas.  

As imagens exercem um fascínio mobilizador sobre nós: elas nos 

cercam, tornando-se parte do nosso cotidiano. Além disso, não 

podemos deixar de considerar o crescente uso de aparatos 

tecnológicos entre jovens e adultos, independente de classe social, 

que produzem imagens. Somos cercados por diferentes formas de 

imagens a cada instante, sem muitas vezes nos darmos conta de que 

tais imagens são reflexos da velocidade, do ritmo dinâmico e 

acelerado que pontua nossas vidas. 
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É banal falar de 'civilização da imagem', mas essa expressão 

revela bem o sentimento generalizado de se viver em um mundo 

onde as imagens são cada vez mais numerosas, mas também cada 

vez mais diversificadas e mais intercambiáveis (AUMONT, 1993, 

p.14). 

 

Sou um fruto desta geração, convivendo com imagens instantâneas 

e digitais. Falando especificamente sobre a imagem fotográfica, 

durante minha vida tive pouco contato com câmeras analógicas, das 

quais tenho vagas lembranças familiares. No entanto, ao ingressar no 

curso de Artes Visuais, consegui o primeiro contato com a fotografia 

obtida através de uma câmera artesanal, conhecida por pinhole. Esse 

contato se deu com a minha participação no projeto PhotoGraphein – 

Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq), e 

posteriormente na disciplina de fotografia, dentro do curso. Para 

mim, esse foi o ponto de partida para pensar no universo fotográfico 

e suas possibilidades.  
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O encantamento gerado por tal técnica foi crescendo e as propostas 

no grupo de pesquisa também. Iniciamos a produção da pinhole em 

latas comuns de achocolatado, biscoito, dentre outras, utilizando 

como suporte para as imagens o papel fotográfico, conforme mostra a 

imagem a seguir (figura 1), minha primeira fotografia com a câmera 

pinhole feita de cano de PVC. O processo de construir a câmera, 

capturar uma imagem e vê-la surgindo no papel me permitiu 

compreender e desmistificar a formação óptica da imagem. 

Com o desenvolvimento das pesquisas e experimentações, chegamos 

à câmera feita com uma lata de sardinha (figura 2), que permite a 

utilização do filme fotográfico como suporte, cujos processos de 

fotografar e seus resultados são sempre surpreendentes. 
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Figura 1: Daniela Santos 

 1ª Fotografia Pinhole, Pelotas,2012. 
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Figura 2: Daniela Santos 

1ª fotografia com a câmera sardinha, Praia da Capilha/Lagoa Mirim, 2012. 
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Além da minha participação no PhotoGraphein, outro fato que 

contribuiu para a escolha do tema do Trabalho de Conclusão de Curso, 

que versa sobre a fotografia analógica e artesanal, foram as 

práticas realizadas como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/3 UFPel, no subprojeto das 

Artes Visuais. Refiro-me em especial ao projeto “Cotidiano em foco”, 

constituído por um conjunto de atividades teóricas e práticas 

versando sobre a Fotografia no contexto da Cultura Visual 

contemporânea.  

O projeto foi proposto para estudantes da Educação Básica de 

três escolas da cidade de Pelotas participantes do PIBID 3/UFPel: 

Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, Colégio Estadual de 

Ensino Médio Monsenhor Queiroz e Escola Estadual de 1º Grau Santa 

Rita. Ele proporcionou aos estudantes a experiência de fotografar a 

partir de uma câmera feita de lata de sardinha, estimulando no 
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ambiente escolar a discussão acerca do desenvolvimento tecnológico 

que vivenciamos, principalmente, no que se refere aos processos de 

geração das imagens. 

As vivências acima relacionadas me levaram a questionar os 

modos/métodos geralmente adotados nas escolas, em especial na 

disciplina de Artes, frente à necessidade que identifico de provocar 

os educandos a serem menos passivos em relação às imagens que os 

cercam, exercitando o olhar e a percepção de interferir 

criativamente nos modos de registrar a realidade. Sendo assim, trago 

como problema de pesquisa a seguinte questão: Quais as contribuições 

da utilização de câmeras fotográficas artesanais (pinhole) em 

práticas pedagógicas escolares, no contexto de grande 

desenvolvimento tecnológico da área? 

O objetivo geral da pesquisa, dessa forma, é verificar o uso da 

câmera pinhole e da fotografia analógica como um possível caminho de 
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comunicação entre a arte educação e o aluno contemporâneo, cercado 

pela rapidez digital a todo instante. Além desse, são objetivos 

específicos da investigação: contextualizar a pinhole na história da 

fotografia; investigar as diferenças entre os processos e resultados 

de uma fotografia analógica e uma digital; discutir sobre práticas 

pedagógicas com a câmera-sardinha; e problematizar a pinhole como 

uma “tecnologia do imaginário”, conforme pretende Juremir Machado da 

Silva (2006) inserida no contexto denominado por Jacques Aumont 

(1993) de “civilização de imagem”. 

Acostumados com a instantaneidade dos processos fotográficos 

contemporâneos, os escolares se surpreendem com o tempo e o 

envolvimento diferenciados que os artesanais exigem. Esse é um tempo 

mais lento, reafirmando a comparação que Gaston Bachelard (1989) faz 

entre as lamparinas que velam e a alma que sonha: “tanto para uma 

quanto para outra o tempo é lento. Tanto no devaneio quanto na luz 
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fraca encontra-se a mesma paciência” (1989, p. 19). E assim, através 

da vivência dos imprevistos propostos pelos processos da fotografia 

pinhole, é possível ir de encontro à linearidade dos processos 

digitais contemporâneos em busca do sonho e do devaneio poético, do 

exercício da imaginação e da criatividade, na realização de imagens 

que fogem dos padrões previamente estabelecidos pelos novos recursos 

tecnológicos. Bachelard complementa a discussão, quando se refere à 

chama da vela como um grande produtor de sonhos, um estimulador do 

imaginário: 

 

A chama, dentre os objetos do mundo que nos fazem sonhar, é um 

dos maiores 'operadores de imagens'. Ela nos força a imaginar. 

Diante dela, desde que se sonhe, o que se percebe não é nada, 

comparado com o que se imagina. Ela traz consigo um valor seu, 

de metáforas e imagens, nos domínios das mais diversas 

meditações (BACHELARD, 1989 p.9).  
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Partindo dessa reflexão é possível considerar que a câmera-

sardinha tem um papel semelhante ao da chama da vela, trazendo 

consigo um tempo mais desacelerado, propício a reflexões, ao 

devaneio poético. Além disso, ela oportuniza a problematização da 

fotografia e seu desenvolvimento histórico, envolvendo também 

discussões sobre o fenômeno da visão, seus processos mecânicos e 

físicos, e a construção de câmeras e seu manuseio.   

Em nosso contexto sócio-histórico as relações se liquefizeram 

(BAUMAN, 2004), ou seja, as pessoas se afastaram umas das outras, se 

isolado em suas intimidades e as tecnologias passaram a mediar às 

relações. Assim, a relação com o outro a partir do virtual parece 

ser o suficiente, gerando um afastamento da relação pessoal e 

física, do contato íntimo, sensível. Até mesmo dentro da sala de 

aula os alunos estão o tempo todo com seus smartphone, celulares, 
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relacionando-se com o mundo à distância, e desaprendendo sobre as 

verdadeiras relações humanas.  

Vivemos a cultura do espetáculo, bombardeados por formas e 

cores que operam transformações na nossa percepção do mundo, sem que 

as instituições educativas, muitas vezes fundamentadas nos cânones 

tradicionais, consigam articular teoria e prática pedagógica em 

sintonia com uma realidade oscilante e mutável. E nesse turbilhão a 

chama da vela/pinhole continua encantando e atraindo os olhares. Ela 

possibilita a experiência da pausa introspectiva - reflexiva e 

criativa - que nos autoriza a sonhar, no meu caso com uma formação 

humana voltada para o estímulo à sensibilidade. 

A pinhole, enquanto uma “tecnologia do imaginário” (SILVA, 

2006) estimula o imaginário daqueles que com ela se envolvem.  O 

imaginário aqui considerado não se refere somente à imaginação ou à 

memória individual e coletiva, ele nomeia uma “rede etérea e 
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movediça de valores e de sensações partilhadas concreta ou 

virtualmente” (SILVA, 2006, p.9). Assim sendo, quando os alunos 

participam do processo de construção da câmera-sardinha e depois 

veem as fotos prontas, inicia-se um processo no qual o imaginário e 

a memória se fundem na (re)apresentação do real de forma 

“distorcida”, idealizada através da imaginação e concretizada pela 

luz: 

 

Na era da mídia, parece fazer sentido a preferência pelo termo 

imaginário. Mas este deve sempre ser entendido como algo mais 

amplo do que um conjunto de imagens. O imaginário não é um 

mero álbum de fotografias mentais nem um museu da memória 

individual ou social. Tampouco se restringe ao exercício 

artístico da imaginação sobre o mundo (SILVA, 2006, p. 9). 

 

Esses entrelaçamentos entre imaginário, memória e imaginação, 

aliados ao tempo de espera e ao devaneio, foram elementos que 
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procurei levar ao grupo durante o desenvolvimento do projeto 

Cotidiano em Foco, em 2013, composto por uma turma do Ensino Médio 

Normal, ou seja, futuros professores.  

Os processos educativos relacionados à Fotografia envolvem o 

conhecimento de seu desenvolvimento histórico, a sua valorização 

como produto artístico e a exploração criativa das intrínsecas 

relações que constituem seus fazeres. E mais do que isso, a 

imprevisibilidade das imagens geradas pela câmera-sardinha nos 

convocam a refletir sobre o próprio conceito de imagem e os seus 

processos de geração: 

 

Perceber os detalhes, a sobreposição das mensagens, as 

composições transitórias e a comunicabilidade das inscrições 

fornecem matéria para uma recepção coletiva simultânea e 

propõe o aprendizado de olhar e repensar o mundo ao redor. A 

arte sensibiliza a percepção, via expansão dos sentidos. É 

fundamental na formação humana, especialmente a fotografia por 
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oferecer-nos novas percepções sobre o cotidiano, ao mesmo 

tempo em que permite a retomada de sensibilidades adormecidas 

(BRANDÃO, 2008, p.4). 

.  

Sendo assim, é possível afirmar que tais práticas provocam 

fissuras na percepção dos envolvidos, colaborando para o rompimento 

da banalização acerca da fotografia e seus produtos. Elas contribuem 

para dar diferentes significados aos modos de construir, perceber e 

se emocionar com a captação do mundo através de fotografias. Segundo 

Alves (2005) a diferença está em qual caixa colocamos nossos olhos, 

se colocarmos na caixa de ferramentas ele terá suas funções práticas 

de ver e agir, mas quando colocado na caixa de brinquedos o ver 

torna-se prazer. Portanto, é possível considerar que a utilização de 

práticas fotográficas artesanais no cotidiano escolar produz 

conhecimentos capazes de auxiliar não só no desenvolvimento de 

projetos artísticos, mas também pode desencadear processos 
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reveladores dos contextos vivenciais dos sujeitos fotógrafos, 

mobilizando saberes e operações complexas no manuseio da fantasia e 

de repertórios conceituais, e colaborando para o desenvolvimento de 

estudantes mais conscientes, críticos e participantes através de 

ações (auto)formativas.  

A pesquisa é de cunho qualitativo, compreendendo procedimentos 

metodológicos que incluem: estudos teóricos e práticos sobre 

Fotografia; discussões acerca das expressões artísticas 

contemporâneas, a Cultura Visual e suas tecnologias; construção e 

utilização de “câmera-sardinha”; e análise do caráter simbólico das 

imagens fotográficas produzidas.  

A monografia está dividida em três capítulos. No primeiro, 

apresento um breve histórico da fotografia, e também da fotografia 

pinhole, comparando os diferentes fatores que compõem as imagens 

analógicas e digitais. Para tanto são referenciadas as ideias de 
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Gaston Bachelard (1989) e Jacques Aumont (1993) adentrando no 

imaginário e nos devaneios que a imagem da pinhole proporciona. No 

segundo, discuto as relações entre Fotografia, Imaginário e 

Educação, propondo uma educação dos sentidos através da caixa de 

“brinquedo” e de “ferramentas” com base em Rubem Alves (2005). 

Abordo também as práticas desenvolvidas no projeto de extensão 

“Cotidiano em Foco”, discutindo a utilização da câmera-sardinha nas 

práticas escolares. No Capitulo 3, apresento os resultados obtidos e 

os dados coletados com os próprios alunos, frente ao que foi 

produzido pelos mesmos com a câmera-sardinha. Os dados da pesquisa 

são constituídos a partir das avaliações realizadas pelos próprios 

etudante/normalistas diante das propostas desenvolvidas, 

confrontados com o problema norteador da investigação.  
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CAPÍTULO I 

A LUZ QUENTE E FRIA: UMA VIAGEM NO TEMPO DO FOTOGRÁFICO 

 

Os sonhos e as fantasias não se modernizam tão rapidamente 

quanto nossas ações (BACHELARD, 1989, p.14). 

 

 

Opticamente falando, podemos comparar genericamente o olho 

humano a uma câmera fotográfica, sempre pronta a capturar e 

identificar os diferentes tipos de cores e imagens que nos cercam a 

todo instante. E para entendemos melhor a questão, eu julgo 

importante algumas explicações comparativas. 

Em nossos olhos temos o cristalino que funciona como a lente de 

uma câmera, participando dos meios refrativos do olho. Assim como a 

lente da câmera faz, ele é capaz de aumentar o grau, 

para focalização das imagens de perto. A pupila é o diafragma que 
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dependendo da quantidade de iluminação abre ou fecha permitindo a 

maior ou menor passagem da luz, sendo que a retina seria assim como 

a película na qual a imagem se constrói (normalmente nas câmeras são 

usados filme ou papel fotográfico).  

 

 

Figura 3: Ilustração comparativa entre uma câmera e o olho. 
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É certo que tanto os olhos humanos assim como as câmeras 

fotográficas possuem outros recursos essenciais para o melhor 

funcionamento, no entanto, para a discussão pretendida nesta 

proposta monográfica serão analisadas questões relacionadas à luz e 

à obtenção da imagem (Figura 3). 

Sendo assim, vale ressaltar que os primeiros comentários e os 

esquemas sobre a câmara obscura remontam as pesquisas de 

Aristóteles:  

 

Aristóteles (384-322a.C.) teria observado, durante um eclipse 

parcial, a imagem do sol projetada no solo através das folhas 

de um plátano. Observou também que quanto menor o espaço entre 

as folhas maior a nitidez da imagem projetada. Tal princípio 

ótico foi descrito mais claramente pelo erudito árabe Alhazen 

no início do século XI. Durante os cinco séculos seguintes a 

câmara obscura foi muito utilizada para a observação de 

eclipses solares sem prejudicar a visão, além de ser, inúmeras 

vezes, descrita e ilustrada nos livros de sábios da época 

(ANGELI, 1999, p.11). 
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 Portanto, os fatos históricos demonstram que a câmera 

fotográfica como conhecemos hoje, deriva diretamente da câmara 

obscura. Em 1558, Giovanni Della Porta destaca em seu livro Magiae 

naturalis2 a sugestão da utilização da câmera obscura para o desenho 

de paisagens, sendo que trinta anos depois, em uma segunda edição do 

livro, o autor destaca a utilização do aparato para a realização de 

retratos. A divulgação das pesquisas de Della Porta fez com que por 

muito tempo ele fosse considerado o inventor da câmera obscura 

(ANGELI, 1999). 

Os estudos em busca de uma melhor nitidez da imagem continuaram 

e, como consequência, foram acrescentadas lentes biconvexas ao 

                                                           
2 A Magiae Naturalis de Della Porta, além de fornecer o mais abrangente relato de 

projeções ópticas antes ao século XVIII, foi também um livro bastante popular. A 

primeira edição, em quatro livros, foi publicada em 1558. (HOCKNEY, 2001, p. 208) 
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orifício/obturador, possibilitando aumentá-lo sem comprometer a 

nitidez dos resultados. A posterior introdução de um espelho côncavo 

no interior da câmera permitiu o rebatimento da imagem, dentre 

outros aprimoramentos que foram sendo criados para melhores 

resultados e facilidades.  

 

Pelos idos de 1500, Leonardo escreve sobre a câmera escura. 

Certos artistas, como Giorgione e Rafael, passam a fazer 

experimentos com a óptica, enquanto outros como Michelangelo 

preferem cingir-se ao fazer a olho. Pela época de 

Caravaggio, espelhos e lentes já circulavam havia ao menos 

170 anos, e cientistas como Giambattista della Porta 

instruem artistas sobre como usá-los. De repente, há uma 

espantosa explosão de naturalismo (HOCKNEY, 2001, p. 184). 

 

Como discute Hockney, nos séculos XVI e XVII alguns artistas 

usavam a câmera obscura como recurso técnico para a realização de 

pinturas e desenhos verossímeis, em busca de representações cada vez 
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mais fiéis à realidade, período em que foram desenvolvidas as 

câmeras obscuras portáteis, o que facilitou a vida dos mesmos. 

Começou-se então a pensar formas de fixar essa imagem em alguma 

superfície. Chegamos então, em 1822, aos irmãos Joseph Nicéphore e 

Claude Niépce. 

Niépce fez a primeira fotocópia de uma gravura sobre uma placa 

de cristal. Durante os anos seguintes, ele copiou várias gravuras 

por sobreposição, substituindo o cristal por placas de metal, pois 

desejava obter cópias impressas das imagens obtidas. Ele foi o autor 

da primeira fotografia realizada com êxito, feita sobre uma placa de 

peltre em 1826, utilizando a primeira câmara profissional construída 

pelo ótico pariense Charles Chevalier. E em 1837 Daguerre reduz o 

tempo de exposição do procedimento de Niépce de 8 horas para 20 ou 

30 minutos, revelando uma imagem latente com vapor de mercúrio. 
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Fixou a imagem com uma solução de sal comum. Batiza o invento de 

Daguerreótipo (ANGELI, 1999). 

 

 

I.I Fotografia pinhole, a luz quente reveladora 

 

Curiosamente, o processo inicial da câmara obscura, ou seja, a 

projeção da cena exterior dentro de um espaço escuro, onde os raios 

luminosos entram somente por um orifício sem o auxílio de lentes e 

espelhos, foi utilizado através de câmara pinhole para a obtenção de 

negativos fotográficos muito mais tarde na história da fotografia. 

Nos anos 60 a pinhole volta a ser um objeto do interesse crescente 

no questionamento experimental de meios artísticos, dentre esses 

artistas encontramos Eric Renner, Paolo Gioli e David Lebe, que 

mesmo sem saber um do outro, estavam trabalhando com a possibilidade 
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de vários furos na pinhole. Liebe cita em uma entrevista realizada 

por Richard Kagan para a revista APOGEE PHOTO3 no início de setembro 

de 1993, sobre o inicio do seu trabalho com a pinhole. A seguir uma 

de suas imagens, tirada em 1970 que mostra sua amiga Jessie em 

diferentes momentos sobrepostos, tirados com uma câmera pinhole 

(Figura 4).  

 

Eu estava muito confortável com minha câmera de 35mm, mas era 

um objeto estranho. Com a câmera pinhole, que era algo que eu 

tinha construído. Foi mágico. E, no entanto, foi mais 

claro. Eu também gostava de ser capaz de mudar o dado, a 

estrutura básica, o formato da imagem que foi feita.A primeira 

coisa que eu fiz foi começar a fazer vários furos. Eu tive que  

reaprender todo o processo de fotografar.  

 

                                                           
3 Disponível em:<http://www.apogeephoto.com/jan2007/lebe.shtml > acesso em 25/01/14 
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Figura 4: David Lebe 

Cabeça e mãos, Jessie, fotografia Pinhole, Filadélfia, 1970. 

 

Como é possível comprovar a utilização da câmera pinhole está 

diretamente relacionada a propostas experimentais e à Arte, já que a 

câmera começava a ser usada pelos artistas para também romper as 

barreiras da mera cópia da realidade. 
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Atualmente, considerando o grande desenvolvimento tecnológico 

dos recursos e da instantaneidade da captura da imagem, obtida com 

auxílio de uma pinhole proporciona uma obtenção de imagem através de 

recursos simples e oferece ao fotógrafo uma experiência 

diferenciada. 

Seu processo compõe um complexo ritual envolvendo a situação, o 

local, a máquina e o fotógrafo, como em qualquer outro modo de 

fotografia. Entretanto, com a câmara pinhole é possível experimentar 

de outro modo às sensações que este ato fotográfico oferece.   

Outro tipo de registro perceptivo ocorre, pois se abre mão do 

modo “retângulo clássico” definido pela moldura e sai-se da lógica 

do enquadramento, pois não se sabe a dimensão e os limites exatos 

que a máquina oferece.  

Como podemos notar na imagem a seguir que ocorreu interferência 

na entrada da luz, ocasionada pelo furo da agulha que não estava 
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totalmente redondo, e na sobreposição das imagens, originadas da 

ausência de um controle maior na rolagem do filme (figura 5). 

 

 

Figura 5: Daniela Santos 

Fotografia Pinhole, Pelotas,2012. 
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Além disso, o tempo de exposição não é mais do que uma fração 

de segundo e nem é possível ver o resultado no mesmo instante, 

transformando esse processo de fotografar em minutos, em horas ou 

até mesmo em dias. Mudando o tempo de exposição modifica-se o tempo 

de percepção, o espaço e os acontecimentos que neles se sucedem. 

Mudando o tempo de espera pelo resultado, modifica-se o olhar diante 

do momento em que a imagem foi capturada, mexendo com a memória e 

com a imaginação, a partir de uma imagem que foge do “realismo” 

proporcionado pelo digital ao qual estamos acostumados: 

 

A lâmpada elétrica não nos dará nunca as fantasias dessa 

lâmpada viva que, com óleo, fazia luz. Entramos na era da luz 

administrada. Nosso único papel é o de ligar um interruptor. 

Somos apenas o sujeito mecânico de um gesto mecânico. Não 

podemos mais aproveitar deste ato para nos cosntruirmos, com 

orgulho legítimo, em sujeitos do verbo acender (BACHELARD, 

1989, p. 92). 
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Ao comparar a pinhole com a chama de uma vela, que estimula a 

alma que sonha através da paciência, vou comparar também a câmera 

digital com a luz elétrica, aquela que impede a construção do 

indivíduo a partir de seus devaneios.    

 

 

I.II Quente/Frio, contrapontos tecnológicos 

 

Quando falo nas diferenças proporcionadas pelas duas 

tecnologias, me refiro à banalidade que tomou conta do ato de 

fotografar. A fotografia e a câmera tornaram-se capturadores de 

imagens que buscam o tal “realismo” e “perfeição” que as imagens 

digitais oferecem, ocasionando um afastamento com o processo de 

fotografar em si. Os processos rápidos proporcionados pelas câmeras 

digitais fazem com que nos acostumemos a ver cada vez mais imagens, 
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ocasionando uma ausência de reflexão do “por que” e “o que” estou 

vendo/fotografando. 

Outro fator que contribui para essa banalização é a facilidade 

de apagar, excluir, deletar que a imagem digital proporciona. O erro 

fica impossibilitado de participar do processo, pois ele é excluído 

fácil e rapidamente desse processo. Ao propor aos alunos que 

tirassem suas fotos da câmera-sardinha, senti uma barreira da parte 

deles, justamente pela presença do medo de errar. Ouvi muitos “Eu 

não sei fazer isso” e “Mas e seu eu errar?”. Durante o 

desenvolvimento do projeto procurei tranquiliza-los e expliquei que 

o erro era normal e que a imagem não seria como eles estão 

acostumados a ver. Entretanto, mostrei-lhes que esse era justamente 

o objetivo da pinhole, que rompe com a busca pela representação 

fidedigna do real, que nós estamos tão acostumados:  
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Se retornarmos aqui à noção de realismo, já abordada a 

respeito do espectador, é porque, na história da arte 

ocidental há vários séculos, essa noção tendeu a ser mais ou 

menos confundida com a de analogia. Hoje ainda, na linguagem 

corrente, imagem realista é a imagem que representa 

analogicamente a realidade e que se aproxima de um ideal 

relativo da analogia (ideal que a fotografia representa bem) 

(AUMONT, 1993, p. 207). 

 

A pinhole possibilita uma nova (re)organização da percepção, 

assim como muitas outras tecnologias que existem, ela nos permite 

ver e conhecer um universo invisível a olho nu, corroborando a 

proposta de Paul Klee “não mais representar o visível, mas tornar 

visível” (PARENTE, 1993, p.14). Na fotografia analógica, em especial 

a pinhole, a diferença está na relação que se estabelece entre os 

sujeitos/fotógrafos e a imagem. Isso, pois por mais que se reflita 

sobre a imagem a ser capturada na digital, não se constrói ela como 
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na pinhole, em que o espaço interno da câmera é preenchido 

completamente com imagens sem muito controle sobre elas.  

Assim a pinhole estimula o imaginário dos sujeitos que dela 

desfrutam, agregando imagens, sentimentos, lembranças, experiências, 

visões do real que realizam o imaginado, leituras da vida através de 

um mecanismo individual/grupal. Assim sendo, é possível considerá-la 

como uma “tecnologia do imaginário”, ou seja, “dispositivos 

(elementos de interferência na consciência e nos territórios 

afetivos aquém e além dela) de produção de mitos, de visões de mundo 

e de estilos de vida” (SILVA, 2006, p.22). Contudo, podemos afirmar 

que a pinhole é uma tecnologia do imaginário que retira o sujeito da 

posição de objeto da técnica, colocando-o como objeto do objeto, 

permitindo que um objeto da vida cotidiana (a própria câmera) olhe 

para outro. Tal experiência gera uma relação mais próxima com a 
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imagem capturada saindo do visor e devaneando sobre o que “coube” na 

câmera. 
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CAPÍTULO II 

O “COTIDIANO EM FOCO” ATRAVÉS DA CÂMERA-SARDINHA 

 

 

Foco sm. 1.Ópt. Ponto para onde converge, ou donde diverge, um 

feixe de raios luminosos paralelos, após atravessar uma lente. 

2. Ponto de convergência. 3. Med. Ponto de infecção, em certas 

moléstias microbianas (AURELIO, 1993, p.255). 

 

 

Foco, de acordo com a definição do dicionário, é o ponto de 

convergência ou divergência do raio de luz, a direção que se segue. 

Assim, o titulo do subprojeto das Artes Visuais/PIBID III/ UFPel, o 

“Cotidiano em Foco”, fala por si. Ele traz consigo a ideia do focar, 
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direcionar percepções do cotidiano dos sujeitos nele envolvidos. 

Consiste num conjunto de atividades teóricas e práticas versando 

sobre a Fotografia no contexto da Cultura Visual contemporânea, 

proposto para estudantes da Educação Básica de três escolas 

participantes do PIBID 3/UFPel: Instituto Estadual de Educação Assis 

Brasil, Colégio Estadual de Ensino Médio Monsenhor Queiroz e 

Escola Estadual de 1º Grau Santa Rita.  

Para a realização do mesmo, além do grupo de pibidianos das 

Artes Visuais e dos alunos, contamos com a colaboração das Escolas, 

que nos cederam o espaço para o seu desenvolvimento, juntamente com 

os professores, que trabalharam em conjunto com o grupo. Dessa forma 

para iniciar este capitulo além de descrever a metodologia falarei 

um pouco sobre a realidade encontrada no ambiente escolar, 

discutindo o ensino da arte tradicional frente às propostas 

contemporâneas. 
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O Instituto de Educação Assis Brasil, uma das escolas em que 

aconteceu o projeto, e que foi a base para a minha pesquisa, fica 

localizada na região central da cidade de Pelotas – RS, sendo de 

fácil acesso. Percebe-se que a escola localiza-se em um bairro de 

classe média alta (e é de conhecimento geral que o número de 

assaltos a pedestres e a veículos nos arredores é grande). O número 

total de alunos gira em entorno de 2.020, divididos em três turnos. 

No turno da manhã e da tarde a maioria dos alunos é residente 

das imediações da área central. No turno noturno, ensino médio, os 

alunos são de vários bairros da cidade e, em geral, apresentam uma 

renda mais baixa. Nota-se que a evasão é alta no período noturno.  

Percebi que faltam monitores na escola e o número de 

funcionários é insuficiente. Não se tem um controle de alunos em 

sala de aula e muitos saem da aula para ficarem nas quadras 

esportivas ou nos corredores. O número de monitores para controlar 



44 

 

 

os alunos é pouco para a estrutura da escola, sobrecarregando muitas 

vezes os professores.   

A escola possui um total de 33 salas de aula, e em média, as 

turmas têm entre 30 e 35 alunos. Os laboratórios de química e física 

foram desativados e se tornaram salas de aula. Há duas salas de 

informática bem equipadas e com uma monitora. A escola possui uma 

sala de artes, uma sala de espelhos, duas salas audiovisuais com TV, 

e uma sala antigamente destinada ao Orfeão. Possui duas Bibliotecas 

que são bem estruturadas e funcionam nos três turnos.  

A comunicação entre a direção e os professores deixa a desejar, 

em geral é precária. A direção muitas vezes faz o papel de 

coordenação pedagógica, o que é uma falha da escola, porque muitas 

vezes deixa a desejar nas suas funções.  

Todas as segundas-feiras, teoricamente, há uma reunião 

pedagógica dos professores no horário das 17h45min às 19h00min, 
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entretanto, as reuniões não são regulares. Os turnos do curso normal 

são durante a manhã e a tarde, sendo que esse é profissionalizante, 

destinado a formação de professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Em relação à comunidade, comemoram-se na escola algumas datas 

festivas através de mostra de talentos, festivais, reunião de 

entrega de boletins e a Semana da e Educação. Os pais dos alunos vão 

com frequência à escola, onde se interam da vida escolar dos filhos. 

A direção fica responsável por todos os setores, ficando 

sobrecarregada de tarefas. 

 A disciplina de Artes tem uma carga horária para os primeiros 

anos do Ensino Médio do Normal de duas horas aula semanais (50 

minutos cada hora aula). Para as turmas do ensino médio regular a 

carga é de uma hora aula semanal, o que sabemos não ser o suficiente 

para o desenvolvimento dos conteúdos de qualquer área, pois 
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encontramos aqui uma quebra muito grande no tempo de encontro entre 

professor e aluno, e o próprio conteúdo proposto. 

Entretanto, sabemos também que a aula não se resume apenas no 

tempo em que temos dentro da sala. A prática docente requer uma 

reflexão constante sobre conteúdos, procedimentos, recursos, 

postura, entre outros que envolve cada vez mais, o ensinar a pensar 

criticamente. Para isso é preciso dominar mais metodologias e 

linguagens, inclusive a linguagem que faz parte do cotidiano dos 

estudantes que é a linguagem virtual, digital e tecnológica. 

 

 

II.I Sobre o projeto de extensão “Cotidiano em Foco” 

 

Os sistemas educacionais ainda não sabem lidar com o crescente 

desenvolvimento tecnológico na comunicação. Ainda se trabalha muito 
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com recursos tradicionais que não têm apelo para as crianças e 

jovens. 

Assim sendo, o Projeto Cotidiano em Foco vem com o objetivo de 

problematizar as relações subjetivas com as imagens fotográficas, 

proporcionando reflexões acerca da Cultura Visual contemporânea e 

suas implicações na formação dos sujeitos. Ele visa contribuir para 

que os estudantes alterem seus próprios conceitos em relação à 

fotografia, além da mudança de estado de meros receptores passivos 

de conteúdos para a de indivíduos críticos, atuando como fruidores e 

produtores. Sendo que o exercício de reflexão crítica é uma 

experiência fundamental para a compreensão dos próprios recursos e 

das fragilidades, pois: 

 

Isso leva o indivíduo a compor uma visão imaginária de si 

mesmo. E é precisamente esse caráter, simultaneamente 

autêntico e imaginativo, que surge da articulação “poiética” 
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de um sentido retrospectivamente construído e de uma busca, 

que me parece justificar o interesse em nos inspirarmos na 

experiência dos artistas para nos ajudarem a “pensar o 

sensível na formação”, os elos entre herança cultural e 

singularidade criadora na pluralidade de interpretações 

oferecidas por todas as vias do conhecimento (JOSSO, 2004, p. 

263). 

 

Constituir-se humano, profissional, professor exige um 

compromisso pessoal com atitudes reflexivas. As experiências com 

qualidade estética contribuem para a formação reflexiva de 

professores. Dessa forma na metodologia nós utilizamos dos seguintes 

meios: 

 A intervenção de uma câmera obscura no pátio da 

escola para um primeiro contato dos alunos com o principio 

óptico da fotografia; 

 Exposição dialogada sobre história da Fotografia, 

destacando as relações com a produção artística contemporânea; 
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 Inter-relações teóricas com os conteúdos 

desenvolvidos nas disciplinas dos professores colaboradores; 

 Construção da câmera lata-de-sardinha; 

 Saída de campo para construção das imagens; 

 Revelação e análise das imagens produzidas pelos 

escolares; 

 Montagem de exposições. 

 

A montagem da câmera-sardinha consiste basicamente em dividir 

seu interior em três compartimentos (os dois das extremidades para 

os filmes – um vazio e um cheio – sendo o espaço vago do meio para a 

exposição do filme à luz). A lata deve ter um furo superior na 

lateral direita, que coincida com o local de colocação da bobina 

vazia, pois neste furo será colocado o eixo (que pode ser uma bucha 

plástica para parafuso) que possibilitará avançar o filme 
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fotográfico do recipiente cheio para o vazio. Seu interior deve 

estar totalmente escuro, para isso pintamos de tinta PVA preta ou 

forramos com fita isolante. Um furo deve ser feito centralizado na 

lata de sardinha para a entrada de luz. Este furo é feito com um 

prego, no entanto, após deve ser tapado com papel alumínio e este 

furado com uma agulha de insulina, de forma a diminuir ao máximo o 

seu diâmetro. Este furo ficará tapado por um pedaço de fita isolante 

ou por algum outro tipo de obturador e só será aberto durante os 

segundos de exposição do filme à luz. A lata é fechada/vedada com 

uma tampa feita de papelão e EVA, presa com elásticos (Figura 6). 

Os resultados obtidos são avaliados considerando as 

particularidades de cada câmera e o material fotossensível 

utilizado. Além disso, durante as experimentações devem ser anotadas 

as condições em que cada foto foi feita (tipo de iluminação, 

horário, tempo de exposição, distância do objeto) para que as 
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análises posteriores das imagens permitam chegar-se às condições 

ideais de funcionamento das câmeras. 

 

Figura 6: Carine Rodriguez.  

Estrutura da lata de sardinha, fotomontagem, 2012. 
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Dessa forma é possível, através de materiais simples, construir 

uma câmera-sardinha e assim experienciar um processo diferenciado ao 

se fotografar, deixando de apenas capturar imagens e passando para o 

processo de construção da mesma. 

 

 

II.II Câmera-sardinha, desvelando uma tecnologia do imaginário 

 

 
a imagem, a verdadeira imagem, quando é vivida primeiro na 

imaginação, deixa o mundo real e passa para o mundo imaginado, 

imaginário (BACHELARD, 1989, p.10). 

 

A possibilidade do fotografo de construir a sua própria câmera 

inclui também o processo a construção do imaginário deste. Durante 

minhas experiências particulares com a pinhole diversas foram às 

tentativas em busca de melhor compreende-la. Uma relação de 
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intimidade passa a existir, é preciso conhecê-la para saber seu 

tempo. Existindo assim uma troca entre o fotografo e a câmera. Isso 

me proporcionou um melhor entendimento na hora de desenvolver a 

atividade e nas discussões dos resultados dos alunos.  

Na pinhole podem-se inventar atividades que não se limitam a 

relação sujeito-aparelho/meio-realidade. O prazer é totalmente 

possível com a pinhole, pois lidamos com sentimentos, com a 

ansiedade, a imaginação, a curiosidade, quem trabalha com ela não 

olha através da maquina, mas junto da maquina, fazer de um objeto 

que talvez já não tenha mais utilidade e transformá-lo em algo que 

lhe provoca tais excitações é sem duvida uma tecnologia do 

imaginário a serviço da educação. Segundo Alves (2005) os sentidos 

se educam ao serem tocados pela poesia, o pão continua a ser pão: 

alimento que tem a função prática de matar a fome. Mas o seu cheiro 

bom faz-me lembrar minha mãe, na cozinha...o pão tornou-se portador 
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de uma felicidade ausente. Considero que esse “tocar pela poesia” 

está relacionado ao processo artesanal da pinhole, visto que ele 

propicia uma reorganização da percepção do sujeito, agindo como uma 

ferramenta que nos estimula a abrir a “caixa de brinquedos”, a nossa 

caixa dos sentimentos, das memórias e dos prazeres, acionando o 

imaginário dos envolvidos. Isso, na consideração de que: 

 

O imaginário surge da relação entre memória e aprendizado, 

história pessoal e inserção no mundo dos outros. Nesse 

sentido, o imaginário é sempre uma biografia, uma história de 

vida. Logo, é menos redutor do que a ideologia, mais aberto do 

que a crença e menos completo do que a cultura, na qual se 

insere e a qual se alimenta. Trata-se de uma memória afetiva 

somada a um capital cultural (SILVA, 2006, p.57). 
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Figura 7: NOME 

Pinhole, Pelotas, 2013. 

 

Neste somatório referido por Silva, as experiências tornam-se 

vivas, palpáveis, e próximas. Como consequência desacelerando o 
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ritmo intenso que a contemporaneidade vive, propõe torna os 

estudantes escritores/poetas do seu cotidiano. Presente no momento 

da construção das imagens, onde um dos alunos, por exemplo, teve a 

percepção de aproveitar o próprio tempo do semáforo e os carros 

parados para construir a sua imagem (figura 7).  

Como por exemplo, de sujeitos que poetizam o cotidiano, 

apresento aqui o artista brasileiro, Alexandre Siqueira que na 

série Espaços do afeto (figura 8), representa um roteiro da memória 

e experiência afetiva na cidade. Utilizando-se da linguagem da 

câmera pinhole e da imagem enevoada que ela proporciona, em sua 

poética, converte-se em luz envolta em sombra.  
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Figura 8: Alexandre Siqueira 

A casa da família, série Espaços do afeto, pinhole, 2006. 
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Segundo Paulo Herkenhoff, no texto em que fala do trabalho do 

artista para o catálogo do XXVI Arte Pará (2007)4: “Nesse ponto, 

Alexandre produz um fenômeno do imaginário: o esforço da visão é o 

esforço da memória diante da ausência do pai. É na difícil 

visibilidade que é possível lembrar. Sob esse olhar, a ausência do 

pai é a presentificação da falta. O fundamento teórico da série de 

Sequeira está menos na  caça ao alvo da caixa preta de Villem 

Flusser e mais na afetividade da câmera lúcida de Rolan Barthes.” Em 

suas séries, o artista (re)significa as imagens, relacionando-as com 

objetos cotidianos,  na tentativa de entender o que é o objeto, o 

que é o real fotografado e sua representação, e compreender que a 

fotografia enquanto produto final não tem mais relação imediata com 

a realidade, uma vez que ela é o resultado da relação de várias 

                                                           
4 Disponível em: <http://alexandresequeira.blogspot.com.br/> acesso em 26/01/14. 
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realidades. Este confronto, em permanente tensão, nos permite 

perceber que a elaboração do processo criativo é tão significativa 

quanto à obra. Nesse sentido: 

 

Já encontramos a noção de analogia, isto é, o problema da 

semelhança entre a imagem e a realidade, ao examina-lo do 

ponto de vista do espectador, e de como este pode perceber em 

uma imagem algo que evoque um mundo imaginário. Retornaremos a 

mesma questão, mas evidenciando desta vez a própria imagem, ou 

melhor, a relação entre a imagem e a realidade que ela 

supostamente representa (sito de outra forma ainda, vamos 

considerar a representação não tanto como resultado, a ser 

apreciado por um espectador, mas sim como o processo, 

produção, a ser obtido por um criador) (AUMONT, 1993, p. 198). 

 

O processo, como já citei anteriormente, ao ser trabalhado com 

a pinhole, envolve diretamente o criador/fotografo com sua 

realidade. Permitindo que o sujeito faça parte dele, sentindo-o e 

envolvendo-o como desejar. Numa experiência que possibilita 
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interpretar e imaginar a imagem criada, abstraindo a representação 

fidedigna do real e tornando real a própria experiência de construir 

uma imagem.  
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CAPÍTULO III 

REVELANDO O DIÁRIO DE BORDO DA PROFESSORA E O OLHAR DOS ESTUDANTES 

 

 

O dispositivo é o que regula a relação entre o espectador e 

suas imagens em 'determinado contexto simbólico'. Ora, ao 

final desse apanhado dos estudos relativos aos dispositivos de 

imagens, o contexto simbólico revela-se também necessariamente 

social, já que nem os símbolos nem a esfera do simbólico em 

geral existem no abstrato, mas são determinados pelos 

caracteres materiais das formações sociais que os engendram. 

(AUMONT, 1993, p. 192) 

 

A maneira como encaramos o mundo e o percebemos está 

diretamente relacionada às relações naturais da vida. E como Aumont 

explica acima, é o dispositivo que ajusta a relação entre o 

espectador e as imagens que o rodeiam em determinado contexto 
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social. Isso, pois tanto o ato de fotografar como o de contemplar 

uma imagem conduz o sujeito a observar com mais atenção, percebendo 

a realidade circundante de modo crítico e reflexivo. Esse 

envolvimento com o meio permite o estabelecimento da comunicação e a 

inserção criativa dos sujeitos.  

Ao iniciar o trabalho na escola, era perceptível a passividade 

que existe entre o meio escolar diante dessa civilização da imagem. 

Adolescentes e seus aparatos tecnológicos tornam o registro 

fotográfico algo presente no cotidiano, porém não apreendem a 

potência (trans)formadora oferecida pelo ato fotográfico 

proporciona. Assim, ao se depararem com o novo, com o diferente, tem 

sua curiosidade estimulada, o que segundo Alves (2005) é um dos 

passos para o caminho da inteligência, pois é daí que surge a 

necessidade de não mais usar apenas a “caixa de brinquedos”, mas, 

também, a “caixa de ferramentas”.  
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Assim considerando, inicio este capitulo descrevendo os 

encontros com os escolares/normalistas a partir do diário de bordo 

que elaborei posteriormente a cada encontro, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) da plataforma Moodle, destinado ao 

registro das ações do PIBID Artes Visuais. Além disso, apresento a 

análise dos dados da pesquisa, constituídos pelas avaliações 

escritas elaboradas pelos estudantes após a exposição das imagens. 

 

 

III.I O Diário de Bordo 

 

1º semana de aula - Cotidiano em Foco (02/08/2013)  

Foi bem tranquilo, começamos contextualizando a história da 

fotografia pinhole. Mostramos o slide com o histórico e 

imagens sobre percepção ótica e de outras caixas escuras. 

Conversamos com eles sobre fotografia e também conseguimos 

mostrar vários materiais fotográficos(câmara analógica, 

filmes, boninas, modelos de lata de sardinhas em diferentes 

estágios montados, filme revelado...) 
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O professor ficou mais calado, acrescentou em alguns 

comentários e permaneceu na sala o tempo todo. Ele não se 

mostrou com muita energia para dar aula. Os alunos apesar da 

maioria quietos, perguntaram e manifestaram interesse pela 

escolha de fotografia e como seria o processo. 

  

Neste primeiro encontro senti o quanto o diferente chama a 

atenção dos alunos, manusear uma Zenit, tirando e colocando a lente, 

entendendo o funcionamento do obturador e da velocidade, analisando 

nos livros o processo da revelação, tudo despertou o interesse, não 

digo que foi de todos, mas de boa parte do grupo, que levantou da 

cadeira, interagiu e questionou. 

 

2º semana de aula - Cotidiano em Foco (09/08/2013) 

O tempo mudou, passou a chover. Conversamos com o professor 

que havia comentado que queria acrescentar mais conteúdo sobre 

cores.  

O professor de física deu a aula do primeiro período e nós a 

do segundo. Assistimos à aula dele e na nossa explicamos e 

começamos a montar as latas de sardinhas pinhole. Apenas dois 



65 

 

 

alunos levaram as latas, tínhamos algumas então dividimos em 

turma e eles começaram a montagem. O profº "aproveitou" para 

sair de aula no momento da montagem na lata de sardinha. 

obs: montei uma câmara escura manual na frente dos alunos, com 

rolo de papel cilíndrico, papel vegetal, fita transparente, 

lente de aumento.  

Todos manusearam e já que muitos não levou a lata de sardinha, 

ficaram experimentando e se divertindo na janela da sala.  

 

Ao sair dessa aula, fiquei me questionando sobre o aproveitamento do 

conteúdo referente à física óptica, abordado pelo professor de 

física, ou seja, sobre as possibilidades interdisciplinares que não 

são exploradas pelos docentes da turma. Também foi perceptível a 

falta de interesse dos alunos, não respondendo as perguntas do 

professor, frente à notável interação deles com seus celulares e 

conversas paralelas. Porém, no momento da aula prática em que 

montamos uma câmera escura todos se mobilizaram, tentando entender 

como funcionava na prática. 
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Figura 9: Raquel Mendes 

Processo de montagem da câmera pinhole, fotografia,2013. 

 

O interesse demonstrado pelo grupo (Figura 9)comprova que 

quando os conteúdos são relacionados ao universo de interesse e 
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interação dos sujeitos eles assumem outra proporção, transformando-

se de meras informações fragmentadas em conhecimentos 

significativos. 

 

3º semana de aula - Cotidiano em Foco (16/08/2013) 

Continuamos a montagem da câmara, mais alunos trouxeram as 

latas e continuaram a montagem. Os alunos foram lentos para 

esse processo, mesmo nós ajudamos com uma agulha de acupuntura 

a fazer o orifício por onde o raio de luz passará.  

obs: Houve uma grande confusão que ajudou para o atraso 

previsto na montagem da máquina pinhole, mudaram os horários 

todos dos alunos ficaram super alterados e até se acalmarem já 

havia se passado quase uma aula. O profº conversou sobre a 

mudança dos professores de física e que teríamos que combinar 

com a nova professora para continuar o projeto. 

 

Trabalhar com atividade práticas exige paciência e tempo, os 

estudantes “enrolam” o máximo que podem, esquecendo materiais e 

dispersando a atenção em conversas paralelas. Entretanto, foi 

notável o interesse de alguns durante a montagem da câmera-sardinha, 
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preocupados com pequenos detalhes, dedicando o máximo de atenção e 

cuidado às etapas do processo. Um fato que me chamou a atenção foi 

um dos alunos que iniciou uma gravação (com seu IPhone) do processo 

da montagem, numa demonstração de que quando os sujeitos são 

estimulados pelo processo de criação as “ferramentas” passam a fazer 

sentido. 

 

4º semana de aula - Cotidiano em Foco (22/08/2013) 

Chegamos e fomos avisadas que o horário estaria reduzido. Os 

alunos continuaram a montagem da camara.  A nova professora 

chegou na segunda aula, toda animada e logo já quis saber dos 

procedimentos. Ela começou a montar uma câmara pinhole, e 

bateu recordes de tempos, já está quase terminando, super 

empolgada, um belo exemplo. Com o atraso das oficinas, 

percebemos que eles não vão conseguir terminar, fazer a saída 

de campo e revelarmos para partir para as discutições e montar 

a exposição. Ai adaptamos as ordens das aulas. Vamos terminar 

de fazer as câmaras na próxima semana e a saída de campo fica 

para outra.  Na volta às aulas vamos tentar combinar com a 

professora e discutimos os resultados com eles. 
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Começamos a ficar apreensivas com o tempo, por conta da greve 

das escolas estaduais e o descompasso gerado com as férias das 

Universidades Federais. Pela nossa previsão teríamos um intervalo 

muito grande entre uma atividade e outra e pensamos que se 

acelerássemos daria tempo. Entretanto, como já citei anteriormente, a 

pinhole tem o seu próprio tempo, e calendários escolares existem, 

então, tivemos que esperar a greve e férias universitárias para dar 

continuidade ao trabalho. Embora apreensivas, posteriormente 

verificamos que a “parada” foi positiva, pois conseguimos realizar a 

exposição na Semana da Educação, o que gerou uma visibilidade muito 

maior para a exposição. 

   

5º semana de aula - Cotidiano em Foco -.29/10/2013.  

Continuamos com as construções das câmeras. Enquanto alguns 

terminavam. Separamos por equipes e relembramos como funciona 

o mecanismo das câmeras. Selecionamos duas câmeras pinhole 

para a saída de campo e uma analógica.  Só restou sete minutos 
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para termino da aula, mas estavamos empolgados para a pratica 

o dia tava perfeito.  Chegamos até a dizer que se fizesse sol 

nós íamos nessa quinta adiantar a pratica com eles. 

Infelizmente temos tempo fechado. 

 

O retorno depois desse recesso atrapalhou parte do 

desenvolvimento das ações, sendo que o esquecimento e a falta de 

interesse eram visíveis. Mesmo assim, tentamos relembrar ao máximo o 

que já fora trabalhado até então, e por fim auxiliamos cada um no 

carregamento do filme em suas câmeras-sardinha, para assim que 

possível realizar a saída de campo para a captura das imagens. 

 

6º Semana de aula – Cotidiano em foco (07/11/2013) 

O ultimo encontro, fizemos uma saída de campo para tirar as 

fotografias, os alunos combinaram entre eles de ir a feira do 

livro que esta acontecendo em Pelotas e aproveitamos para 

acompanhar e registar com as câmeras sardinhas que estavam 

prontas, a resistência gerada pelo receio em errar foi bem 

dominante. O dia estava de bastante sol, porém não foi todos 

os alunos que tiraram as fotos, por esse motivo, retornaremos 
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no próximo encontro com a parte de fotografar, e para o 

termino de algumas câmeras. 

 

Durante a caminhada do colégio até o Mercado Publico onde 

acontecia à feira do livro, eu estava com as câmeras-sardinha na 

mão, e fui oferecendo e tentando estimular o interesse e um olhar 

diferente, porém nenhum estudante aceitou tirar as fotos. 

Entretanto, eles registravam o tempo todo utilizando o celular. E 

assim, somente quando chegamos ao Mercado e um dos alunos se propôs 

a tirar a fotografia (Figura 10) foi que os demais viram o quão 

simples é, e se arriscaram também. Comprovamos que a aproximação ao 

novo, ao desconhecido, é lenta, exigindo paciência por parte do 

professor que conduz o trabalho. 
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Figura 10: NOME 

Primeira fotografia Pinhole, Pelotas,2013. 

 

7º semana de aula - Cotidiano em Foco 12/11/2013. 

Continuamos com as construções das câmeras de poucos que 

faltavam. Enquanto alguns terminavam na sala outros (agora 

presente) saíram para fotografar. A aula foi tranquila 

conseguimos terminar essa etapa, só falta à revelação, seleção 

das imagens, conversa sobre essa produção e exposição que 

aconteceram nos dias 26, 27 e 28 de novembro na Semana Da 

Educação da escola. 
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Este foi o dia em que tive mais dificuldade para a captura das 

imagens. Mesmo propondo que explorassem os espaços e os diferentes 

pontos de vista, por ser no pátio da escola eles se limitaram a 

registrar o que estava mais próximo, e todos capturaram imagens 

muito semelhantes, o que posteriormente dificultou a identificação 

da autoria das fotos. Finalizada esta etapa do processo, restava 

revelar e discutir com eles sobre os resultados.  

Primeiramente levei as fotografias digitalizadas, muitos 

identificaram suas imagens, outros tiveram duvidas, notei que para 

identificar de quem era à foto eles se lembravam do momento que foi 

tirada, trazendo uma narrativa da memória para auxiliar no presente.  

Percebi que mesmo parecendo desatentos eles compreenderam o 

processo.  
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Figura 11: NOME 

Fotografia pinhole, Pelotas, 2013. 

 

Quando perguntei se eles sabiam o porquê de algumas imagens 

terem ficado muito claras, eles logo argumentaram que foi em 

consequência do excesso no tempo de exposição (figura 11). A 
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percepção do grupo acerca das diferentes variantes para a feitura 

das imagens me possibilitou devanear com eles sobre os efeitos 

surgidos em algumas das imagens, assim como as sobreposições e as 

névoas brancas proporcionadas pela pinhole, perceptível na imagem a 

seguir, que devido à perspectiva transformou a percepção/visão de 

uma das fontes centrais da cidade de Pelotas. 

No dia 25 de novembro, foi montada a exposição (Figura 12) com 

as imagens impressas em tamanhos A3 e A4, em uma área aberta da 

escola, buscando uma comunicação direta com a luz que a pinhole 

necessita para a captura das imagens, e também por ser um espaço de 

grande circulação de pessoas. A exposição permaneceu até o dia 28, 

período em que se realizou a Semana da Educação. 
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Figura 12: Daniela Santos 

Exposição Cotidiano em Foco, fotografia, 2013. 

 

Após a data de encerramento da exposição retornei à escola para 

uma conversa final com o grupo, finalizando assim o projeto. 
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Dialogamos sobre as percepções pessoais acerca do trabalho 

desenvolvido, sobre as repercussões na vida de cada um, estimulando-

os a refletir criticamente sobre as experiências proporcionadas pelo 

Cotidiano em Foco.  

Uma particularidade que observei espantada é a dificuldade que 

os escolares tem para pensarem por si. Acostumados a responder o que 

a “escola” quer ouvir, não sabem como reagir quando se deparam com 

uma atividade que convoca a uma reflexão poética pessoal. Embora o 

grupo tenha se envolvido com a proposta, no momento de falar sobre a 

própria experiência, o silencio reinou, surgindo somente adjetivos 

assim como “legal”! 

Como já citei, desenvolvemos o projeto em uma turma de futuros 

professores das séries iniciais, e isso me faz refletir sobre a 

qualidade dos conteúdos e práticas pedagógicas que estes sujeitos 

levarão para seus futuros alunos. Serão repetições de informações 
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descontextualizadas sem a tão necessária reflexão crítica, como já 

conhecemos? Se os futuros professores não conseguem expressar as 

suas ideias como estimularão seus alunos? Como a escola alcançará as 

sonhadas transformações discutidas pelos teóricos, com professores 

despreparados para os desafios propostos por um mundo dinâmico e 

complexo? Como tais sujeitos conseguirão contribuir para a formação 

de espectadores ativos e interativos com as solicitações das imagens 

que cada vez mais pontuam o nosso cotidiano?  

Essas são algumas das perguntas que continuam me inquietando, 

e para as quais dificilmente encontrarei uma resposta satisfatória 

num curto espaço de tempo. 

Confrontada com a dificuldade do grupo em verbalizar suas 

opiniões, decidi elaborar algumas perguntas para serem respondidas 

por todos, o que me permitiu uma melhor percepção da visão deles do 

processo. E são esses depoimentos que passo a analisar como dados 
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que me permitirão responder à questão de pesquisa, ou seja, “Quais 

as contribuições da utilização de câmeras fotográficas artesanais 

(pinhole) em práticas pedagógicas escolares, no contexto de grande 

desenvolvimento tecnológico da área?”, nas Considerações Finais 

desta monografia. 

 

 

III.II Sobre o olhar do grupo acerca da proposta 

 

Os contos e as histórias da nossa infância são os primeiros 

elementos de uma aprendizagem que sinalizam que ser humano é 

também criar histórias que simbolizam a nossa compreensão das 

coisas da vida. As experiências, de que falam as recordações-

referências constitutivas as narrativas de formação, contam 

não o que a vida lhes ensinou, mas o que aprendeu 

experiencialmente nas circunstancias da vida. (JOSSO, 2004, 

p.43) 
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 O que identifico através de minha experiência pessoal, é que 

muitas vezes os círculos educacionais estão presos a teorias 

conceituais complexas, desprezando os exercícios práticos que 

possibilitam aos estudantes relacionar as informações e 

(des)construir o conhecimento. Como acredita Josso, somos 

protagonistas (trans)formadores da nossa história, construída 

gradativamente a partir de nossas memórias e experiências. A autora 

defende a ideia de a experiência real, espontânea e criativa, é a 

verdadeira educação para a formação do ser humano.  

Neste momento da escrita a experiência do ponto de vista dos 

alunos entra em ação. Os relatos sobre as práticas com a pinhole e 

suas contribuições para a (trans)formação dos sujeitos/normalistas, 

são analisados a seguir. 
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Achei muito legal tirarmos as fotos na câmera Pinhole, gostei 

muito de utilizar uma lata de sardinha que achei que não teria 

nenhuma utilidade para fazer uma câmera. Gostei muito de ter 

essa nova experiência, realmente fiquei muito surpresa. Espero 

que quando começar a dar aulas consiga dar esse tema muito 

legal para os alunos.  Não vi nenhuma dificuldade, achei bem 

legal e as minhas fotos ficaram muito boas (ALUNO A, 1N3, 

2013). 

 

Fazer uma câmera que funciona com uma lata de sardinha foi a 

melhor coisa no projeto, depois de vê-las prontas e também ver 

as fotos que foram tiradas nela. Posso dizer que acredito na 

câmera, porque antes de ver os resultados não achava que fosse 

dar certo (ALUNO B,1N3, 20013). 

 

Eu gostei muito do Projeto, adorei fazer a câmera com lata de 

sardinha. O legal da câmera é a expectativa que nós ficamos 

para ver o resultado, tirei duas fotos, mas queimou, acho que 

ficou muito tempo exposta ao Sol (claridade), aproximadamente 

15 segundos. Algo bem diferente na minha vida, na hora de 

tirar a foto me lembrei das câmeras que existiam antes das 

digitais, é bem estranho “voltar ao passado”, valeu a pena ter 

essa experiência (ALUNO C, 1N3, 2013). 
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Uma lata de sardinha, considerada por muitos como lixo, para 

nós é uma câmera estimuladora de criatividade, desejos e sonhos. O 

não acreditar que vai dar certo, mas ir até o fim em busca da 

comprovação faz parte de um dos encantamentos que a câmera pinhole 

proporciona. Mesmo mostrando as imagens feitas pelo grupo de 

pibidianos, e dizendo que funcionaria, o fazer com as próprias mãos 

e ver o resultado surgir, faz parte da experiência individual. E 

considero que essas vivências são cruciais para que seja possível 

tirar os “brinquedos” da caixa que repousa na mão esquerda e com 

sabedoria utilizar as “ferramentas” necessárias da caixa da mão 

direita.   

Cabe aqui refletir sobre o fator tempo, citado de diferentes 

modos pela aluna “C”, numa demonstração de entendimento dos 

diferentes tempos sintetizados pela imagem pinhole. De inicio, ao 

falar sobre a ansiedade em ver as imagens, adentrando em um dos 
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contrapontos, já citado no Capitulo 1, em que comparo a câmera 

digital à analógica, comparando-as à luz elétrica e à chama da vela, 

uma consequência do distanciamento entre o momento da captura da 

imagem e o resultado final. O tempo também está presente na 

compreensão da própria técnica, quando a aluna explica que suas 

imagens não saíram porque receberam muita luz do Sol 

(superexposição), ou seja, um excesso no tempo da exposição. E, por 

fim, no momento em que diz ter sentido como se “voltasse no 

passado”, refletindo sobre a experiência vivida.  

 As declarações mostram que o envolvimento com a câmera-

sardinha passou a compor a memória desses estudantes, marcando a 

vida dos mesmos, como ressalta o aluno “A”: "Espero que quando 

começar a dar aulas consiga dar esse tema muito legal para os 

alunos. Não vi nenhuma dificuldade, achei bem legal e as minhas 

fotos ficaram muito boas”. Vemos, portanto, que essas câmeras 
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artesanais cumprem o seu papel como uma tecnologia do imaginário, 

que possibilita a experiência da pausa reflexiva e criativa, que nos 

autoriza a sonhar e acreditar.  

 

Quando vi no colégio a exposição das imagens, fiquei 

impressionada, pois achei que fosse ficar um pouco ruim as 

fotos, e teve algumas que ficaram bem nítidas (ALUNO D, 1N3, 

2013). 

 

Gostei de participar do projeto, foi algo diferente, eu nem 

sabia que dava para tirar uma foto com lata de sardinha. E o 

resultado então nem se fala, claro a resolução não foi muito 

boa mas também foram as primeiras fotos tiradas e era esperado 

já (ALUNO E., 1N3, 2013). 

 

Foi bem legal ver as fotos expostas no pátio da escola e ver 

que as pessoas estavam vendo aquilo que a turma criou, e que 

infelizmente rasgaram algumas fotos. Achei que foi uma 

experiência bem legal e diferente, pois não é todo dia que a 

gente consegue tirar uma foto com uma lata de sardinha mas foi 

bem criativa, e é algo qe talvez eu possa usar com meus 

alunos, ou quem sabe até com meus filhos, mas que gostei muito 

(ALUNA E, 1N3, 20013). 
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Deparar-se com a imagem impressa também impulsiona o processo 

reflexivo. Tornar as imagens aprisionadas na lata visíveis ao olhar 

em uma proporção maior que o comum, sem a frieza da tela do celular 

ou computador, surpreende e encanta. Quando inicialmente mostrei as 

imagens digitalizadas o grupo demonstrou certa inquietação, até um 

pouco de decepção com os resultados, porém, ao visualizarem as 

ampliações impressas na exposição (figura 13) se surpreenderam. 

Finalmente eles se sentiram como participantes fundamentais no 

sucesso da proposta que naquele momento estava sendo apresentada à 

comunidade escolar.  
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Figura 13: Daniela Santos 

Exposição Cotidiano em Foco, fotografia, 2013. 
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E com base no pensamento de Josso (2004) vejo que eles levarão 

consigo as marcas dessa experiência, numa confirmação de que o 

processo de formação acentua o inventário dos recursos experienciais 

acumulados e das transformações identitárias. Sendo assim, a câmera 

pinhole, enquanto uma tecnologia do imaginário comprova isso, 

relacionando memória, aprendizado, história pessoal e inserção no 

mundo dos outros, pois “mesmo estimulado por tecnologias, o 

imaginário guarda uma margem de independência total, de mistério, de 

irredutibilidade, de fictício, de inútil, e nunca se reduz ao 

controle absoluto do agente tecnológico emissor” (SILVA, 2006, p. 

57). 

A interpretação e compreensão dos encontros com os normalistas 

são particulares e únicos para cada um, porém, com base no 

desenvolvimento do projeto e das falas dos alunos, fica perceptível 

o envolvimento e interesse da turma. O diferente prende a atenção do 
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ser humano, é algo instintivo, quando falamos de formação do ser, 

falamos então em aguçar os nossos sentidos. E a arte está presente 

na educação com esse papel, o de estimular a sensibilidade dos 

sujeitos. Se uma obra é considerada artística, “de arte”, a partir 

do seu impacto sobre os espectadores, enquanto geradora de 

sensações/transformações, então, considero que com os processos 

pedagógicos da arte/educação não pode ser diferente. Acredito - e 

alguns depoimentos comprovam - que a partir da educação dos sentidos 

é possível desacomodar os sujeitos, levando-os à autorreflexão, 

fazendo com que aprimorem certas capacidades através desse pensar, 

assim como a de uma orientação aberta ao desconhecido.  

  

 

 

 



89 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A possibilidade de atuar em um grupo de pesquisa em fotografia 

(PhotoGraphein) paralelamente a um programa de iniciação a docência 

(PIBID), enquanto futura professora de Artes Visuais, me 

proporcionou experiências como esta do Cotidiano em Foco que me 

fizeram refletir, e de alguma forma, me formar junto a cada um dos 

envolvidos. Compreendi que a formação, seja ela docente ou humana, é 

um processo que algumas vezes não percebemos que está em andamento, 

entretanto ele está acontecendo a cada momento. No PhotoGraphein  

ele foi norteado por reflexões e devaneios teóricos/práticos, que 

contribuíram para uma soma/troca de bagagens e experiências a partir 

de encontros e da  foto-graphia como matéria de expressão e 
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singularização, trabalhado em prol da educação com potência de 

transformação social. Já no PIBID, aconteceu uma aproximação da 

realidade que da educação a partir de diferentes projetos, um 

contato direto com o ambiente escolar, trabalhos interdisciplinares 

que nos mostram a riqueza e importância de cada área para uma dita 

formação, mas que muitas vezes é mal explorada neste ambiente.  

Assim, partindo de tais experiências considero que a pinhole 

colocada como uma tecnologia do imaginário que possibilita o 

devaneio poético individual e coletivo, cumpre a sua função junto a 

educação extraindo o potencial inerente de cada individuo, nutrindo 

a força imaginante e a potência criativa dos educando, promovendo 

assim seu crescimento e preparando-o para criar um futuro muito 

melhor. Portanto, é possível considerar que a utilização de práticas 

fotográficas artesanais no cotidiano escolar produz conhecimentos 

capazes de auxiliar não só no desenvolvimento de projetos 
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artísticos, mas também pode desencadear processos reveladores dos 

contextos vivenciais dos sujeitos fotógrafos. Elas mobilizam saberes 

e operações complexas no manuseio da fantasia e de repertórios 

conceituais, colaborando para o desenvolvimento de estudantes mais 

conscientes, críticos e participantes através de ações 

(auto)formativas.  

 Acredito que os humanos necessitam hoje de uma sabedoria para 

usarmos as “caixas de ferramentas e brinquedos” que temos em mãos. 

Por mais informações e/ou conhecimentos que tenhamos isso não cria 

necessariamente valores, nem traz felicidade. O poder da sabedoria 

torna o conhecimento e a informação úteis e aplicáveis.  

A utilização da câmera pinhole exige do docente que se propõe a 

utilizar essa tecnologia do imaginário, seja cauteloso e paciente: é 

preciso ter cuidado com as palavras e na parte técnica, todo o 

processo em si é delicado. Uma câmera mal montada, dúvidas não 
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esclarecidas, imagens queimadas ou “problemáticas”, são alguns dos 

percalços para que a pinhole venha a funcionar como uma tecnologia 

do imaginário. É preciso demonstrar para os alunos que a pinhole 

permite o crescimento individual a seu próprio ritmo, não sendo um 

artesanato apenas, e sim essa ferramenta que possibilita o devaneio 

poético.  

Concluo, então, que as práticas desenvolvidas provocaram 

fissuras na percepção dos envolvidos, colaborando para o rompimento 

da banalização das práticas fotográficas e seus produtos. Mais que 

tudo, elas contribuíram para dar diferentes significados aos modos 

de construir, perceber e se emocionar com a captação do mundo 

através de fotografias. Sim, a pinhole é uma tecnologia do 

imaginário, uma chama de vela, que frutifica do devaneio poético e 

produz sonhos (trans)formadores. 
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