
1 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ              

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 

ALCIMAR PAULO FREISLEBEN 

 
 
 

A FOTOGRAFIA COMO RECURSO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 
 

 

 

FRANCISCO BELTRÃO/PR 
2013



2  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

ALCIMAR PAULO FREISLEBEN 

 

 

 

 
 

A FOTOGRAFIA COMO RECURSO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 
 

 
                                                                           

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção 
de titulo de Mestre em Geografia, no programa de Pós-
Graduação/Mestrado em Geografia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - Francisco Beltrão/PR, área 
de concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, 
linha de pesquisa: Educação e Ensino de Geografia. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Mafalda Nesi Francischett. 

 

 

FRANCISCO BELTRÃO/PR 

2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Publicação (CIP) 
Sistema de Bibliotecas - UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão 

 
Freisleben, Alcimar Paulo 

F866    A fotografia como recurso didático na educação ambiental. / Alcimar 
Paulo Freisleben.  – Francisco Beltrão, 2013.  

232f. 
 

Orientador: Profª. Drª. Mafalda Nesi Francischett. 
Dissertação(Mestrado) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

– Campus de Francisco Beltrão. 
  

1. Educação ambiental. 2. Fotografia – Recurso pedagógico.  
3. Paisagem. 4. Geografia. I. Francischett, Mafalda Nesi. II. Título. 
 

CDD – 372.35708162 
 304.2098162 

 

 

 



 

3
 

 

 
 
   



 

4
 

   

  

“Não há nada a dizer. Temos que ver, olhar. É tão difícil fazer isto. 
Estamos acostumados a pensar, todo o tempo. 
É um processo muito lento e demorado, aprender a olhar. 
Um olhar que tenha um certo peso, um olhar que questione.” 

                                Henri Cartier-Bresson  

        

 

"Comecei a fazer sequências porque aquilo sobre o que queria falar 
eu não podia encontrar na rua; tinha que ser construído. Para mim a 
realidade não é o acontecimento na rua; é toda minha experiência. 
Não é apenas o que eu vejo, mas o que sinto. Eu prefiro fotografar 
sentimentos. Mais que fotografar uma mulher chorando, quero 
fotografar a razão pela qual ela está chorando. Prefiro fotografar a 
dor. Mais que fotografar um homem dormindo num divã, eu prefiro 
fotografar os sonhos dele. Estou mais interessado na natureza das 
coisas que em sua aparência.”   
                               Duane Michals 
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RESUMO 

 

A imagem fotográfica é, sobretudo, uma tentativa de unificação e superação da fragmentação 
e a compartimentação dos saberes e tem como objeto a educação para o ambiente. Esta 
dissertação traz como discussão algumas possibilidades didáticas no uso da fotografia como 
recurso metodológico de ensino, voltado à sensibilização para a questão ambiental e 
capacitação crítica do aluno. Trabalhamos com 26 alunos - sendo 18 alunos-autores e 8 
alunos-não-autores das fotografias - na disciplina de Geografia no Ensino Médio, do Colégio 
Dr. Eduardo Virmond Suplicy, da rede pública de ensino de Francisco Beltrão/PR. A pesquisa 
foi estruturada por meio da captação e posterior análise de fotografias da paisagem da cidade. 
Para compreendermos melhor como o recurso da imagem e da fotografia estão sendo usados 
em sala de aula, 8 professores atuantes e 1 não atuante participaram como sujeitos da 
pesquisa. Destes sujeitos, 8 são licenciados em Geografia e 1 em Artes e ministram 
disciplinas em áreas variadas, no Ensino Fundamental, Médio e Superior da rede pública e 
privada de ensino, do estado do Paraná. No total fizeram parte 35 sujeitos, sendo 26 alunos e 
9 professores. Buscamos avaliar o potencial didático da fotografia no ensino e na Educação 
Ambiental e elaboramos um acervo de imagens digitais que está disponível em DVD (no 
anexo). As possibilidades didáticas da fotografia são muitas, tanto a impressa, quanto a 
projetada no multimídia e na TV Pen-drive, como as fotografias dos blogs e fotoblogs. São 
formas que podem ser inseridas no dia-a-dia da escola. Um dos principais critérios é a seleção 
das fotografias adequadas à atividade e que o professor consiga proporcionar debates com os 
alunos para a análise critica destas fotografias; desvelar os seus sentidos e significados e 
correlacionar estas imagens fotográficas com a temática da aula e com os objetivos 
pedagógicos a serem alcançados. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Geografia, fotografia, paisagem, lugar. 
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ABSTRACT 

 
 
The photographic image is above all an attempt to unify and overcome 
the fragmentation and compartmentalization of knowledge and focuses the 
environmental education. This work presents a discussion about some didactics possibilities 
in the use of photography as a methodological resource of teaching, aimed at raising 
awareness of environmental issues and training critical student. We work with twenty-six 
students – eighteen authors students and eight students not authors of the photographs – 
during the Geography classes of high school, at the public college Dr. Eduardo Virmond 
Suplicy, in Francisco Beltrão city, Brazil. The research was structured through the capture and 
subsequent analysis of the city landscape photographs. For we understand better how the use 
of imaging and photography are being used in classrooms, eight active teachers and one not-
active teacher participated of the research. Among the teachers, eight are licensed in 
Geography and one of them is licensed in Arts. They teach courses in several areas, at 
elementary and high school, and universities, in public and private institutions of the Paraná 
state, Brazil. Thirty-five individuals took part, being twenty-six students and nine teachers. 
We seek to evaluate the potential didactic from the photography in the teaching and 
Environmental Education. Therefore we constructed a digital image collection that is 
available in DVD annexed. There are many didactics possibilities from the photography, both 
printed as projected in the media or on TV Pen-drive, as well as the photographs from blogs 
and photoblogs. They are ways that can be inserted daily at the school. The selection of 
photographs appropriate to the activity is very important, as well the teacher must be able to 
promote debates with the students for a critical analysis of the photographs, unveiling the 
photography meanings, correlating the images with the lesson theme and with the pedagogical 
objectives intended. 
 
 
Keywords: Environmental Education, Geography, photography, landscape, place. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9
 

LISTA DE FIGURAS  

 
Figura nº 01 – A viagem dos Magos (séc. XV) de Benozzo Gozzoli............................ 20 

Figura nº 02 – Jardin de Paradis – Strasbourg, 1440..................................................... 21 

Figura nº 03 – Peregrino coroado por Laura, de Francesco Petrarca............................. 22 

Figura nº 04 – A Sagrada Alegoria (1490 – 1500), de Giovanni Bellini....................... 23 

Figura nº 05 – Santa Maria do Egito (1582 - 1587), de Tintoretto................................ 25 

Figura nº 06 – Vista de Delft (1660-1661), (Holanda) de Johannes Vermeer............... 26 

Figura nº 07 – Incêndio na Floresta (1500), de Piero di Cosimo................................... 27 

Figura nº 08 – Noite Estrelada (1889), Saint-Remy, (França) de Van Gogh................. 28 

Figura nº 09 – Idílio Campestre (fim do séc. XV) de Giorgione................................... 29 

Figura nº 10 – Wivenhoe Park, Essex (1816) de John Constable.................................. 31 

Figura nº 11 – Landscape of Jura, Arbois (França), 1861-1863 - Theodore Rousseau. 32 

Figura nº 12 – A montanha de Saint Victoire (1904-1906) de Paul Cézanne................ 34 

Figura nº 13 – Ponte Japonesa (1899) de Claude Monet............................................... 34 

Figura nº 14 – Paisagem nas Montanhas de Silésia - Caspar D. Friedrich. 1815-20..... 36 

Figura nº 15 – Morro de Santo Antonio - Taunay,1816................................................. 38 

Figura nº 16 – Primeira imagem conhecida de Curitiba, Jean Baptiste Debret, 1827...  39 

Figura nº 17 – São João Del Rey/MG de Johann-Moritz Rugendas, 1824.................... 41 

Figura nº 18 – Vale do Atibaia (SP), S/D, de Benedito Calixto.................................... 42 

Figura nº 19 – Praias de Ipanema e Leblon de João Batista da Costa, 1918................. 43 

Figura nº 20 – Carro de Bois (1638) de Frans Post, (Paisagem de Pernambuco).......... 43 

Figura nº 21 – Brazilien Fruits (1666) de Albert Eckhout............................................. 44 

Figura nº 22 – Queimada, Alfredo Andersen, s/d.......................................................... 45 

Figura nº 23 – Paisagem com pinheiros, Guido Viaro, 1940......................................... 45 

Figura nº 24 – Araucárias do Paraná - quadro nº 4.000 de Carmes Franciosi, 2012..... 46 

Figura nº 25 – Pintura rupestre - Caverna de Lascaux/França....................................... 51 

Figura nº 26 – Câmara escura – descrição de Rainer Frisius (1545)............................. 52 

Figura nº 27 – Fotógrafo itinerante e seus materiais...................................................... 61 

Figura nº 28 – Retratista de Paisagens........................................................................... 62 

 

 

 

 



 

10
 

LISTA DE FOTOGRAFIAS  

 

Fotografia nº 01 – A primeira fotografia da história - Nicephore Niepce, 1826........... 55 

Fotografia nº 02 – Família Millet, 1854-59................................................................... 56 

Fotografia nº 03 – Talbotipia realizada por Talbot,1840............................................... 57 

Fotografia nº 04 – Orla do Rio de Janeiro, Louis Compte, 1840................................... 59 

Fotografia nº 05 – Paço Imperial do Rio de Janeiro, Louis Compte, 1840................... 59 

Fotografia nº 06 – Dom Pedro II e família, Morand, 1840............................................ 60 

Fotografia nº 07 – The Tetons and the Snake River, Yosemite – EUA......................... 68 

Fotografia nº 08 – Presidente Mao Tsé-Tung durante a Grande Marcha...................... 74 

Fotografia nº 09 – Che Guevara..................................................................................... 75 

Fotografia nº 10 – Hasteando a bandeira....................................................................... 76 

Fotografia nº 11 – Colonos e posseiros na Revolta de 1957 no Sudoeste do Paraná.... 76 

Fotografia nº 12 – Colonos e posseiros exibem suas armas - Revolta de 1957............. 78 

Fotografia nº 13 – Primeira fotografia da Terra feita do espaço.................................... 94 

Fotografia nº 14 – Ave coberta de petróleo - Golfo do México, 2010.......................... 94 

Fotografia nº 15 – Homem caçando focas no Canadá................................................... 95 

Fotografia nº 16 – Fiscal do IBAMA sobre pilha de madeiras ilegais da Amazônia.... 95 

Fotografia nº 17 – Protesto do Greenpeace contra a energia nuclear............................ 96 

Fotografia nº 18 – Transamazônica: desmatamento e construção da estrada................ 105 

Fotografia nº 19 – Praça Central - Meados de 1970 ..................................................... 110 

Fotografia nº 20 – Praça Central - Meados de 1975...................................................... 110 

Fotografia nº 21 – Praça Central - Meados de 1993...................................................... 110 

Fotografia nº 22 – Praça Central - Ano de 2009............................................................ 110 

Fotografia nº 23 – Primeira Igreja da Matriz - Meados de 1948................................... 111 

Fotografia nº 24 – Segunda Igreja da Matriz - Meados de 1954................................... 111 

Fotografia nº 25 – Atual Igreja da Matriz, 2010............................................................ 112 

Fotografia nº 26 – Prefeitura Municipal de Fco. Beltrão - Meados de 1955................. 112 

Fotografia nº 27 – Desmoronamento estrada Cond. Portal do Sol, Bairro Industrial.... 113 

Fotografia nº 28 – Desmoronamento no Bairro São Miguel......................................... 114 

Fotografia nº 29 – Desmoronamento na rodovia PR 180, próximo a Marmeleiro/PR.. 114 

Fotografia nº 30 – Foto de jornal local com reportagem sobre desabamentos.............. 115 

Fotografia nº 31 – Perfil de solo no Bairro Industrial................................................... 116 



 

11
 

Fotografia nº 32 – Município de Francisco Beltrão - 1952........................................... 118 

Fotografia nº 33 – Município de Francisco Beltrão - 2004........................................... 119 

Fotografia nº 34 – Quartel com Morro do Calvário ao fundo, meados dos anos 60..... 119 

Fotografia nº 35 – Quartel com Morro do Calvário ao fundo - 2010............................ 119 

Fotografia nº 36 – Morro do Calvário - 2011................................................................ 120 

Fotografia nº 37 – Vista parcial do Bairro Industrial - 2004......................................... 120 

Fotografia nº 38 – Vista parcial do Bairro Industrial - 2009......................................... 120 

Fotografia nº 39 – Vista parcial do Bairro Industrial - 2011......................................... 121 

Fotografia nº 40 – Vista parcial do Bairro Industrial - 2013......................................... 121 

Fotografia nº 41 – Encosta no Bairro Vila Nova - 2004................................................ 121 

Fotografia nº 42 – Encosta escavada, Bairro Vila Nova - 2010.................................... 122 

Fotografia nº 43 – Vista parcial do morro da AJUB, Bairro Nova Petrópolis – 2011... 122 

Fotografia nº 44 – Vista parcial do morro da AJUB, Bairro Nova Petrópolis – 2012... 123 

Fotografia nº 45 – Alunos fotografando do alto da torre............................................... 127 

Fotografia nº 46 – Alunos analisando as fotografias em sala de aula........................... 128 

Fotografia nº 47 – Vista parcial dos bairros Alvorada e S. Miguel............................... 130 

Fotografia nº 48 – Vista parcial do Centro e bairros Alvorada, S. Miguel e Cristo Rei 131 

Fotografia nº 49 – Residência em frente ao Colégio Suplicy........................................ 131 

Fotografia nº 50 – Vista parcial dos bairros N. Sra. Aparecida e Alvorada.................. 132 

Fotografia nº 51 – Fábrica Café Sudoeste/Trams e Morro da Caixa d’água................. 133 

Fotografia nº 52 – Antigas salas de aula do Colégio Suplicy........................................ 134 

Fotografia nº 53 – Vista parcial do Centro e Bairro Alvorada...................................... 136 

Fotografia nº 54 – Vista parcial do Bairro Industrial e Prolongamento Av. J. Assis.... 137 

Fotografia nº 55 – Construção de edifício no Centro.................................................... 137 

Fotografia nº 56 – Vista parcial do Bairro Luther King................................................ 138 

Fotografia nº 57 – Vista parcial do Bairro Alvorada e S. Miguel................................. 139 

Fotografia nº 58 – Vista parcial do Bairro Industrial e prolongamento Av. J. Assis.... 140 

Fotografia nº 59 – Terreno baldio no Centro................................................................. 141 

Fotografia nº 60 – Vista parcial do Bairro Industrial e Hospital regional ao fundo...... 142 

Fotografia nº 61 – Vista parcial do Centro e do Bairro da Cango................................. 143 

Fotografia nº 62 – Construção na área central............................................................... 144 

Fotografia nº 63 – Morro do Calvário, Bairro da Cango............................................... 145 

Fotografia nº 64 – Fábrica do Café Sudoeste/Trams..................................................... 146 



 

12
 

Fotografia nº 65 – Praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy............................................... 150 

Fotografia nº 66 – Vista parcial do Bairro Industrial..................................................... 151 

Fotografia nº 67 – Vista parcial do Bairro Industrial..................................................... 151 

Fotografia nº 68 – Vista parcial do Bairro Cristo Rei.................................................... 152 

Fotografia nº 69 – Vista parcial do Bairro N. Sra. Aparecida....................................... 153 

Fotografia nº 70 – Vista parcial do Centro e Bairro da Cango...................................... 153 

Fotografia nº 71 – Morro do Calvário............................................................................ 154 

Fotografia nº 72 – Vista parcial do Centro e Madereira Camilotti................................ 156 

Fotografia nº 73 – Fotolog com as fotografias da sequência didática........................... 176 

 
 

 

 

LISTA DE IMAGENS  

 
Imagem nº 01 – Área de encosta no Bairro Industrial, 2002............................................ 107 

Imagem nº 02 – Área de encosta no Bairro Industrial, 2008............................................ 108 

Imagem nº 03 – Área de encosta no Bairro Industrial, 2010............................................ 108 

Imagem nº 04 – Município de Francisco Beltrão............................................................. 109 

Imagem nº 05 – Vista parcial da área central de Francisco Beltrão................................. 109 

 

 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico nº 01 – Aspectos vinculados à questão ambiental nas fotografias...................... 147 

Gráfico nº 02 – Avaliação da atividade pelos alunos-autores das fotografias.................. 148 

Gráfico nº 03 – Avaliação da atividade pelos alunos-não-autores das fotografias........... 157 

Gráfico nº 04 – Análise de como a fotografia contribuiu no aprendizado....................... 158 

Gráfico nº 05 – Aspectos ambientais que apareceram nas análises.................................. 158 

 

 

 

 



 

13
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AJUB -  Associação Juventude Unida Beltronense 

CANGO -  Colônia Agrícola Nacional General Osório 

CENPEC -  Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

CNPQ  -  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNUMAD -  Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento  

DCE  -  Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica 

EA -  Educação Ambiental 

HR -  Hospital Regional 

IAP -  Instituto Ambiental do Paraná 

IBAMA -  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

IBGE  -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPPUB -  Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco Beltrão 

JdeB -  Jornal de Beltrão 

MMA -  Ministério do Meio Ambiente 

MEC  -  Ministério da Educação e Cultura do Brasil 

MPF -  Ministério Público Federal 

ONG  -  Organização Não Governamental  

PCN`s -  Parâmetros Curriculares Nacionais 

PIEA -  Programa Internacional de Educação Ambiental 

PNEA -  Política Nacional de Educação Ambiental  

PNUMA  -  Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PPP  -  Projeto Político Pedagógico 

PRONEA  -  Programa Nacional de Educação Ambiental 

SEED  -  Secretaria Estadual de Educação 

SEMA  -  Secretaria Especial do Meio Ambiente 

UNIOESTE  -  Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

UNESCO -  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UTFPR -  Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

ZPAV -  Zonas de Proteção de Áreas Verdes 

ZPP -  Zonas de Preservação Permanente 

 

 



 

14
 

SUMÁRIO 

                                                                        

INTRODUÇÃO..................................................................................................................    16 

 

I – O ESTADO DA ARTE NA REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM........................

 

   20 

1.1 Aspectos históricos da pintura de paisagem..................................................................    20 

1.2 A pintura de paisagem no Brasil....................................................................................    38 

 

II – ABORDAGEM HISTÓRICA DA FOTOGRAFIA.................................................

 

   50 

2.1 A História e a evolução da imagem fotográfica............................................................    50 

2.2 O advento da fotografia no Brasil .................................................................................    58 

2.3 O desenvolvimento técnico e a popularização...............................................................    61 

2.4 A imagem fotográfica e seu simbolismo.......................................................................    65 

2.5 O sentido educativo da imagem.....................................................................................    69 

2.6 A linguagem fotográfica no sentido ideológico.............................................................. 72 

 

III – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR............................. 

 

   81 

3.1 Contextualizando os princípios da Educação Ambiental..............................................    81 

3.2 O papel da Educação Ambiental.....................................................................................    86 

3.3 A fotografia como recurso pedagógico na Educação Ambiental...................................    90 

 

IV – A FOTOGRAFIA COMO REPRESENTAÇÃO DO LUGAR............................. 

 

   98 

4.1 Abordagens sobre o lugar...............................................................................................    98 

4.2 Acepções sobre a paisagem............................................................................................  102 

4.3 A fotografia na pesquisa ambiental...............................................................................  104 

4.4 Registros de alterações da paisagem urbana..................................................................  113 

 

V – LEITURA DE FOTOGRAFIAS............................................................................... 

 

 124 

5.1 As imagens como recurso em sala de aula....................................................................  124 

5.2 A didática da imagem fotográfica com os alunos-autores.............................................  128 

5.3 A didática da imagem fotográfica com os alunos-não-autores......................................  149 

5.4 Fotolog da atividade comunicativa.................................................................................  175 

 

CONSIDERAÇÕES.......................................................................................................... 

  

 179 



 

15
 

 

REFERÊNCIAS................................................................................................................. 

  

 181 

 

APÊNDICES...................................................................................................................... 

 

 194 

 

ANEXOS............................................................................................................................. 

 

 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

16
 

 INTRODUÇÃO  

 

A História é registrada a partir de documentos e da arte em pinturas, filmes, vídeo e 

produção fotográfica. As imagens ajudam a construir relações entre a aparência e a realidade, 

entre o singular e o comum e entre o visível e a significação. A fotografia, apesar de surgir 

historicamente no meio dos fatos como registro, mantém um foco privilegiado com a 

imaginação e com as ideias. Portanto, é constitutivamente histórica e se configura como um 

elemento privilegiado para o artista, o historiador, o professor e o pesquisador.   

Dentre os meios imagéticos que aperfeiçoam e efetivam o aprendizado escolar 

destacamos a fotografia, um recurso midiático que alia informação à arte. O conteúdo 

imagético leva ao conhecimento como todas as demais formas de arte. Portanto, se revela ao 

usuário como um estímulo à sensibilidade, pois a imagem é construída de maneira a captar o 

olhar contemplador e crítico.  

Segundo Ferraz (2001), os novos recursos tecnológicos podem aprimorar o olhar 

humano, para os detalhes que passam desapercebidos no cotidiano de nossas vidas, ao mesmo 

tempo que ilude a capacidade de pensarmos sobre estes. Contudo, não é evitando dominar o 

recurso que poderemos melhorar nossa capacidade de entendimento do mundo, mas, pelo 

contrário, é buscando a lógica deste, a sua linguagem específica, que poderemos desvendar e 

ampliar os sentidos do mesmo.  

A fotografia registra as imagens, geralmente tomadas como cópias do real. Mas temos 

que entendê-la como representação dos detalhes da vida a partir de uma determinada estrutura 

linguística que se pauta na lógica de imagens. Como a modernidade prioriza a imagem, como 

elemento comunicativo, caso não soubermos olhar essas imagens não saberemos ler seus 

significados, não conseguiremos identificar sua lógica e unidade (FERRAZ, 2001, p.45).  

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, 1994a, p.35). 

Saber fotografar e ler as imagens, sejam elas fotográficas, televisivas, fílmicas ou 

experimentadas diretamente no dia-a-dia, é o que Benjamin (1994b), delimita como 

necessário pela importância de estarmos preparados para essa linguagem, em interação com o 

alfabeto, com a linguagem verbal, de maneira a permitir mútuas trocas de entendimento e de 

compreensão. Saber olhar imagens para que estas não sejam coisas em si, confusões e ilusões, 

mas que apontem para aquilo que Peixoto (1996) identifica como falar de paisagens a partir 

das imagens. 
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As paisagens registradas nas imagens fotográficas apresentadas neste trabalho, são do 

município de Francisco Beltrão, localizado no Sudoeste do Paraná (conforme mapa nº 01 na 

sequência). 

 

 
 
 

 
 
 
 

Mapa nº 01- Localização do Município de Francisco Beltrão/PR.  
Org. FREISLEBEN, A.P e TOFFOLO, G. (2012). 
Bases cartográficas: Exército, 2006 e IBGE, 2010.  
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Seguimos os critérios de Hernández (2000) nesta pesquisa1 - que sugere para a seleção 

das imagens, que as mesmas sejam inquietantes; relacionadas com valores compartilhados em 

diferentes culturas; que possam refletir as vozes da comunidade; que estejam abertas às 

múltiplas interpretações; que se refiram à vida das pessoas; que expressem valores estéticos; 

que façam com que o espectador pense; que não sejam herméticas (místicas, ocultas). Assim, 

elaboramos no ano de 2012 uma sequência didática, com alunos-autores e alunos-não-autores 

do Ensino Médio (3º ano - matutino) do Colégio Estadual Dr. Eduardo Virmond Suplicy - 

com fotografias da paisagem da cidade, totalizando vinte e seis (26) registros fotográficos, 

que foram inseridos em um roteiro de análise do aspecto ambiental desta paisagem (Apêndice 

1 e 2) – objetivamos discutir o potencial da fotografia como recurso didático na EA. Além de 

avaliar seu uso para a reflexão das questões ambientais e no Ensino de Geografia. 

A atividade foi desenvolvida na disciplina de Geografia, com os alunos em idade entre 

17 e 18 anos. Grande parte deles são moradores dos bairros próximos à escola (Nossa Sra. 

Aparecida, Alvorada), mas também do centro. 

O texto desta dissertação está organizado em cinco capítulos. No capítulo inicial 

intitulado O estado da arte na representação da paisagem, apresentamos as primeiras 

manifestações de representação das paisagens antes do surgimento das câmeras fotográficas, 

realizadas através do desenho e da pintura, pelos pintores de paisagem europeus e dos artistas 

brasileiros. Para nos auxiliar nas interpretações das pinturas paisagísticas, nos baseamos no 

livro: Paisagem na Arte de Kenneth Clark, num diálogo com outros pesquisadores 

contemporâneos, que seguem a mesma temática, como Simões, Myanaki, Ferraz, entre outros. 

No segundo capítulo cujo título é Abordagem histórica da fotografia, abordamos a 

forma de registro das paisagens, no período das grandes invenções no século XIX e 

apresentamos os aspectos históricos, bem como o simbolismo da fotografia no seu sentido 

educativo. Pautamo-nos em autores como Harrell, Kossoy, Barthes, Leite, Camargo, 

Zunzunegui, Joly e Bakhtin.  

No terceiro capítulo, com o título A Educação Ambiental no contexto escolar, 

apresentamos aspectos da história e de como a fotografia está inserida no ambiente escolar 

como um recurso pedagógico na Educação Ambiental. Os principais autores utilizados neste 

capítulo foram: Leff, Loureiro, Leme, Layrargues, Freire e Morin. 
                                                        
1 O arcabouço teórico que compõe as discussões a respeito da EA, da paisagem da cidade e sua representação fotográfica, 
emergiu de uma pesquisa científica (Bolsa PIBIC – CNPq/Fundação Araucária – 2009/2010); durante a graduação em 
Licenciatura em Geografia na Unioeste-FB; a partir das ideias e concepções de autores ligados a diversas áreas, que dialogam 
e dão subsídios referentes a educação formal, EA, à leitura da representação fotográfica e do conceito de espaço urbano e 
paisagem. 
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No quarto capítulo, A fotografia como representação do lugar, abordamos a paisagem 

como categoria de análise por meio de fotografias da cidade. Os autores chamados neste 

capítulo foram: Tuan, Carlos, Santos, Harvey, Yázigi, Sauer e Dardel. 

No quinto capítulo, intitulado Leitura de fotografias, analisamos por meio de 

sequência didática realizada com a participação de vinte e seis (26) alunos e análise de nove 

(9) professores da rede pública e privada, o efetivo potencial pedagógico da fotografia em sala 

de aula. Entre os principais autores que balizam a discussão nesse capítulo estão: Ferraz, 

Foerste, Sontag, Lukács, Benjamin, Moran, Mussoi e Santos.  
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I – O ESTADO DA ARTE NA REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM  
 

 
1.1 Aspectos históricos da pintura de paisagem 

 

Segundo Clark (1949), muitos séculos antes do nascimento da fotografia as 

representações da paisagem eram obtidas, principalmente por meio da pintura em telas. Mas 

estas representações também podiam ser encontradas em outros suportes, como em afrescos 

nas paredes, em madeiras, tecidos, tapeçarias ou nas iluminuras decorativas dos livros.  

As primeiras pinturas de paisagens apareceram e se desenvolveram no século XIII na 

Idade Média, e fazem parte de um ciclo no qual o espírito humano busca a harmonia perdida, 

com a natureza. Porém nesta época as paisagens não eram retratadas como parte principal do 

quadro, apareciam como simples cenários (CLARK, 1949).  

Entre o século XIV e XV as pinturas de paisagem retratavam objetos naturais, 

inicialmente representados de maneira individualizada e fragmentada. Surge assim a paisagem 

carregada de simbologia e misticismo religioso, como o exemplo na figura a seguir: 

 

 
Figura nº 01 – A viagem dos Magos (séc. XV) de Benozzo Gozzoli. 

Fonte: http://lerever.wordpress.com/2010/04/05/percepcao-em-profundidade/ 

 Com o passar do tempo a pintura da paisagem se transforma em uma representação 

do conjunto, com características realistas, em que o todo era visto como símbolo de perfeição. 

Isto foi conseguido com a (re) descoberta do jardim paradisíaco (Éden).  

Segundo Clark (1949), o homem medieval viu o ressurgimento dos jardins com um 

sentido simbólico esteticamente planejado, nos conventos ou nas residências, sendo contudo, 

centrado no conceito religioso de hortus conclusus, que define o Jardim da Virgem, fechado e 
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inacessível, pontuado por uma fonte ou representação do elemento água. Pondera-se que este 

conceito de jardim fechado, profundamente simbólico, relaciona-se também com o de Paraíso, 

palavra oriunda do persa, e faz referência a um jardim encerrado ou murado, como na figura 

na sequência. 

 

 
Figura nº 02 – Jardin de Paradis – Strasbourg, 1440. 

Fonte: http://chantalserriere.blog.lemonde.fr/2008/04/27/la-belle-liseuse-du-jardin-de-paradis-le-
peintre-sans-nom-de-strasbourg-1400-une-exposition-a-decouvir-jusquau-6-juillet/ 

Segundo Clark2 (1949), como a paisagem, ainda não era retratada como elemento 

principal, ela não aparecia com frequência nas pinturas dos artistas italianos - mesmo nos 

afrescos de Giotto sobre a vida de São Francisco, ou na Monalisa de Leonardo da Vinci - e 

quando representado era como fundo, pouco detalhado e de importância secundária (CLARK, 

1949).  

As primeiras paisagens conhecidas, conforme Clark (1949) são as dos afrescos do 

Bom e Mau Governo de Lorenzetti e não podem ser classificadas como paisagens simbólicas, 

pois apresentam um nível realista jamais visto antes. Porém, de acordo com as pesquisas 

realizadas por Clark (1949), é bem provável que tenha sido o pintor Petrarca de Avignon na 

França, o primeiro homem a exprimir com fidedigna emoção e beleza a pintura da paisagem.  

Conforme Ferraz (2001), o pintor representava o observado via uma série de 

simbologias e idealizações. Nenhuma pintura paisagística é a reprodução da paisagem real 

observada. Nesse ponto destacamos a importância do olhar.  

 

                                                        
2 Em seu livro: Paisagem na Arte, Clark (1949) classificou as paisagens (sem uma ordem cronológica), em quatro tipos 
principais: paisagens simbólicas, paisagens dos fatos, paisagens fantásticas e paisagem ideal.  
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O olhar a paisagem sempre foi e será redutor, pois não se consegue captar 
com ele toda a diversidade e complexidade do real, cobrando uma seleção 
dos elementos observados conforme as necessidades, interesses, experiência 
e prazeres pessoais, tanto do pintor ou do interessado pela pintura. Mas, 
também, esse é um olhar criador, pois supre essa deficiência dos limites do 
olhar com o uso da imaginação e da habilidade técnica, recriando 
determinados aspectos do real que se almeja representar, desde cores, tons, 
formas, objetos, até humores, riquezas e misérias (FERRAZ, 2001, p.78). 

 

Para Clark (1949), é nos afrescos do Palácio dos Papas em Avignon de 1343, que se 

encontra registrada a expressão deste novo sentimento, nas paisagens aparecem pessoas da 

aristocracia da época gozando a vida ao ar livre, pescando, caçando, imersas na natureza. 

Petrarca gozava da liberdade e da solidão nos passeios ao ar livre, por entre as montanhas, 

riachos e florestas.  

Na sequência apresentamos uma imagem rara da obra de Petrarca de 1327, que retrata 

sua paixão platônica por Laura com tímida paisagem ao fundo. 

 
Figura nº 03 – Peregrino coroado por Laura (manuscrito do séc. XV), de Francesco Petrarca, 1327.  

Fonte: http://www.francigenaintoscana.org/wp/?page_id=50 

O destaque principal da obra foi representado no primeiro plano, com o peregrino, 

Laura e o anjo, os parcos elementos naturais do quadro, representados pelas árvores e pelas 

montanhas, aparecem num segundo plano, sem muitos detalhes e monocromaticamente (na 

cor amarelo). 

Apesar das pinturas de paisagem terem origem nas cortes francesas, se expandiram 

para a Itália, onde segundo Clark (1949) se destacaram os pintores Gentile da Fabriano, que 

deu ao estilo gótico uma profundidade e Pisanello com sua curiosidade sobre a natureza e seu 

interesse pela vida da floresta. 
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Segundo Clark (1949) por volta de 1420 a paisagem de símbolos - com seus 

fragmentos da natureza - vai diminuindo sua influência no gênero da arte da pintura de 

paisagem, e surge gradativamente uma paisagem mais realista unificada pelo uso da luz, não 

apenas pelo arranjo decorativo.  

Entre os anos de 1420 até 1490 se destacam os tradicionais pintores de paisagem 

holandeses, como Pieter Brueghel, Tournai, Hugo van der Goes, Jan van Eyck e Campin e as 

pinturas realísticas dos artistas italianos como Alberti, Baldovinetti e Pollaiuolo com sua 

paisagem de espantosa veracidade na obra Martírio de S. Sebastião de 1475 (CLARK, 1949). 

O veneziano Giovanni Bellini foi um dos maiores pintores de paisagem de seu tempo 

(CLARK, 1949). Na sequência apresentamos a representação de uma de suas obras-primas: 

 

 
Figura nº 04 – A Sagrada Alegoria (1490 - 1500), de Giovanni Bellini.  

Fonte: http://simonebocchetta.splinder.com/post/19389361/giovanni-bellini 

Nesta obra do italiano Bellini, a paisagem aparece com uma riqueza de detalhes muito 

maior que nos períodos anteriores. Apesar de estar no segundo plano, a paisagem se integra 

harmoniosamente com o primeiro plano, compondo um conjunto equilibrado entre natureza e 

ser humano. 

Apesar do destaque que a paisagem vinha ganhando nas obras da época, nenhum 

destes pintores acreditava que o registro da impressão visual da natureza fosse em si um fim 

suficiente. A paisagem devia conter associação literária ou cenografia que intensificasse o 

efeito dramático. Segundo Clark (1949), mesmo o famoso artista italiano Michelangelo, 

acreditava que a paisagem era uma inimiga do seu ideal de arte.  
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Conforme Ferraz (2001), por volta de 1400 Brunelleschi3 traz uma nova contribuição à 

pintura de paisagem, pelo uso da matemática na perspectiva, que não se restringia à produção 

da obra em si, mas de todo o processo de desenvolvimento intelectual da mesma, com rigor e 

precisão, visando o impacto físico visual no território em que esta se localizaria, demarcando 

o imaginário social de dada paisagem. 

 
As ideias de Brunelleschi influenciaram todos os ramos do conhecimento e 
das artes de então, repercutindo nas formas como o espaço passou a ser 
encarado, o que determinou as maneiras pelas quais as paisagens, entendidas 
como as imagens e expressões com que o espaço é percebido, passaram a ser 
observadas e reproduzidas em pinturas e obras diversas. Desta feita, 
podemos afirmar que as pinturas de paisagens passaram a sofrer as 
influências dessa nova forma de conceber o espaço, o que acabou 
influenciando as formas de percepção, apreciação e elaboração destas 
paisagens (FERRAZ, 2001, p. 92). 

 

Foram dois amigos de Brunelleschi que permitiram a divulgação de suas ideias e 

inovações à pintura. Um foi o arquiteto genovês Leon Batista Alberti, que entre 1435 e 1436 

elaborou seu “Tratado da Pintura”, apresentando e desenvolvendo muitas das teorias e 

técnicas arquitetônicas de seu amigo florentino, introduzindo-as à arte da pintura; além disso, 

utilizava a “câmara escura” que muito influenciou os pintores paisagistas posteriores, pela 

capacidade desta captar as imagens em perspectiva por um espelho localizado em seu interior 

(FERRAZ, 2001). 

Outro nome importante para a pintura da paisagem, a partir das ideias de Brunelleschi, 

foi Tommaso de Giovanni di Mone, conhecido como Masaccio, que priorizava a pintura de 

imagens bíblicas. Ele sentia uma grande necessidade de entender essas imagens e 

representações bíblicas, não como simples alegorias, mas como criação de um artista que 

identifica o sentido terreno e humano dessas histórias e mitos. Masaccio elabora os temas 

bíblicos, mas pinta em suas obras paisagens como fundo, até então não presentes nos quadros, 

                                                        

3 Brunelleschi (1377-1446) não era pintor; era escultor e arquiteto, nesta atividade demonstrou uma criatividade ímpar, sendo 
até hoje, um referencial importante para estudantes, professores e profissionais. Embora tenha se destacado em uma série de 
obras, o trabalho que lhe deu maior projeção foi a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiori em Florença – Itália. Ele 
redescobriu os princípios da perspectiva linear, que, conhecidos por gregos e romanos, ficaram esquecidos durante a Idade 
Média. Restabeleceu na prática o conceito de ponto de fuga, e a relação entre a distância e a redução no tamanho dos objetos. 
Seguindo seus princípios ópticos e geométricos, os artistas da época puderam reproduzir objetos tridimensionais no plano, 
com surpreendente verossimilhança. Disponível em: http://www.pitoresco.com/escultura/brunelleschi/brunelleschi.htm 
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trazendo uma maior naturalidade e realidade das histórias e personagens, permitindo uma 

sensível proximidade com a vida dos seres humanos (FERRAZ, 2001). 

Para Clark (1949), a pintura de paisagem italiana do ano 1500 era dominada pelas 

fantasias elaboradas do maneirismo4, no qual os elementos essenciais eram um ponto de vista 

alto, uma fila de montanhas abruptas e um panorama distante de um rio ou da costa marítima. 

Os dois artistas que mais se destacaram neste movimento foram Tintoretto e El Greco.  

Na sequência a imagem da obra de Tintoretto, que apesar da aparência quase 

monocromática (tons avermelhados), retrata com fidedignidade o ambiente da época e integra 

a figura de Santa Maria do Egito a outros elementos naturais da paisagem: 

 
Figura nº 05 – Santa Maria do Egito (1582 - 1587), de Tintoretto. 

Fonte: http://www.rositour.it/photogallery/Arte_Tintoretto/real.htm 

Segundo Ferraz (2001), do início de 1300 até os meados de 1500, uma série de 

acontecimentos - Cruzadas, contatos com árabes e outros povos do oriente, novas técnicas e 

tecnologias de pintura, impressão e divulgação de palavras e imagens, crises econômicas e 

políticas, resgate dos conhecimentos produzidos pelos gregos etc. - foram fundamentando 

uma nova cosmologia, uma nova forma de ver e pensar o mundo, permitindo assim, a 

introdução da ideia de paisagem, principalmente por meio de pinturas, como um elemento em 

que o homem se via dominando e apreendendo o sentido oculto da natureza.  

                                                        
4 Movimento estético europeu, que marca, um afastamento consciente dos modelos clássicos. A maneira de pintar de 
Michelãngelo, da Vinci e Rafael tornara-se um paradigma para toda a pintura europeia. "O Juízo Final", afresco de 
Michelãngelo para a Capela Sistina, já anunciava uma espiritualidade que fugia ao cânone clássico renascentista. Exigia-se 
renovar essa forma de pintar, imitando a maneira dos mestres anteriores, o que foi tentado por Caravaggio, Tintoretto e El 
Greco. Disponível em: http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=454&Itemid=2 
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Assim, seguindo nesta linha evolutiva da pintura da paisagem, surge no século XVII, 

na Holanda, o movimento artístico da paisagem dos fatos (do pitoresco), uma arte que refletiu 

o desejo da burguesia da época de ver retratadas experiências reconhecíveis (CLARK, 1949).  

 
Esta necessidade é fruto de um contexto histórico importante, por ser uma 
época que o homem mais uma vez se sentiu livre para perguntas acerca do 
funcionamento da natureza – a curiosidade da Renascença tinha sido 
reprimida pela Contra-Reforma, e agora que as guerras religiosas tinham 
acabado, pelo menos na Holanda, tornava-se possível um renascimento da 
ciência. Esta foi a grande idade da botânica, em que os pormenores da 
natureza começam a ser examinados e classificados. Também podemos 
considerar a pintura da paisagem como um sintoma de calma, usada como 
distração do homem contemplativo, depois do pandemônio destas guerras 
religiosas (CLARK, 1949, p.51). 

 

O esquema composicional do maneirismo forneceu estrutura às obras de Rubens, que 

segundo Clark (1949), foi um dos maiores pintores de paisagens de todos os tempos e trouxe 

um novo esplendor ao esquema cansado da paisagem maneirista. “A paisagem que exerceu 

um papel figurativo de cenário, um acessório, evolui gradativamente para se destacar em 

pinturas de grandes paisagens” (CLARK, 1949, p.48). 

Segundo Clark (1949), os pintores holandeses foram os primeiros que fizeram da 

paisagem o tema principal da pintura. Rembrandt e Rubens amavam os fatos da paisagem. 

Para eles a pintura de paisagem significava a criação de um mundo de imagens, mais vasto, 

mais dramático e mais carregado de associações do que as que podemos apreender. Mas, 

houve um caso em que a representação da atmosfera atingiu um ponto de perfeição, que pela 

sutil precisão, não foi ultrapassado (Figura nº 06) a seguir: 

 

 
Figura nº 06 – Vista de Delft (1660-1661), (Holanda) de Johannes Vermeer. 

Fonte: http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/vermeer_delft.htm 
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Nesta obra o pintor holandês conseguiu o surpreendente efeito de uma pintura 

semelhante a uma fotografia colorida, que foi resultado de apurada técnica e da privilegiada 

habilidade do artista com os pincéis, e não do uso da câmera escura (ainda não popularizada 

entre os pintores na época). 

Foi por volta de 1515 que Leonardo da Vinci descreveu cientificamente a câmara 

escura5. Para Claro (2009), ela foi a precursora das câmeras fotográficas atuais. No final do 

século XVI a câmara escura era usada pelos pintores para copiar imagens da natureza. 

Pelos fins do século XVII a pintura da luz se tornou estratagema. A câmara escura 

passa a ser um acessório habitual do artista. Porém, nesta época a natureza foi considerada 

como um velho relógio, que podia ser desmontado e montado de novo, conforme o gosto 

(CLARK, 1949).  

Já os pintores da paisagem fantástica, mais tarde conhecidos como expressionistas, 

começaram a sentir que a paisagem se tornava demasiada insípida e vulgar e tentaram 

explorar o misterioso e o desconhecido. Tiveram inspiração na floresta selvagem, onde as 

formas hostis e densas dominavam a composição. Os dois maiores representantes foram os 

alemães Grunewald e Altdorfer (CLARK, 1949). 

Entre os italianos o destaque foi para o florentino, Piero di Cosimo, com seus painéis 

decorativos (inspirados no livro de Lucrécio), que é uma das primeiras paisagens na pintura 

italiana na qual o homem não tem importância (CLARK, 1949), como podemos observar a 

seguir (Figura nº 07):  

  
Figura nº 07 – Incêndio na Floresta (1500), de Piero di Cosimo. 

Fonte: http://www.backtoclassics.com/artist/pierodicosimo/ 
 

                                                        
5 Mais explicações sobre a câmara escura podem ser encontradas no capítulo II, nas páginas 52-53. 
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Nesta obra o destaque principal são os animais, as árvores e o incêndio na floresta, o 

pastor que tenta arrebanhar seu gado, aparece ao fundo, é quase imperceptível, o que quebra 

um paradigma estabelecido neste gênero de pintura. 

Muitos anos depois, no final do século XIX, Van Turner e Van Gogh pintaram 

paisagens fantásticas, conforme a Figura nº 08: 

 
Figura nº 08 – Noite Estrelada (1889), Saint-Remy, (França) de Van Gogh. 

Fonte: http://www.vangoghgallery.com/painting/starryindex.html 
 

Estes artistas holandeses são pintores que representam paisagens noturnas com o sol 

da meia-noite e a aurora boreal, com um grau de dramaticidade até então jamais visto. 

Conforme Clark (1949), as paisagens fantásticas eram nitidamente imaginárias, pretendiam 

excitar a emoção em vez de satisfazer a curiosidade. Esta tendência já tinha sido explorada na 

pintura do século XVI, e foi inteiramente diferente dos panoramas realistas (onde eram 

pintadas imagens familiares como o Vale do Reno ou outro lugar conhecido). 

Até Leonardo da Vinci, no século XVI, se rendeu a pesquisa sobre as montanhas - ele 

tinha grande amor pela vida independente da natureza - e os seus desenhos, de grandes 

distâncias, são o resultado de um estudo tão científico quanto sensitivo. Todo este 

conhecimento está implícito nas posteriores paisagens que ele pintou.  

Segundo Simões (2010), os artistas se concentram na pintura de paisagem, entendendo 

o fundo da pintura como meio para exprimir a noção de finitude/infinitude no binômio 

homem/natureza, por meio da alteração da perspectiva, baixando o plano de posicionamento 

da vista sobre a paisagem e permitindo o encontro entre o céu e a Terra no horizonte.  

Segundo Ferraz (2001), no século XVII as igrejas deixam de ser os grandes centros 

incentivadores das artes, passando para os castelos ou palácios de aristocratas e 
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posteriormente, de burgueses ricos. Com isso, ocorre uma diversificação de tendências, 

técnicas e estilos pictóricos, fazendo com que o espaço expresso por meio de paisagens, 

passasse a ser encarado como naturalmente incorporado e experimentado pelas pessoas em 

geral. 

Os trezentos anos que se seguiram à Renascença trouxeram consigo o movimento da 

paisagem ideal. Os pintores - inspirados, muitas vezes, pela Eneida de Virgílio - saíram dos 

seus ateliês para buscar na natureza os elementos escolhidos para suas pinturas. Para Clark 

(1949), neste movimento se misturavam elementos do realismo com mitos, como o da Idade 

de Ouro, na qual o homem vivia dos frutos da terra, pacificamente, religiosamente e com uma 

simplicidade primitiva.  

A paisagem virgiliana é uma evolução do mundo antigo, com sua plenitude e vida e a 

sua confiança no corpo, era a pintura-poesia que influenciou a poesia de Dante e a pintura dos 

artistas venezianos Giorgione e Giovani Bellini e também de Ticiano - que era chamado na 

sua época de Príncipe dos Pintores (CLARK, 1949).  

A pintura de Giorgione, do final do século XV (Figura nº 09), representa esta aparente 

relação de harmonia. 

 

 
Figura nº 09 – Idílio Campestre (fim do séc. XV) de Giorgione. 

Fonte: http://www.giorgione2010.it/index.php?area=35&menu=14&page=748&lingua=4 

 
Nesta obra com a típica paisagem virgiliana, Giorgione consegue transmitir esta 

atmosfera de tranqüilidade e comunhão quase espiritual do homem com a natureza. Segundo 

Clark (1949), foi o inglês Samuel Palmer o último pintor de paisagens virgilianas. Palmer 

como discípulo de William Blake, tinha primeiro uma visão espiritual da natureza e a partir 

daí considerava cada folha e cada nuvem concebidas de acordo com o padrão divino. 
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[...] as imagens de Virgílio tornaram-se cada vez mais débeis e seu estilo 
cada vez mais vulgar, com isso se encerrou um belo episódio da arte 
européia, que até o século XIX tinha sido fonte de encantamento e 
consolação. O sentimento de que “há algo de Deus neste lugar” e que dera à 
natureza uma perfeição invulgar, foram banidos juntamente com atributos 
menos agradáveis da pintura clássica, e nunca mais poderão ser retomados 
(CLARK, 1949, p.99). 

 

Segundo Ferraz (2001), no século XVIII a consolidação de pinturas paisagísticas, 

permite o desenvolvimento de representações da paisagem urbana. Apesar de boa parte da 

população européia viver no campo - tanto que um bom número de quadros registram essa 

forma de vida - as grandes cidades passam a atrair cada vez mais pessoas, principalmente 

artistas e livres comerciantes, mostrando que existia um mercado consumidor para esse tipo 

de elaboração paisagística. Mas, como as paisagens rurais, os registros urbanos também 

sofrem do mesmo tratamento idealizante e fantasioso, a partir de uma rigorosa aplicação das 

teorias da perspectiva, em conjunto com a precisão das formas e uso das cores.  

No início do século XIX ocorre mudança brusca na pintura de paisagem. As que 

pretendiam ser boas imitações da natureza se tornam populares, com cenas calmas, com água 

refletindo o céu iluminado e emoldurada por árvores escuras faziam grande sucesso. Este tipo 

de arte foi muito apoiado por pinturas medíocres de segunda classe, era a chamada Arte do 

Naturalismo.  

Foi Constable quem primeiro descobriu e ainda justificou a arte do naturalismo 

incondicional, com o uso maestral do claro-escuro da natureza (CLARK, 1949). Ele se 

destacou dos outros pintores da sua época, tanto por sua unidade dramática, como pelo 

sentido de frescor da natureza. O pintor parecia ter o dom mágico de conseguir ver somente a 

beleza na natureza, isto ficou registrado na sua frase: “Nunca vi uma coisa feia na minha 

vida”. 

Constable e Turner foram representantes de visões diametralmente opostas da 

natureza. Para Constable, natureza era terra ou paisagem; para Turner, paisagem era 

simplesmente uma metáfora para natureza, uma condição universal. A distinção coincide com 

a divisão básica da ciência no século XIX. Segundo Rees (1982), de um lado da divisa estava 

a ciência morfológica ou natural, cujo domínio era o mundo como ele é ou aparenta ser. Do 

outro lado estava a ciência abstrata que buscava as relações ou leis gerais e via as coisas reais 

como exemplos gerais ou universais. 

Constable obteve por meio da natureza uma obra admirável, quase como uma 

fotografia, conforme mostra a figura nº 10, na sequência: 
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Figura nº 10 – Wivenhoe Park, Essex (1816) de John Constable.  

Fonte: http://www.essex.ac.uk/constable/painting.htm 

 

O artista retratou a paisagem rural com uma luminosidade extraordinária. Os 

elementos naturais da obra representados pelo céu, nuvens, lago, animais e pessoas (no 

barquinho), são perfeitamente realísticos. 

Para Clark (1949), a etapa final das relações do homem com a natureza foi alcançada. 

Aquela natureza repleta do espírito divino que inspirou Virgílio e seus seguidores, se encontra 

transformada por um novo paradigma, que nasce nas ideias de Galileu (1564-1642), que 

utilizou a matematização de forma empírica na natureza.  

O homem utilizou a lógica e a matemática e conseguiu explicar a natureza e sua 

dinâmica. Até então o silogismo6 aristotélico, portanto, as conjecturações filosóficas 

medievais, eram o fundamento lógico. Galileu, que passou a maior parte de sua vida lutando 

para efetivar a matemática como lógica, pôde assim explicar de forma científica os fenômenos 

naturais (FERRAZ, 2001). 

Descartes (1999) concebia a racionalidade como a essência da verdade; rejeitar como 

absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse haver a menor dúvida, a fim de que restasse 

apenas o que fosse inteiramente verdadeiro. Para Capra (1982) o método cartesiano trouxe em 

sua base teórica, a fragmentação, a matematização e a mecanização da natureza como 

proposta para a compreensão do universo. 

Para Ferry (1994), a razão, então, traria ao homem uma certeza: se a natureza não 

sofre, não chora e não se manifesta, então também não pensa, logo não existe como um ser 

animado, provido de sensibilidade e sentimentos. 

                                                        
6 Dedução formal em que, postas duas proposições, as premissas, delas se tira uma terceira, a conclusão. 
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Porém, é com o físico inglês Isaac Newton que a nova visão da natureza se consagra. 

Newton integra o empirismo de Bacon, à razão mecanicista de Descartes. Outro fator de 

relevância para Newton fora a reunião da astronomia copernicano-kepliana às leis do 

movimento de Galileu (SZAMOSI, 1988). Assim, Newton, em 1687, utilizando-se da 

matematização da natureza, que surge com a queda livre desenvolvida por Galileu em 1589, 

aliada à ideia do universo e do movimento de Kepler e Copérnico, criou a lei da gravitação 

universal, a partir da integração dessas leis e teorias (SZAMOSI, 1988). 

Estas novas formas de ver a natureza, influenciaram diretamente as pinturas de 

paisagem do século XVII e XVIII. Conforme Ferraz (2001), vemos em diferentes momentos e 

em diferentes culturas a paisagem ser destacada como um componente importante para as 

formas de representação, leitura e experimentação do mundo, contudo: 

 
Faltam-nos elementos mais precisos e diversos para identificar as 
especificidades das leituras e entendimentos destas paisagens nessas culturas 
mais distantes no tempo, o que temos em maior quantidade e variedade de 
documentos são as formas como foi se consolidando a paisagem no Ocidente 
moderno e, para tal, o contato dos europeus com as culturas do passado, com 
os árabes e com a chinesa, entre outros fatores, permitiu a fundamentação da 
ideia e das práticas paisagísticas na sociedade moderna a partir do 
Renascimento Italiano (FERRAZ, 2001, p.100). 

 

 Em meados de 1800, segundo Clark (1949), as pinturas de paisagens de Constable, 

inspiraram Theodore Rousseau a criar o academismo da paisagem naturalista que, com o 

declínio do romantismo de Turner se tornou o estilo-padrão das peças de exposição. A figura 

nº 11 destaca a obra de Rousseau. 

 
Figura nº 11 – Landscape of Jura, Arbois (França), 1861-1863 de Theodore Rousseau. 

Fonte: http://www.artilim.com/artist/rouseau-theodore/landscape-of-jura-arbois/  
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Em sua obra naturalista, Rousseau destacou as belas paisagens rurais do interior da 

França. O ser humano, representado pelo homem arando o solo, está perfeitamente integrado 

com o restante da paisagem natural. 

Com o passar dos anos o naturalismo, que foi um estilo popular que podia ser 

compreendido sem esforço ou educação, também tende a vulgaridade e à repetição, o que 

acaba criando um apetite insaciável por algo a mais. Então, para suprir este desejo, artistas 

que até 1869 eram pintores naturalistas, se tornaram os primeiros Impressionistas7 como 

Sisley, Pissarro, Monet, preanunciando uma pintura, que se assemelha mais com uma 

fotografia: 

 
Não há dúvida de que na década de 1860 os impressionistas alcançaram uma 
veracidade de tom que é geralmente designada por fotográficas. Alguns 
historiadores de arte recentemente tiraram fotografias de muitos assuntos 
pintados por Monet e Pissarro que provam a exatidão com que eles eram 
capazes de registrar sensações ópticas. Mas é difícil dizer até que ponto 
foram realmente influenciados pela fotografia. Os primeiros fotógrafos de 
paisagem, usando longas exposições, produziram uma escala de tons muito 
diferentes dos instantâneos. A fotografia instantânea de paisagem só se 
tornou vulgar nas décadas de 1860 e não se sabe quantas destas fotografias 
foram vistas pelos impressionistas; talvez o número suficiente para fortalecer 
a sua crença numa visão imparcial, mas não tantas que lhes tivesse criado 
um estilo (CLARK, 1949, p. 117). 

 
 Monet, Pissarro e Sisley alcançaram durante a década de 1860 e até 1874 o 

naturalismo mais completo que foi realizado na arte, conseguindo estes artistas criar uma 

unidade da atmosfera daquele invólucro geral da luz, que é a essência do verdadeiro 

naturalismo.  

Segundo Clark (1949), também Cézanne, no início de 1900, pintou o gênero de 

paisagem, pelo contato que teve com o Impressionismo, época em que começou a pintar ao ar 

livre. Durante sua vida, morou em várias cidades, mas preservou seus vínculos subjetivos com 

a Provença (França). A montanha de Saint Victoire (Figura nº 12) que ficava perto de sua 

casa, exerceu grande atração no artista. Ele a representou mais de sessenta vezes, de ângulos e 

épocas diferentes (cada estação do ano resultava em obras com colorações específicas).  

 

                                                        
7 O Impressionismo foi um movimento pictórico do fim do século XIX, que expressa a realidade essencialmente como 
impressão de fenômenos de cor e de luz. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022007000200010 
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Figura nº 12 – A montanha de Saint Victoire (1904-1906) de Paul Cézanne. 

Fonte: http://www.casthalia.com.br/a_mansao/guia_educador.htm 
 

 A partir de Cézanne, a pintura de paisagem trilha os diversos caminhos possíveis por 

ele apontado e a perspectiva renascentista fica praticamente eclipsada pelos efeitos de 

volumes e cores, que passam a ideia de profundidade e distância entre os elementos do 

quadro, cabendo aos diversos movimentos posteriores, caminharem para novas formas de 

representação espacial (FERRAZ, 2001). 

Porém foi Monet o verdadeiro inventor do impressionismo. Ele tentou provar que o 

objeto pintado não tinha importância e que o único tema verdadeiro era a sensação de luz 

(CLARK, 1949, p. 122). Monet pintou em seus jardins em Giverny – França, a famosa série 

de quadros de paisagens naturais, chamadas "Nenúfares". Em sua propriedade existia um lago 

e uma pequena ponte japonesa, que inspiraram a famosa pintura (conforme figura nº 13). 

 
Figura nº 13 – Ponte Japonesa (1899) de Claude Monet. 

Fonte: p.giroud.free.fr/ fonds_monet.html 
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Para Ferraz (2001), os impressionistas passam a utilizar das pesquisas referentes ao 

domínio da óptica, aprofundando o conhecimento das cores e suas funções no emocional e na 

percepção humana, de maneira a dar um passo à frente do que até então era o 

convencionalmente correto. 

 

A principal preocupação dos impressionistas prendia-se com todos os 
aspectos de luz em exteriores. Para tal, tiraram partido de três importantes 
frutos do progresso [...] traziam sempre consigo uma máquina fotográfica. 
Utilizavam as fotografias que tiravam para estudarem a suspensão do 
movimento bem como objetos e paisagens vistos de ângulos invulgares. Não 
menos importante do que a invenção da máquina fotográfica, foi a produção 
de bisnagas de tinta, de fácil transporte [...]. O terceiro desenvolvimento 
técnico de valor, resultou de pesquisas efetuadas no domínio da óptica [...], o 
qual mostrou que podem ser criadas ilusões de óptica, colocando certas cores 
lado a lado (HOWART, 1991, p. 117). 

 

No período do Renascimento, o homem pintava a paisagem com um significado 

cósmico, perdendo o caráter de metáfora específica e simbólica do Homem Medieval, 

assegurando o valor místico.  

Segundo Crosby (1993), a mudança, na Europa Ocidental (final da Idade Média e 

durante o Renascimento), da percepção qualitativa para a percepção quantitativa, possibilitou 

o surgimento da ciência moderna, a tecnologia, a prática comercial e a burocracia. Essa 

mudança foi tão profunda que afetou tanto as medições do tempo, do espaço, a técnica, a 

matemática, a música e a pintura. 

Durante o fim da Idade Média e o Renascimento despontou na Europa um novo 

modelo de realidade. Um modelo quantitativo foi começando a substituir o qualitativo. A 

vantagem dos ocidentais residiu não em sua ciência e tecnologia, mas em sua utilização de 

hábitos de pensamento, que lhes deram importantes habilidades administrativas, comerciais, 

navais, industriais e militares (CROSBY, 1993). 

Para Simões (2010), a pintura de paisagem do Renascimento se baseia na 

compreensão e estudo do mundo natural de um modo científico, sendo que na Itália o homem 

renascentista procurou a matematização da natureza e da sua representação. Com isso surge o 

conceito de paisagem intocada pelo homem, que veio a se relacionar com o uso de amplas 

vistas panorâmicas na representação da paisagem natural pelos artistas da época. 

Portanto, apesar de trazer elementos novos (mais cor e luz) a pintura de paisagem dos 

impressionistas ainda mantém um forte vínculo com o esquema renascentista. 
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Gostaríamos de relembrar que o impressionismo permanece no limite, preso 
aos esquemas de representação da Renascença – planos sucessivos, silhuetas 
e volumes; permanece com a mesma pretensão da arte tradicional (...); trata 
o objeto de uma forma acentuadamente interpretativa, mas não rompe com a 
existência do próprio objeto; especula sobre o espaço nas relações entre 
forma e luz, no corte e na polissensorialidade de sua percepção, mas não 
constitui um novo espaço (MENEZES, 1997, p.63). 

 

Mas foi no Romantismo8 que a pintura de paisagem ganhou maior relevância: 

 
É, contudo com o Romantismo que se sentirá a maior importância que a 
pintura de paisagem assume na sociedade em que se insere. O Romantismo, 
numa clara oposição ao Neo-Classicismo, defendendo não apenas o prazer 
de contemplar e documentar a paisagem, mas também a subjetividade da 
mesma (afirmação do local), o sentimento e a emoção perante a Natureza, 
torna-se uma atitude de espírito mais que uma afirmação estilística – e 
deixando inegáveis marcas no decorrer dos séculos XIX e XX (SIMÕES, 
2010, p.02). 

 

Na sequência uma pintura inspirada nas formulações teóricas do Romantismo, do 

alemão Caspar David Friedrich. Esta obra revela uma natureza expressiva, nada decorativa. 

As grandes montanhas e planícies cobertas de nuvens e/ou neblina que se estendem ao 

infinito, as rochas e picos, compõem a imagística do romantismo: a natureza como locus da 

experiência espiritual do indivíduo (GUINSBURG, 2002). 

 

 
Figura nº 14 – Paisagem nas Montanhas de Silésia - Caspar David Friedrich. 1815-20. 

Fonte: E.H.Gombrich, A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 

                                                        
8 O cerne da visão romântica do mundo é o sujeito, suas paixões e traços de personalidade, que comandam a criação artística. 
A imaginação, o sonho e a evasão - no tempo (na Idade Média gótica) e no espaço (nos lugares exóticos, no Oriente, nas 
Américas); os mitos do herói e da nação; o acento na religiosidade; a consciência histórica; o culto ao folclore e à cor local 
são traços destacados da produção romântica, seja na literatura como nas artes visuais. Disponível em: 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/romantismo/romantismo-4.php 



 

37
 

Do mesmo modo que contemplar e retratar a natureza exprimem sensações ou 

emoções, também se acreditava que aproximasse os artistas de Deus ou de desígnios morais 

superiores, permitindo que a fé na natureza adquirisse um estado semelhante ao de religião. 

Assim: “O gênero da paisagem nasce quando o pintor consegue traduzir em código, certas 

emoções inspiradas pela percepção de um ambiente natural” (SALES, 2006, p.300). Para 

Claudom (1986), o pintor evocará na paisagem o prolongamento da sua melancolia ou dos 

seus sonhos. Não se trata de um programa, nem da observação direta de um local, mas da 

escolha de elementos eleitos em função do seu valor sentimental. 

Para Simões (2010), o Romantismo e a sua atitude perante a arte (seja ela plástica, 

literária ou musical) e a sociedade, permitiu o nascer e o colapsar de muitos outros gêneros 

estilísticos no campo da pintura, como a de paisagem e natureza-morta; abrindo caminho para 

o Impressionismo, Realismo, Expressionismo e até o Cubismo.  

Segundo Ferraz (2001), no século XIX a busca pela pintura de paisagens teve um 

crescimento impressionante, tal fato se explica por ser este o século em que os processos de 

exploração colonial capitalista se intensificam, notadamente na África e Ásia, além da 

efetivação dos movimentos de independência dos países da América Latina, definindo um 

rearranjo de forças na geopolítica européia, para com as formas de exploração das riquezas 

desses países jovens e dependentes economicamente, paralelamente às necessidades desses 

países consolidarem suas identidades enquanto nações.  

 
Esses interesses políticos e econômicos alimentaram a estruturação de 
muitos ramos do saber, que se institucionalizaram e se organizaram como 
ciências acadêmicas (Geografia, História, Sociologia, Antropologia etc.), as 
quais tinham como função e objeto de pesquisa o levantamento das 
características dos diversos elementos que compõem as diferentes áreas e 
culturas dos vários pontos da Terra. Esse levantamento cobrava registros de 
imagens e enquanto a fotografia não atingia um custo e sofisticação 
adequados, o uso de pinturas passou a ser a grande tônica a atender os 
diversos interesses científicos, como notoriamente ocorreu com a Geografia 
(FERRAZ, 2001, p.112). 

 

Para Ferraz (2001), a Geografia enquanto ciência, se estrutura ao longo do século XX, 

justamente em meio a necessidade de boa parte da sociedade e dos Estados nacionais terem 

registros e descrições mais precisas, quanto às diversas paisagens de seus territórios e regiões. 

O próprio Humboldt considerava extremamente necessário que os melhores pintores se 

especializassem na pintura de paisagens, como forma de registrar as mesmas em 

representações precisas e científicas. 
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Apesar de ter sido na Europa que a pintura de paisagem teve maior destaque, ela se 

espalhou pelo mundo e encontrou “solo fértil” também em países da América Latina, como no 

Brasil, onde o gênero, trazido pelos pintores europeus, se desenvolveu rapidamente. 

 

1.2 A Pintura de Paisagem no Brasil 

 

A pintura de paisagem no Brasil teve influência direta da pintura de paisagem 

européia, e tem como marco inicial a chegada dos primeiros pintores estrangeiros que vieram 

ao país, em 1637, com a comitiva de Maurício de Nassau, como Albert Eckhout (1610 - 1666) 

e Frans Post (1612 - 1680).  

A pintura de paisagens encontra forte enraizamento na arte realizada a partir da 

Missão Artística Francesa, explorada por Nicolas Taunay (1755 - 1830), Debret (1768 - 

1848), Almeida Júnior (1850 - 1899). A Missão Artística Francesa9 chegou ao Brasil em 

1816, chefiada por Lebreton. Esse grupo organizou, em 1816, a Escola Real das Ciências, 

Artes e Ofícios, em 1826 foi transformada na Imperial Academia e Escola de Belas-Artes.  

Taunay (1755-1830) é considerado uma das figuras mais importantes da Missão 

Francesa. Na Europa, participou de várias exposições e na corte de Napoleão foi muito 

requisitado para pintar cenas de batalhas. No Brasil, as pinturas de paisagens foram suas 

criações mais famosas. Durante os cinco anos que aqui permaneceu, produziu cerca de trinta 

paisagens do Rio de Janeiro e região. Entre elas está “Morro de Santo Antônio” de 1816 que 

retrata a paisagem carioca da época (figura nº 15). 

 
Figura nº 15 – Morro de Santo Antonio, Taunay - 1816. 

Fonte: http://marciamaranho.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html 

                                                        
9 Disponível em: http://reocities.com/sunsetstrip/street/5612/trab-missaofrancesa.htm 
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Debret (1768-1848) é certamente o artista da Missão Francesa mais conhecido pelos 

brasileiros, pois seus trabalhos documentavam a vida no Brasil durante o século XIX, e são 

até hoje, muito reproduzidos nos livros escolares.  

Em 1791, Debret já era um artista premiado na Europa e, nos primeiros anos do século 

XIX recebia encomendas da corte francesa para pintar quadros com temas relacionados a 

Napoleão. Em 1816, veio para o Brasil, aqui permanecendo até 1831.  

A obra que realizou no Brasil foi imensa: retratos da família real, pintura de cenário 

para o Teatro São João, trabalhos ornamentais da cidade do Rio de Janeiro para as solenidades 

da aclamação de Dom João VI e muitas pintura de várias cidades brasileiras, como Curitiba 

quando ainda era um pequeno povoado, no início do século XIX (figura nº 16). 

 

 
Figura nº 16 - Primeira imagem conhecida de Curitiba/PR, de Jean Baptiste Debret – 1827.  

Fonte: http://www.gilsoncamargo.com.br/blog/?p=179 
 

Debret foi também professor de pintura histórica na Academia de Belas-Artes e 

realizador da primeira exposição de arte no Brasil, inaugurada em 1829. A Academia e Escola 

de Belas-Artes abriu seus cursos em 1826, e Manuel de Araújo Porto Alegre, um gaúcho, foi 

um de seus primeiros alunos. Já em 1827 começou a frequentar as aulas de arquitetura e 

pintura. A partir daí desenvolveu seus inúmeros talentos no desenho, na pintura - sobretudo 

como paisagista - e na caricatura. Mais tarde, foi ainda professor de desenho e pintura, crítico 

de arte, poeta, escritor e teatrólogo. Porto Alegre é considerado um grande incentivador das 

atividades artísticas daquela escola. 
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 Mas os estudantes mais talentosos foram Augusto Müller10 e Agostinho José da 

Mota11.  

Augusto Müller nasceu na Alemanha e veio para o Rio de Janeiro ainda criança. Sua 

obra pictórica abrange a pintura histórica, o retrato e a paisagem.  

Além dos artistas da Missão Francesa, vieram para o Brasil, no século XIX, outros 

pintores europeus motivados pela  paisagem luminosa dos trópicos e pela existência de uma 

burguesia rica e desejosa de ser retratada.  

É nessa perspectiva que se situa, por exemplo, a obra do francês Claude Joseph 

Barandier, que chegou ao Rio de janeiro por volta de 1840, tornando-se um dos retratistas 

mais ativos da nobreza e da sociedade carioca. É o caso também de Auguste Petit (1844-

1927), que veio para cá em 1864 e dedicou-se a retratar Dom Pedro II e as pessoas da corte. 

Mas dos artistas que não participaram da Missão Francesa, os mais importantes pelas obras 

que realizaram, foram Thomas Ender e Rugendas12. 

O austríaco Thomas Ender (1793-1875) chegou ao Brasil em 1817, junto com a 

comitiva da Princesa Leopoldina. Viajou pelo interior, retratando paisagens e cenas da vida do 

nosso povo em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro. Sua obra compõe-se de 

oitocentos desenhos e aquarelas, técnica com a qual criou expressivas cenas brasileiras13. 

 Johann-Moritz Rugendas (1802-1868), artista de origem alemã, esteve no Brasil entre 

1821 e 1825. Além do nosso país, visitou vários outros da América Latina, como o México, 

Chile, Argentina, Bolívia e Uruguai, documentando, por meio de desenhos e aquarelas, os 

costumes e a paisagem por onde passou, como em Minas Gerais, na figura nº 17, a seguir. 

 

                                                        

10 Chegando ao Brasil ainda criança, matriculou-se em 1829 na Academia Imperial de Belas-Artes, tendo sido dos mais 
destacados discípulos de Debret. Em 1835, foi nomeado para a cadeira de Paisagem, passando a catedrático em setembro de 
1851. Foi também um paisagista, destacando-se nesse último gênero as vistas do Rio de Janeiro que, entre 1835 e 1840, 
executou por encomenda do cônsul dos Estados Unidos na capital do Império, e que lhe garantem uma situação privilegiada 
entre os pioneiros da pintura paisagística no Brasil. Disponível em: http://www.pitoresco.com/laudelino/muller/muller.htm 

11 Agostinho José da Mota começou a freqüentar a Academia em 1837 e tornou-se famoso como pintor de paisagens. Foi o 
primeiro artista brasileiro a obter o prêmio de viagem à França, em 1850, como paisagista. Em Roma, onde se fixou, tornou-
se aluno do paisagista francês Jean-Achile Benouville. Datam da longa permanência na Italia algumas de suas mais poéticas 
paisagens. Retornando ao Brasil em 1859 teve o destino que a Academia reservava aos que se destacavam: tornou-se seu 
professor, inicialmente de Desenho, e após 1860, de Paisagem, exercendo o magistério até o fim da curta vida. Disponível 
em: http://www.pitoresco.com/laudelino/agostinho/agostinho.htm 

12 Disponível em: http://www.sampa.art.br/biografias/rugendas/ 
 
13 Disponível em: http://www.sampa.art.br/biografias/ 
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Figura nº 17 – São João Del Rey/MG – Johann-Moritz Rugendas – 1824. 

Fonte: http://paisagismolegal.blogspot.com.br/2012/03/paisagem-em-minas.html  
 

Estas pinturas foram muito importantes e ainda são; para estudos da paisagem na 

Geografia. Para Myanaki (2008), no momento em que a Geografia se organizou, sistematizou 

e adquiriu status de ciência no século XIX (FERREIRA; SIMÕES, 1986, p.62); 

(SUERTEGARAY, 2005, p.07); (MORAES, 1983, p.44), a paisagem era definida como um 

objeto central de estudo dentro de uma perspectiva que variava entre a morfologia – com 

interesse dos geógrafos nas formas da paisagem – e o funcionamento da paisagem. 

 
Este período do nascimento da Geografia como ciência autônoma coincide 
com a fase em que o gênero paisagem também reflete a autonomia dos 
artistas na escolha dos temas a serem pintados. Dessa época encontram-se as 
paisagens dos artistas que acompanhavam as expedições de reconhecimento 
do novo mundo. Expedições como a Missão Austríaca e a Expedição 
Langsdorff trouxeram para o Brasil Thomas Ender, Johann Moritz 
Rugendas, Taunay dentre outros artistas, que retrataram as paisagens 
brasileiras daquele período (MYANAKI, 2003, p.14). 

 

 Os desenhos e pinturas realizados por esses artistas compunham, em parte, o material 

científico produzido pelos pesquisadores, naturalistas e viajantes. É assim que a pintura de 

paisagem esteve junto da investigação científica. Não raro, os geógrafos dessa época, também 

desenhavam e pintavam. Já no século XX, Pierre Deffontaines (1894-1978) realizou mais de 

3.000 desenhos de paisagens (MYANAKI, 2003).  

Nesse contexto, a pintura ao ar livre e o registro realístico da flora e da fauna nacionais 

encontram expressão nas obras do pintor Georg Grimm (1846 - 1887) e, posteriormente, no 

grupo de artistas ligados a ele, como Antônio Parreiras (1860 - 1937) e Castagneto (1851 - 

1900). Alguns artistas brasileiros são diretamente associados à pintura de paisagens, como 
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Eliseu Visconti (1866 - 1944), Benedito Calixto (1853 - 1927), Francisco Rebolo (1902 - 

1980) e José Pancetti (1902 - 1958)14. 

No início de 1883, Benedito Calixto15 viaja para Paris, onde estuda por 18 meses, nas 

mais diversas escolas, entre outras, no ateliê de Jean François Raffaelli e na Academia Jullien, 

aprimorando sua arte predileta e descobrindo a fotografia. Retornando ao Brasil, no ano 

seguinte, traz na bagagem um equipamento fotográfico, que muito lhe ajudou no registro de 

paisagens locais. Na figura nº 18, Benedito Calixto pintou a paisagem do interior paulista. 

 

 
Figura nº 18 - Vale do Atibaia (SP), s/d, de Benedito Calixto. 

Fonte: http://mirandasa.com/2008/02/22/benedito-calixto/ 
 

 
 Outro pintor brasileiro de paisagens que merece ser lembrado – apesar de pouco 

conhecido – é João Batista da Costa. Em 1886 ele reúne um grupo de colegas para praticarem 

pintura ao ar livre, uma atividade aprendida com os pioneiros da Escola de Barbizon, na 

França. Em 1889 ele conclui o curso de Belas Artes na Academia Imperial, seus trabalhos 

dessa época, já se inclinavam para uma veia paisagística. João Batista foi referência no meio 

acadêmico e uma das figuras mais influentes na História da pintura propriamente “brasileira”. 

Suas pinturas de paisagens são de sofisticada beleza (figura nº 19). 

 

                                                        
14 Disponível em: http://www.sampa.art.br/biografias/ 
15 Disponível em: http://www.sampa.art.br/biografias//beneditocalixto/ 
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Figura nº 19 – Praias de Ipanema e Leblon de João Batista da Costa - 1918. 

Fonte: http://joserosarioart.blogspot.com.br/2011/02/joao-batista-da-costa-jose-rosario.html 
 

Mas Frans Post, talvez tenha sido o pintor estrangeiro que mais se vislumbrou com as 

paisagens brasileiras do século XVII. Ele deu à sua obra homogeneidade, expressa pelo verde-

azulado da vegetação longínqua, tão bem acentuada, que transmite a sensação de perspectiva 

aérea (ENCICLOPÉDIA DE ARTES VISUAIS ITAÚ CULTURAL, 2005), como na obra 

Carro de Bois (Figura nº 20), em que retrata as bucólicas paisagens rurais pernambucanas. 

 

 
Figura nº 20 - Carro de Bois - Frans Post – 1638.  

Fonte: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Mentalidade-rural-arcaica-permanece/ 
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Além de Frans Post, outro pintor europeu que se destacou no Brasil no século XVII foi 

Albert Eckhout, que também tinha como missão16 retratar a paisagem brasileira, o que ajudou 

os europeus a terem ideia de seus habitantes, das belezas e de suas potencialidades naturais 

ainda desconhecidas, como as frutas brasileiras tão realisticamente retratadas (figura nº 21). 

 

 

Figura nº 21 - Brazilien Fruits de Albert Eckhout. - 1666 
Fonte: arteseanp.blogspot.com/ 2010_11_01_archive.htm 

 

Já nas pinturas de paisagens do Paraná destacamos três importantes nomes da época, 

os europeus, Guido Viaro, Alfredo Andersen e seu aluno Waldemar Curt Radovanovic 

Freyesleben. Andersen foi considerado o “pai” da pintura paranaense, com suas pinturas de 

paisagens, entre 1920 e 1930. Ele representou os campos, e principalmente as 

araucárias, características da vegetação local, integrando o espaço por meio de uma 

luminosidade dourada  (ENCICLOPÉDIA DE ARTES VISUAIS ITAÚ CULTURAL, 2005). 

Na sequência pinturas de paisagens paranaenses de Andersen e Viaro, com as 

tradicionais araucárias (figuras nº 22 e nº 23). 

                                                        
16 Os pintores holandeses Post e Eckhout chegaram ao Nordeste em 1637, na comitiva do príncipe Maurício de Nassau, onde 
permaneceram até 1644. A missão como pintores era a de registrar a paisagem brasileira. Muitas pinturas ajudaram a Europa 
a ter uma ideia do Novo Mundo. Retrataram os habitantes, a fauna e a flora com riqueza de detalhes. Disponível em: 
www.raulmendesilva.pro.br/pintura/pag004.shtml 
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Figura nº 22 - Queimada, Alfredo Andersen, s/d. 

Fonte: http://www.gilsoncamargo.com.br/blog/?p=179  

 

 
Figura nº 23 - Paisagem com pinheiros, Guido Viaro – 1940.  

Fonte: http://www.gilsoncamargo.com.br/blog/?p=179 
 

Também na mesma temática de pintura de paisagens paranaenses, com araucárias, 

destacamos a artista Carmes Franciosi, que faz uso da memória e da imaginação para (re) 

criar as paisagens de Francisco Beltrão, e do Sudoeste do Paraná, conforme figura nº 24. 
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Figura nº 24 - Araucárias do Paraná - quadro nº 4.000 de Carmes Franciosi – 2012.  

Fonte:  http://www.carmesfranciosi.com.br 
 

A pintura de paisagem foi o gênero da pintura que definitivamente trouxe o tema 

natureza para dentro da arte, ou melhor, levou o artista para fora do ateliê. Agora ao ar livre 

em contato direto com a natureza, o artista pôde registrar a beleza natural das paisagens ao seu 

redor. Este tipo de arte encontrou sua maior expressão com os pintores europeus, que 

posteriormente trouxeram para o Brasil este novo gênero de pintura e aqui encontraram farto 

material para suas obras, com cenários naturais de grande exuberância e beleza.  

Conforme Ferraz (2001), o rompimento com a forma de pensar o mundo, a partir de 

uma lógica única e pautada numa concepção de base matemática, vai ocorrer a partir da 

segunda metade do século XIX, não por um processo de conscientização crítica de base 

política em si, mas por uma série de eventos e técnicas que vieram consubstanciar com os 

limites da pintura em sua tradição renascentista clássica.  

 
Um dos elementos centrais para esta conscientização e busca de novas 
possibilidades à pintura, adveio com o uso da fotografia. Esta conseguia 
registrar com mais eficiência os detalhes e as formas da vida da paisagem 
cotidiana. Concomitante a isso, temos o desenvolvimento da imprensa e do 
jornal, que permitiram o registro mais rápido e preciso dos fatos históricos, 
tornando as informações e eventos diversos mais presentes na vida de um 
número maior de pessoas - e num tempo menor. Essas inovações técnicas e 
tecnológicas, paralelo ao rápido processo de industrialização e urbanização, 
que afetou sobremaneira a vida no campo, além dos novos meios de 
circulação - como estradas de ferro e outros sistemas de transportes mais 
eficientes - e de comunicação - com o telefone e o telégrafo entre outros - 
repercutiram nas formas como as pessoas apreendiam e vivenciavam seu 
espaço e tempo, tornando-os mais dinâmicos, rápidos e fracionados. Esta 
série de elementos veio contribuir para a consciência dos limites teóricos 
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com que a geometria euclidiana, a perspectiva pictórica, e a física 
newtoniana estabeleciam como fundamento e entendimento espacial do 
mundo (FERRAZ, 2001, p.110). 

 

A pintura de paisagem prosperou por muitos séculos, porém vai gradativamente 

perdendo sua força, sendo substituída por outros meios artísticos mais modernos, capazes de 

captar a paisagem mais realisticamente: a fotografia e depois o cinema. 

 

A pintura de paisagem, com o Cubismo e outros “ismos”, parecia esgotada 
tal como a relação entre o Homem e o meio verdadeiramente natural, 
sobretudo no rescaldo europeu das Grandes Guerras. Em termos 
compositivos, apesar de Pintura de Paisagem ter oferecido o campo de 
ensaio para as primeiras vanguardas, a “4ª dimensão” procurada pelo 
Cubismo, desmultiplicando a faces representadas e a perspectiva clássica, 
não ofereciam compatibilidade com o desenho de céus e elementos naturais 
muito mais dificilmente representáveis. A generalização da fotografia e mais 
tarde do cinema, tornaram-se áreas da arte cujas interpretações e utilizações 
da paisagem adquiriram características mais interessantes no tratamento do 
tema, que para a pintura (SIMÕES, 2010, p.05). 

 
No século XXI A pintura de paisagem não será mais um gênero, mas uma composição 

reflexiva de onde emanará o fragmento do mundo natural que o homem destruiu, perdeu e 

pretende recuperar, sentimento patente naquilo que cria. 

Atualmente a pintura de paisagem, segundo Rezende (1991), não se restringe a um 

único padrão de olhar e representar o mundo, mas expressa a diversidade de formas com que 

se experimenta e se pensa o espaço que produzimos e vivenciamos. 

No quadro a seguir elencamos as principais etapas deste processo, destacando a 

representação da paisagem ao longo dos anos.     

Quadro 1.  Síntese das etapas da representação da paisagem a partir de Clark (1949), 
Mosser; Teyssot apud Simões (2010) e Rezende (1991): 
Séc. XII  
(Idade Média) 

Surgem as primeiras pinturas de paisagem e fazem parte de um ciclo no 
qual o espírito humano busca a harmonia perdida, com aquilo que o 
cercava.  

A representação destas paisagens não era retratada como elemento principal 
do quadro. 

Séc. XIII 
(Idade Média) 

Começam a aparecer gradualmente elementos vegetais (principalmente 
flores) nos capitéis e nas margens dos manuscritos.  

Os objetos naturais foram inicialmente representados individualmente, 
fragmentados, surge então a paisagem simbólica, carregada de simbologia 
e misticismo religioso.  

Séc. XVI 
(Renascimento) 

Surge o movimento da paisagem ideal, os pintores – inspirados muitas 
vezes pela Eneida de Virgílio - saíram dos seus ateliês para buscar na 
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natureza os elementos escolhidos para suas pinturas.  
Neste movimento se misturava elementos do realismo com mitos, onde o 
homem vivia dos frutos da terra, pacificamente, religiosamente e com uma 
simplicidade primitiva.  

Séc. XVII A paisagem começa exercendo um papel figurativo de cenário, um 
acessório e evolui gradativamente para as grandes paisagens.  

Surge na Holanda o movimento artístico da paisagem dos fatos uma arte 
que refletiu o desejo da burguesia da época de ver retratadas experiências 
reconhecíveis.  

Esta foi a grande idade da botânica, em que os pormenores da natureza 
começam a ser examinados.  

A pintura da paisagem é considerada como um sintoma de calma, usada 
como distração do homem contemplativo, depois das guerras religiosas. 

Séc.XVIII A pintura da luz tornou-se um estratagema, a câmara escura (descrita por da 
Vinci em 1515) passa a ser um acessório habitual do artista.  

A pintura de paisagem se torna simples trabalho de artífice, de acordo com 
certas fórmulas. 

Início do séc. 
XIX 
 

Ocorre uma mudança brusca na pintura de paisagem.  

Paisagens que pretendiam ser boas imitações da natureza começaram a cair 
no gosto popular, com cenas calmas, com água refletindo o céu iluminado e 
emoldurada por árvores escuras, era a chamada arte do naturalismo.  
Em 1826, na França, Nicephore e Claude Niepce conseguiram gravar em 
chapa de metal a primeira imagem por meio da luz (heliografia).  

Final do séc. 
XIX 
 
 
 
 
 

Com o passar dos anos o naturalismo também tende a vulgaridade e a 
repetição, é o estilo popular, que pode ser compreendido sem esforço ou 
educação, o que acaba criando um apetite insaciável por algo a mais. 

Para suprir este desejo por algo a mais, artistas que até 1869 eram pintores 
naturalistas, se tornaram os primeiros Impressionistas, como Pissarro, 
Monet, preanunciando uma pintura, que parecia mais com uma fotografia. 

Com a derrocada gradativa da pintura da paisagem, a fotografia começa a 
aparecer como um importante recurso para captar as paisagens de maneira 
mais rápida e com maior fidelidade. 

É inaugurada uma nova maneira do homem perceber e representar o meio 
natural. 

Séc. XX 
 

Os pintores da paisagem fantástica começaram a sentir que a paisagem se 
tornava insípida e vulgar e tentaram explorar o desconhecido, tiveram sua 
inspiração na floresta selvagem, onde as formas hostis e densas dominavam 
a composição.  

Os fotógrafos passam a ser os artistas que procuram reintroduzir o mundo 
natural no mundo do homem e continuam a “pintar” a paisagem, usando 
câmeras fotográficas, químicas reveladoras, filmes e papéis fotográficos. 

Continuação 
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Séc. XXI Atualmente a pintura de paisagem não é mais um gênero, mas uma 
composição reflexiva de onde emana o fragmento do mundo natural que o 
homem destruiu, perdeu e pretende recuperar. 

A pintura de paisagem atual, não se restringe a um único padrão de olhar 
e representar ao mundo, mas expressa a diversidade de formas com que se 
experimenta e se pensa o espaço que produzimos e vivenciamos. 
É popularizada a câmera digital, qualquer pessoa com um pouco de 
conhecimento técnico, pode criar retratos de paisagem e aperfeiçoá-los 
usando um computador com programas de tratamento de imagem. 

Elaboração: Freisleben, 2011. 

 

A produção de pinturas paisagísticas, atualmente, é bem inferior ao do século XIX, 

afinal o uso da fotografia e as novas possibilidades abertas para a arte pictórica, substituiu, de 

um lado a pintura de paisagens, e por outro aumentou a gama de temas e de experimentações 

que prendem a atenção e estimulam os pintores, fazendo com que diminuíssem o número de 

artistas envolvidos com a questão da paisagem. Mas tal fato não significa a morte da 

paisagem, nem da pintura da mesma (FERRAZ, 2001). 

Para Romano (1991), o fator mais marcante nas pinturas de paisagens era seu aspecto 

imaginário, de criar uma idealização do campo e da natureza, passando uma ideia que a 

pintura de paisagem sempre ilude, o que não ocorre, segundo alguns analistas, com a 

fotografia. Contudo, o próprio autor aponta que muitos fotógrafos, ao longo do século XIX, 

foram se pautando nas imagens pictográficas, na tentativa de imitá-las fotograficamente, 

assim como muitos pintores passaram a usar de fotografias para recriar o sentido de suas 

pinturas. 

Com a diminuição gradativa da pintura da paisagem, a fotografia começa a aparecer 

como um importante recurso para captar as paisagens de maneira mais rápida e com maior 

fidelidade, e inaugura uma nova maneira do homem perceber e representar o meio natural. 

Assim os fotógrafos passam a ser os artistas que procuram reintroduzir o mundo natural no 

mundo do homem e continuam a “pintar” a paisagem, não mais usando seus pincéis, tintas, 

cavaletes e telas, mas auxiliados de uma parafernália tecnológica, composta inicialmente por 

câmeras fotográficas grandes e pesadas, chapas e químicas reveladoras, posteriormente por 

câmeras fotográficas analógicas menores e mais leves, rolos de filmes e papéis fotográficos e 

nos dias atuais por câmeras digitais, computadores e programas de tratamento da imagem 

fotográfica. Tema que trataremos na sequência, no capítulo II. 
 

 

Continuação 
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II– ABORDAGEM HISTÓRICA DA FOTOGRAFIA 

 

 

2.1 A História e a evolução da imagem fotográfica  

 

 Como vimos no Capítulo I, a pintura foi por muitos séculos a forma mais bela e fiel de 

retratar as coisas do mundo. Esta necessidade instintiva parece ser intrínseca ao ser humano. 

A descoberta da fotografia é fruto deste instinto humano - não aconteceu como muitos 

poderiam pensar de uma hora para outra. Segundo Harrell (1995), a busca pelo 

aperfeiçoamento do meio fotográfico levou centenas de anos para se concretizar.  

 

Historicamente, sabemos que mesmo antes de existir a escrita, os primitivos 
já se comunicavam por meio de desenhos, pois a imagem precede a palavra 
escrita na ordem evolutiva da linguagem. Mesmo depois que a escrita 
evoluiu, tanto o desenho como a pintura e outros meios de comunicação 
visuais continuaram a ter enorme importância no processo cultural e 
civilizatório (HARRELL, 1995, p.01). 

 

Para Ferraz (2001), o conhecimento geográfico que produzimos do mundo hoje, está 

diretamente relacionado com as condições sócio-espaciais com as quais produzimos nossa 

existência, e estas são totalmente diferentes das condições em que se produzia a vida há mais 

de trinta mil anos, mas em ambos os casos se produz uma série de noções que hoje 

entendemos como geográficas e tentamos dar sentido expressivo à estas por uma linguagem 

possível.  

No caso da caverna de Lascaux era pela linguagem visual: 

A única conclusão a que podemos chegar, olhando as pinturas de caverna é 
que [...] um grupo de caçadores-coletores paleolíticos era capaz de 
representar formas e relações espaciais, e o movimento de animais, com 
habilidade e autoridade consideráveis. O que isso mostra é que esse povo já 
possuía um alto grau de sofisticada compreensão intuitiva de seu mundo 
visual, e sabia como recriar esse mundo de modo convincente em uma 
representação simbólica bidimensional (SZAMOSI, 1988, p.62). 
 

As pinturas das cavernas de Lascaux17 na França (figura nº 25), representam esta 

antiga necessidade humana de retratar a natureza ao seu redor (SZAMOSI, 1988). 

                                                        
17 Dessas primeiras tentativas de fixação, surgiram dois caminhos diferentes, de um lado a escrita, uma tradução gráfica da 
própria fala e, de outro, todas as artes baseadas na imagem, como a pintura, o desenho e a escultura. Embora o 
desenvolvimento dessas artes no decorrer dos séculos tenha sido enorme, nenhuma conseguiu atingir o ponto perseguido 



 

51
 

 
Figura nº 25 – Pintura rupestre - Caverna de Lascaux/França. 

Fonte: http://aardvarkian.files.wordpress.com/2010/09/cavepaintinglascaux.jpg 
 
 

Porém, segundo Harrell (1995), a busca por um processo mais perfeito e mais realista 

de registrar o mundo, continuou sendo insistentemente implementada através dos tempos. Isto 

se deve ao fato de que as imagens comunicam em níveis diferentes aos da palavra escrita ou 

falada. Mas é verdade também que tanto a pintura, quanto o desenho ou a gravura, não 

conseguiam satisfazer a vontade de muitos artistas ao retratar o mundo com o maior realismo 

possível. O fato é que enquanto não existiu a fotografia muitas pessoas estavam insatisfeitas 

com o que se podia fazer com o desenho e a pintura em matéria de realismo. 

 
A fotografia representa o detalhe, a minúcia, a perspectiva, a luz, o momento 
fugaz, a espontaneidade, e a velocidade que muitos procuravam, mas não 
conseguiam por outros meios. Não é de hoje a afirmação que a invenção da 
fotografia libertou a pintura para encontrar a sua verdadeira vocação 
expressiva. Poderíamos até afirmar que do ponto de vista de um 
determinismo histórico, a humanidade estava fadada a descobrir a fotografia 
ou alguma coisa semelhante, porque não desistiria dessa busca até chegar ao 
que procurava (HARRELL, 1995, p.01). 

 

 O que apresentamos com esta pesquisa não é a comparação reducionista de qual é o 

melhor meio de se retratar algo, mas sim demonstrar que a pintura e a fotografia são duas 

maneiras diferenciadas de expressão artística. Segundo Harrell (1995), a fotografia 

possibilitou uma evolução técnica na maneira de retratar realisticamente as imagens, antes só 

possível através de elaborados desenhos e pinturas. 

                                                                                                                                                                             
desde o início: reproduzir, o mais fielmente possível, aquilo que era visto pelo olho humano (HARRELL, 1995, p.16). 
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Foram alguns princípios básicos que possibilitaram a descoberta da fotografia, mas 

também existiram outros fatores conjunturais, históricos e culturais que contribuíram de 

forma decisiva para essa descoberta. Da mesma maneira que Thomas Edison não poderia ter 

feito a descoberta da vitrola ou da lâmpada incandescente antes que existisse o telégrafo ou o 

arco voltaico, “a descoberta da fotografia não poderia ser consolidada sem que esses e outros 

importantes requisitos viessem à tona” (HARRELL, 1995, p.02).  

A busca do processo fotográfico é tão antiga quanto o desejo de representar 

visualmente o mundo, os objetos, os acontecimentos e os semblantes que consideramos 

importantes. Sobre esta questão Harrell (1995) citando Rosemblum explica que: 

 
Como forma de se fazer imagens, a fotografia tem florescido de forma 
inesperada desde as suas origens há 150 anos. Pela sua ubiquidade as 
fotografias tem sido preponderantes em transformar as nossas ideias sobre 
nós mesmos, as nossas instituições e a nossa relação com o mundo natural 
(ROSEMBLUM apud HARRELL, 1995, p.05). 

 

Os princípios básicos na descoberta da fotografia, para Harrell (1995) podem ser 

reduzidos basicamente a três, que já existiam muito tempo antes da fotografia, mas foi 

necessário reuni-los de forma coerente para que essa invenção pudesse vir à tona. São eles: o 

Principio da Câmara Escura, o Princípio da Óptica e o Princípio da Fotossensibilidade. 

 O Principio da Câmara Escura: a história da fotografia começou com a câmara escura, 

que era nada mais que um compartimento fechado e isolado da luz. De acordo com Camargo 

(1997), os princípios ópticos da câmara escura remontam a Aristóteles (322 a.C.). O árabe 

Alhazen, no século XI, descreve este fenômeno em uma obra sobre óptica. A figura nº 26 

retrata um exemplo de como eram as primeiras câmaras escuras documentadas. 

 
 

 
Figura nº 26 – Câmara escura – descrição de Rainer Frisius (1545) 

(George Eastman House International Museum of Photography and Film) 
Fonte: http://www.tharrell.prof.ufu.br/default2.htm 
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Na Itália, segundo Harrell (1995), o progresso da câmara escura foi grande a partir de 

sua divulgação nos escritos de Leonardo da Vinci (1452 -1519). Ele foi o primeiro a fazer 

uma descrição precisa do seu funcionamento. Cesare Cesariano, discípulo de Da Vinci, 

também fez uma descrição da câmara escura em 1521. Com o tempo esta passou a receber 

diversos melhoramentos, como a introdução de uma lente convergente no lugar do orifício 

para dar uma imagem mais nítida e brilhante. No início era uma caixa ou um quarto (câmara) 

escuro, no qual uma das paredes possuía um pequeno orifício por onde passava um filete de 

luz. Este filete de luz penetrando pelo pequeno orifício, projetava na parede oposta uma 

imagem (invertida) do que se encontrava do lado de fora. 

Muitas pesquisas sobre a câmara escura de orifício intensificaram-se durante os 

séculos XVII. Neste período houve grande interesse por todo tipo de princípio científico e os 

nobres mais esclarecidos faziam encontros com os grandes pensadores da época. 

Segundo Harrell (1995), no fim do século XVIII, câmaras escuras de inúmeros 

formatos eram utilizadas para ampliar transparências e desenhos e mesmo para o retrato, onde 

os artistas pintavam as imagens formadas dentro dela. Todos esses avanços são indícios de 

uma emergente voracidade de ver. As lunetas, os telescópios, os microscópios, a câmara 

escura, a gravura, a pintura representam nesta época uma crescente necessidade do homem de 

ver e de conhecer o seu mundo desde o microcosmo até o macrocosmo. 

É esta época que representa o início da cultura visual do século XX e é caracterizada 

pela busca do conhecimento através da verificação empírica (o método científico). O 

crescente uso da câmara escura nos séculos XVII e XVIII, como um aparelho auxiliar na 

execução de esboços e desenhos, contribuiu muito para reforçar as pesquisas em torno de 

como melhorar e fixar a imagem por ela produzida. 

 O Princípio da Fotossensibilidade: a busca por algum material que permitisse fixar as 

imagens produzidas dentro da câmara escura é sem dúvida tão antiga quanto ela mesma. A 

primeira atitude dos artistas e gravuristas ao se depararem com a imagem da câmara escura foi 

de utilizá-la como guia para o desenho. Esta técnica recebeu o nome de “desenho 

photogênico”, mas não resta dúvida que o que mais desejavam era de gravar a imagem “in 

natura” do jeito que eles a observavam dentro da câmera. Naturalmente foi necessário que a 

ciência da química se desenvolvesse além do ponto onde se encontrava nessa época 

(HARRELL, 1995, p.04).  

Conforme Harrell (1995), um passo importantíssimo nessa descoberta foi dado em 

1727, quando o pesquisador alemão Johann Schulze publicou resultados de pesquisa na qual 
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constatava que, umas folhas de papel tratadas por ele com nitrato de prata, enegreciam quando 

expostas à luz do dia. Ele havia dado o primeiro passo para descobrir o verdadeiro portador da 

luz - a fotografia. Schulze, como bom cientista fez novas experiências para certificar-se que 

era realmente a ação da luz que causava essa transformação na prata, mas não levou o seu 

trabalho além desse ponto e nunca lhe ocorreu de tentar formar uma imagem na câmara 

escura. Além disto, Schulze também não teve sucesso na tentativa de encontrar algum 

processo de interromper o enegrecimento da prata, quando submetida à luz e por isto desistiu 

de continuar com essas experiências (HARRELL, 1995). 

Em 1802, mais de setenta anos depois de Shulze, o inglês Thomas Wedgewood, 

descreveu um processo semelhante, que também utilizava nitrato de prata e que ele descrevia 

como belo e prático, quando utilizado para copiar gravuras, sendo que carecia somente de 

alguma forma para fixar as imagens. Wedgewood, embora tenha aplicado o princípio da 

fotossensibilidade da prata à produção de imagens, também falhou na tentativa de encontrar 

um agente fixador para as imagens produzidas na câmara escura (HARRELL, 1995). 

 
Na época em que Wedgewood relatou as suas experiências no começo do 
século XIX, já existiam inúmeros pesquisadores em diversos países do 
mundo, a maioria sem saber uns dos outros, mas todos unidos no propósito 
de descobrir alguma forma de fixar a imagem produzida dentro da câmara 
escura (HARRELL, 1995, p.05). 

 

Para Harrell (1995), Wedegewood ignorava as descobertas do químico Karl Wilhelm 

Scheele – o qual descobriu, em 1777, que o amoníaco se torna ativo como elemento de 

fixação – se não tivessem desconhecido esta descoberta, teria obtido as primeiras fotografias 

permanentes. 

 O Princípio da Óptica: este princípio não pode ser subestimado na sua importância 

para a descoberta da fotografia. Não se sabe ao certo quando é que a câmara escura deixou de 

ter um orifício e passou a incorporar uma lente. Este passo, no entanto foi de grande 

importância uma vez que a lente produz uma imagem muito mais nítida e brilhante.  

As lentes convergentes estão entre as mais antigas que conhecemos. O veneziano 

Bárbaro foi o primeiro a colocar uma lente convergente na câmara escura no século XV. Mas 

somente nos séculos XVII e XVIII é que foram feitos grandes avanços na óptica. Nesta época 

as ideias de Copérnico eram avidamente discutidas, e as lunetas e telescópios já eram muito 

populares. Os primeiros protótipos de microscópios, desenvolvidos pelo holandês 

Leeuwenhoeck, também já haviam sido largamente difundidos e suscitaram o surgimento da 

teoria dos micróbios.  
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Para Harrell (1995), tanto os avanços técnicos como a liberalização do pensamento 

possibilitaram aos pensadores da época olhar para o cosmos de uma maneira nova e 

imaginativa. Voltaire permite-se a ousadia até então considerada heresia, de olhar para o 

micro e o macrocosmo de uma forma nova e não supersticiosa, contrariando o dogma da 

Igreja. A questão da óptica tem relação com a vontade de olhar, de conhecer o mundo pela 

observação. A partir deste momento, começa a romper-se a barreira entre o mundo antigo e o 

moderno e a fotografia faz parte integrante desse processo (HARRELL, 1995).  

Foi em 1826, na França, que os irmãos Nicephore e Claude Niepce conseguiram 

gravar em chapa de metal a primeira imagem (Fotografia nº 01) por meio da luz (heliografia). 

 

  
Fotografia nº 01 - A primeira fotografia da história, realizada por Niepce, 1826. 
Coleção Gershheim, Humanities Research Center, University of Austin -Texas. 

Fonte: http://www.harrell.prof.ufu.br/default2.htm 
 

O grande mérito dos irmãos Niepce foi o de realizar fotografias por meio químico, 

uma grande revolução na época (HARRELL, 1995). 

Segundo Harrell (1995), dez anos depois, Jacques Mandé Daguerre une-se aos irmãos 

franceses e desenvolve um processo que consistia em fixar numa película de prata pura 

aplicada ao cobre, a imagem obtida na câmara escura. Depois da morte de Nicephore, ele 

batiza o invento de daguerreótipo.  

Em 1839, o astrônomo e deputado francês François Arago oficializa o invento e 19 de 

agosto de 1839 é a data oficial do nascimento da fotografia. A seguir uma antiga 

daguerreotipia. 
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Fotografia nº 02 - Família Millet, 1854. 

Daguerreotipia - Bibliothèque Nacionale, Paris. 
Fonte: http://www.tharrell.prof.ufu.br/default2.htm 

 

A grande popularidade da qual gozou a daguerreotipia foi o resultado deste ser o 

primeiro processo prático de fotografar. As imagens possuíam uma perfeição surpreendente. 

Mesmo assim, devido às dificuldades do processo já mencionadas, os primeiros 

daguerreotipos sofriam de severas limitações temáticas (eram de prédios, monumentos, 

naturezas mortas e cenas de rua). O retrato era particularmente difícil de executar, devido ao 

fato que os tempos de exposição eram muito longos (de 30 a 45 minutos). Isto requeria uma 

tremenda paciência por parte dos modelos que precisavam se manter imóveis, frequentemente 

sustentados por armações de ferro, durante os longos tempos de exposição. É por isto que em 

algumas das daguerreotipias mais antigas, não se pode distinguir se a pessoa retratada está de 

olhos abertos ou não. Estes tempos de exposição foram progressivamente sendo reduzidos, na 

medida em que a técnica ia sendo aperfeiçoada (HARRELL, 1995, p.06). 

Em menos de um ano, Godard em Londres, anunciou uma técnica muito mais rápida. 

Até 1841, o tempo de exposição de uma daguerreotipia já havia sido reduzido para dez ou 

quinze segundos. Uma daguerreotipia era essencialmente uma gravura, ou melhor, uma 

fotogravura. Cada imagem era uma só chapa de cobre e prata, produzida por um processo 

bastante lento e caro. Não havia nesse momento um meio prático de fazer cópias de uma 

daguerreotipia. Segundo Harrell (1995), quem quisesse dois retratos, teria que posar igual 

número de vezes.  

Também não era possível a esta altura imprimir uma fotografia numa revista ou num 

jornal. Os meios de imprensa dependiam ainda do trabalho de desenhistas e gravuristas para 
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ilustrar as suas publicações. 

Ressaltamos a seguir, a importância do inglês Talbot que através do seu processo 

negativo-positivo, possibilitou o barateamento e popularização da fotografia. 

 O processo negativo-positivo: o inglês, William Henry Fox-Talbot, trabalhando 

independentemente das experiências de Niepce e Daguerre, havia desenvolvido um processo 

fotográfico análogo ao desses dois pesquisadores, porém muito mais barato e prático.  

Em 1839 quando Talbot soube do trabalho de Daguerre, ele apresentou 

apressadamente o resultado das suas pesquisas à Academia Real da Inglaterra para garantir os 

direitos do seu processo. 

 

 
Fotografia nº 03 - Talbotipia realizada por Talbot em que ele posa em sitio arqueológico, 1840. 

Fonte: http://www.tharrell.prof.ufu.br/default2.htm 
 

Diferentemente dos pesquisadores franceses, Talbot foi o primeiro a utilizar um 

negativo de papel, do qual era possível tirar cópias positivas por contato. Foi esta a sua grande 

contribuição, pois foi o seu processo que possibilitou a fotografia em série. A maior 

desvantagem do processo de Talbot, era que o seu negativo de papel não permitia cópias com 

a mesma qualidade dos Daguerreotipos (HARRELL, 1995). 

 Esta evolução do processo fotográfico se deu por uma série de descobertas em diversas 

áreas de pesquisas. Estes pesquisadores se encontravam principalmente no continente 

europeu. O Brasil também contribuiu para a evolução da fotografia. 
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2.2 O Advento da fotografia no Brasil  

 

 Apesar de pouco estudado internacionalmente, o desenvolvimento da fotografia no 

Brasil foi relevante e está devidamente documentado. O destaque são as contribuições do 

franco-brasileiro Hércules Florence, cujo trabalho e perspicácia por muito tempo ficaram 

desconhecidos (talvez pelo seu isolamento em relação aos centros culturais e científicos da 

época). Segundo o fotógrafo e pesquisador brasileiro Boris Kossoy, Florence trabalhou 

independentemente dos pesquisadores europeus e conseguiu resultados surpreendentemente 

avançados. 

 
Florence utilizou a palavra fotografia antes mesmo de Niepce. Sem sombra 
de dúvida, os maiores inimigos de Florence não foram os seus concorrentes 
e contemporâneos, mas o esquecimento e a solidão aos quais são 
frequentemente relegados os pesquisadores no Brasil (KOSSOY, 1980, 
p.70). 

 

Florence utilizou sais de prata e produziu fotografias. A verdade é que tanto Florence 

como outros pesquisadores da época chegaram muito perto de descobrir a fotografia, mas não 

registraram as suas descobertas perante as instituições oficiais.  

   Niepce foi o primeiro a tornar públicas as suas descobertas e, portanto é considerado o 

inventor da fotografia. Quanto à nomenclatura, Rosemblum afirma que foi Talbot, instigado 

por seu amigo Herschel quem primeiro aplicou o termo fotografia ao que antes ele chamava 

de desenho photogênico. Isto de forma alguma desmerece o trabalho realizado por outros 

pesquisadores no resto do mundo (HARRELL, 1995). 

Segundo Harrell (1995), o trabalho de Kossoy é tão preciso e convincente que se 

Florence não pode ser considerado o descobridor da fotografia, ele deveria ser ao menos 

citado como um dos seus descobridores, por todos os historiadores do mundo.   

 Os historiadores americanos dão preferência para os seus compatriotas como também 

fazem os ingleses, os alemães e todos aqueles que têm chance de obter essa distinção 

(HARRELL, 1995, p.06). 

Boni (2004) destacou a figura do abade Louis Compte, que foi o primeiro fotógrafo a 

registrar imagens do Rio de Janeiro a pedido de D. Pedro II, em 21 de janeiro de 1840, 

conforme registros nas fotografias nº 04 e nº 05. 
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Fotografia nº 04 – Orla do Rio de Janeiro, Louis Compte, 1840. 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br 
 
 

 
Fotografia nº 05 - Paço Imperial do Rio de Janeiro, Louis Compte, 1840. 

Fonte: http://www.iconica.com.br/?tag=louis-compte 
 

Conforme Boni (2004), o imperador se interessou tanto pela fotografia, que se tornou 

o primeiro fotógrafo brasileiro com menos de quinze anos de idade. Além de praticante, 

tornou-se colecionador, pois percebeu a importância da fotografia como meio de preservação 

da memória familiar e como documento histórico. O termo fotografia18 passou a substituir 

daguerreotipia a partir de 1859. 

Segundo Boni (2004) o papel de Dom Pedro II foi relevante para divulgar e 

popularizar a fotografia no Brasil. No mesmo ano (1840) que o regente conheceu a 

daguerreotipia de Compte, o fotógrafo Augustus Morand registrou pela primeira vez a família 

imperial no Brasil (fotografia nº 06).  
                                                        
18 O termo fotografia (escrita pela luz) refere-se a uma forma de registrar a imagem real sem a participação ou interferência 
do homem, apenas pela ação direta da luz natural e é herdeira direta do desenho e da pintura, não tem um único inventor, ela 
é uma síntese de várias observações e inventos em momentos distintos e foi inventada a partir de experiências realizadas 
desde a antiguidade quando se descobriu o fenômeno da câmara escura.  
Disponível em: http://www.slideshare.net/isisnogueira/histria-da-fotografia-pioneiros-e-suas-contribuies-6120353 
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Fotografia nº 06 – Dom Pedro II e família, Morand, 1840. 

Fonte: http://www.mozzini.com.br/DomPedroII.html 

 

Segundo Leite (2002), a figura de Dom Pedro II foi alvo de uma série de representações 

iconográficas, e muitos dos artistas oficiais, fotógrafos ou pintores, tinham a incumbência de 

registrar exaustivamente o imperador. Porém o papel dos fotógrafos da época não se limitava a 

registrar a família real. 

 

Se estes profissionais, em algumas ocasiões, mantém vínculos diretos com o 
aparelho estatal do Segundo Império, em outros, estabelecem laços seja, por 
exemplo, com missões científicas estrangeiras, seja com as elites agrárias […]. 
Gilberto Ferrez, na precursora obra A fotografia no Brasil, já menciona que 
paralelamente à prestação de serviços ao imperador e à elite cafeicultora, os 
fotógrafos pioneiros buscavam novos temas participando inclusive de 
importantes expedições etnográficas pelo interior do país (LEITE, 2002, p.05). 

  

Ferrez (1953) reproduz em seu livro: A fotografia no Brasil, algumas passagens de 

jornais da época (1876) que reiteram este fato: 

 
De volta de uma expedição da costa da parte sul da província da Bahia 
chegaram onte-ontem de Caravelas, os ajudantes desta comissão, os Srs. 
Rathburn e Ferrez, trazendo coleções muito importantes e uma rica série de 
fotografias, entre as quais há grande número de retratos dos índios Botocudos 
(FERREZ, 1953, p.99). 
 

Segundo Leite (2002), foi importante para a sociedade de então a chegada destes 

profissionais da fotografia, vindos das mais distantes províncias do Império, e que trouxeram em 

suas bagagens uma parte do Brasil selvagem.  

Outro fato relevante para Leite (2002), foi que a técnica fotográfica se desenvolveu num 
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contexto onde o progresso técnico avassalador, era um dos elementos que percorreu todo o 

processo de intensas transformações sociais e urbanas, vividas pelo mundo ocidental ao longo do 

século XIX. Conforme ocorrem as mudanças das técnicas e surgem novos usos dos materiais, a 

fotografia vai se popularizando. 

 

2.3 O desenvolvimento técnico e a popularização 

 

 Segundo Harrell (1995), existiram outros importantes processos e tecnologias que 

aperfeiçoaram e popularizaram a fotografia, tais como a Chapa Úmida, que em 1851 o inglês 

Frederick Archer criou. Era um processo revolucionário para época e logo derrubou a 

Daguerreotipia e a Calotipia juntas. O processo apresentava grandes vantagens em relação aos 

anteriores, pois finalmente utilizava um negativo de vidro e possibilitava a tiragem de 

inúmeras cópias com um custo baixo e materiais menos perigosos. O processo utilizava um 

colódio (éter e álcool em uma solução de nitrato de celulose) que era aplicado ao vidro e devia 

ser exposto, ainda úmido, na câmara escura. 

 Apesar das múltiplas dificuldades, o processo dava excelentes resultados e acabou 

sendo o mais utilizado durante os vinte anos seguintes e deu início aos fotógrafos que saiam 

para o campo munidos de câmera, tripé, barraca escura (para servir de laboratório) junto com 

vidros e banheiras para os reagentes (figura nº 27). 

 

 
Figura nº 27 - Fotógrafo itinerante e seus materiais - Gravura anônima. 

História e Manual da Fotografia - J. Thompson Ed.1877. 
Fonte: http://www.tharrell.prof.ufu.br/pdfs/A%20Fotografia%20Cap.%20I.pdf 

 

As dificuldades de se fazer fotografia de paisagem eram enormes, mas é justamente 
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desta época, (meados de 1850) que datam alguns dos registros mais memoráveis de 

expedições, acidentes, guerras, catástrofes e outros eventos. Todos estes registros são 

testemunhos vivos de momentos da história - que de outra maneira estariam completamente 

perdidos - assim como da coragem e inventividade dos primeiros fotógrafos (HARRELL, 

1995, p.10).  

Já o processo da Chapa Seca facilitou a fotografia externa a partir do ano 1871, 

quando Richard Leach-Maddox, um amador inglês introduziu a emulsão de gelatina. Este 

processo foi de tremenda importância para a fotografia. Os fotógrafos poderiam ficar muito 

mais a vontade para se concentrar no assunto, deixando todos os preparativos complicados de 

lado. Evidentemente a chapa seca beneficiou muito mais a fotografia externa. A época da 

chapa seca é caracterizada principalmente pelos negativos de vidro que também eram usados 

com os processos úmidos (HARRELL, 1995). 

A figura nº 28 apresenta os retratistas de paisagens que usavam esta técnica. 

 

 
 

Figura nº 28 - “Retratista de Paisagens". Foto Historama, Agfa-Gevaert, Leverkusen, s/d. 
Fonte: http://www.tharrell.prof.ufu.br/pdfs/A%20Fotografia%20Cap.%20I.pdf 

 

 Entre 1871 e 1885, pesquisas foram realizadas para encontrar novos suportes para a 

emulsão seca, entre os quais o nitrato de celulose foi um dos preferidos. Os conhecimentos 

necessários para a produção de fotografias pelo processo úmido limitava o número de 

usuários. Tudo isto iria acabar com a introdução da chapa seca, graças a este processo um 

produto revolucionário para a fotografia surgiu alguns anos depois: o Filme em Rolo 

(HARRELL, 1995).  

Em 1888, a Eastman Kodak Company revolucionou a fotografia com a introdução de 

filmes em rolos. Uma verdadeira panacéia para a época foi o lançamento conjunto de uma 

pequena câmara de caixinha. Com esta forma de marketing, a fotografia atingia a sua vocação 
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popular e encontrava-se finalmente ao alcance de pessoas inexperientes e com diferentes 

poderes aquisitivos. "Você tira as fotos, nós fazemos o resto" dizia o lema da Kodak 

(HARRELL, 1995, p.11). 

Para Harrell (1995), foi graças a George Eastman que a fotografia se popularizou e a 

Kodak obteve por muito tempo faturamento de bilhões de dólares anuais. Porém a tecnologia 

digital estava prestes a causar mais uma revolução no campo da fotografia, aposentando de 

vez os filmes em rolos. 

Na fotografia digital a imagem formada pela objetiva dentro da câmara não mais 

atinge uma emulsão fotossensível (o filme) e sim um dispositivo eletrônico (sensor), sensível 

à luz chamado de Charge Coupled Device (CCD). Este dispositivo é responsável por 

interpretar os impulsos luminosos da imagem quanto à sua intensidade (luminância) e 

coloração (crominância). Estas informações são codificadas de forma digital e armazenadas 

numa memória temporária e posteriormente enviadas para um dispositivo de armazenagem ou 

enviadas diretamente para um computador (HARRELL, 1995). 

 Outro dispositivo de captação que está substituindo o CCD é o semicondutor 

complementar a base de oxido de metal (Complementary Metal Oxide Semiconductor ou 

CMOS), mais barato e com maior qualidade (HARRELL, 1995). 

Uma câmera digital é parecida com uma 35 mm. A diferença está no que ela tem 

dentro. Quando tiramos uma foto com a câmera digital a luz penetra na câmera e atinge o 

CCD/CMOS e não mais o filme. A luz é então medida no CCD/CMOS e enviada á memória 

interna da câmera (buffer memory). Assim que a informação da imagem alcança o buffer, ela é 

comprimida para o formato de gravação (tif, jpeg ou raw). A imagem é então transferida para 

a mídia de armazenamento da câmera, via de regra um cartão de memória, onde ela será 

armazenada. A memória interna então transforma todos os pixels individuais em uma só 

imagem, que é então comprimida e salva em CD/DVD, pen-drive, disco rígido (HD) externo 

ou no HD do computador, onde pode ser melhorada ou infinitamente manipulada com 

programas específicos de tratamento de imagem (HARRELL, 1995). 

O principio das câmeras de vídeo foi aplicado para se criar as primeiras câmeras 

fotográficas digitais. Assim “o filme foi substituído por um dispositivo eletrônico de captação 

(sensor), que fica posicionado no ponto onde a objetiva forma a imagem que seria registrada 

no filme” (HARRELL, 1995, p.87). 

 Uma grande vantagem de se utilizar uma câmera digital com CCD/CMOS em lugar da 

antiga câmera de filme é o custo. Inicialmente o custo de uma câmera digital pode parecer 

mais alto, mas este dispositivo eletrônico pode ser reutilizado milhares de vezes, e produz 
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imagens de alta qualidade, “os primeiros dispositivos deste tipo não forneciam imagens com a 

mesma qualidade de filme, mas hoje são até superiores” (HARRELL, 1995, p.87). 

 Outra grande vantagem da fotografia digital é que não é necessário esperar a revelação 

para ver a imagem que foi gravada. Dúvida se a foto ficou boa, nunca mais. A imagem pode 

ser vista e avaliada logo depois de executada.  

 As imagens (a partir de 2004) desta dissertação foram executadas com tecnologia 

digital. Após esta resumida descrição dos processos evolutivos pelo qual passou a fotografia, 

é importante ressaltar que a fotografia não é obra de um único inventor. Segundo Meyer 

(2009), a fotografia é na verdade uma síntese que reúne várias observações e inventos 

ocorridos em épocas e locais distintos. As primeiras câmeras com objetiva eram de madeira e 

pesavam 50 quilos, algo impensável nos dias de hoje, onde uma compacta digital pesa poucas 

centenas de gramas. Veremos no quadro a seguir as principais etapas desta evolução: 

 

Quadro 2.  Principais etapas da evolução da fotografia, a partir de Guariglia (1991) e 
Meyer (2009): 
1ª etapa Entre 1824 e 1826, o litógrafo francês Joseph Nicéphore Niépce recorre a uma câmera 

de madeira e coloca em seu interior uma placa de estanho emulsionada com sais de 
prata. Com esse aparato realiza uma pequena série de imagens fotográficas: as 
primeiras fotografias da história (fotografia nº 01). 

2ª etapa 1839 - As pesadas câmeras de daguerreotipia e as chapas de metal para impressão 
foram introduzidas por Luis Daguerre (1799-1851). 
No mesmo ano Willian Talbot (1800-1877) descobre o processo negativo/positivo e a 
revelação sobre papel, que possibilitou cópias de fotos. 
1840 - O brasileiro (de origem francesa) Hércules Florence executa os mesmos 
procedimentos de Daguerre, mas não é reconhecido. 

3ª etapa Entre 1860 e 1870, foi introduzida a emulsão gelatinosa, base dos filmes modernos. 
Aplicada sobre o celulóide, a emulsão permitiu o aparecimento dos rolos de filmes e 
dos rolos de 35 mm em formato 120.  

4ª etapa 1888 - O americano George Eastman funda a Kodak e lança a primeira câmera portátil 
(a Brownie), que utiliza um filme em rolo, preto e branco, era barata e tinha a 
capacidade para cem fotos, processadas gratuitamente. 

5ª etapa 1925 - No segmento profissional, o avanço tecnológico foi marcado pela câmera 
Leica. O modelo dava mobilidade ao fotógrafo em substituição às câmeras para fotos 
9 x 12 cm. A Leica usava filmes 35 mm e seu design tornou-se referência. 

6ª etapa Na década de 30, chegaram os fotômetros. Em 1936, a indústria alemã incorporou o 
sistema reflex à câmera 35 mm Kine Exakta.  
Também em 1936, a Kodak lançou o filme para slides Kodachrome em cores, e em 
1939, a concorrente alemã Agfa, mostrou seus negativos em cores.  
1947 - O Americano Edward Lang inventa a câmera Polaróide. 

7ª etapa 1975 – A Kodak apresenta a primeira máquina digital, mas como seu lucro vinha dos 
filmes fotográficos, deixaram de lado a tecnologia digital.  
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 1981 - Surge o sistema Mavica (Magnetic Vídeo Câmera) da Sony.   
As câmeras gravam imagens em disquetes. Nasce a era digital. 
2000 - Nikon e Canon lançam câmeras profissionais com lentes intercambiáveis -SLR. 
2009 - A Kodak anuncia o fim da produção do mítico filme Kodachrome. 
2012 - A Kodak é colocada sob proteção da lei americana de concordatas e suspende a 
fabricação de câmeras digitais, se concentrando na impressão fotográfica.  
2013 - O desenvolvimento do sistema fotográfico foi de tal forma progressivo, que 
mesmo câmeras acessíveis, apresentam focalização manual e automática, 
fotometragem com vários tipos de leitura de luz, alta resolução, zoom ótico de até 50x, 
gravação de vídeos em alta definição com som estéreo, GPS, fotos em 3D etc. Sem 
falar em câmeras de boa qualidade embutidas em celulares, smartphones e tablets. 

Elaboração: Alcimar Paulo Freisleben, 2011 - Fonte: Folha de São Paulo, 14/09/91 e  
http://www.hmeyer.com.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=34%3Adicas-
fotograficas&id=52%3Ahistorico-da-fotografia&Itemid=101 

 

 Como vimos nos itens anteriores, o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias 

fotográficas foi muito importante para sua disseminação e popularização, porém o aspecto 

subjetivo e simbólico presente em toda imagem fotográfica, merece atenção. 

 

2.4 A Imagem fotográfica e seu simbolismo 
 

Segundo Lima (1989), para compreendermos a fotografia é preciso separá-la em duas 

partes: a fotografia pictural (arte) da fotografia funcional (informação). No momento da 

criação da imagem, o fotógrafo pictural exprime o que lhe interessa, o que ele acha que é 

belo. Ele não está interessado em informar e sim na parte artística da foto. O fotógrafo 

pictural está preocupado com a criação. Para o fotógrafo funcional (de imprensa), a fotografia 

é um trabalho técnico, objetivo e prático. 

Com o surgimento da fotografia foi estabelecido o limite entre o artesanal e o 

tecnológico da produção de imagens. Dizia-se que as imagens automáticas produzidas por ela 

eram sem alma. Hoje, no entanto, esse dilema acabou. A fotografia já atingiu sua maturidade 

e autonomia e desvinculou-se da pintura (CAMARGO, 2005). 

As informações luminosas são captadas pelos olhos e transferidas para o córtex 

cerebral onde são processadas. Os olhos são responsáveis apenas pela captação das 

informações luminosas e não pelas imagens. Estas são elaboradas no cérebro. E as imagens 

não têm existência própria, são frutos das modulações luminosas sobre os diversos ambientes 

dos quais se compõem o mundo. O que vemos são apenas aparências virtuais obtidas das 

ordenações luminosas que se apresentam aos nossos olhos. Estas imagens nos chegam 

carregadas de significados e ideologias: 

 

Continuação 
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Uma imagem não é isenta de significados, tampouco é inocente, ingênua ou 
neutra; ao contrário, é plena ou potencialmente impregnada de sentidos. As 
imagens, independente dos suportes ou veículos em que se encontrem, 
devem ser tomadas, reconhecidas e entendidas como entidades autônomas, 
ou seja, como presenças significantes em si mesmas. Devem ser também 
vistas como manifestações capazes de produzirem sentido, independente de 
serem apoiadas em ditos verbais (como nas legendas), explicações ou 
descrições que aparecem nos suportes impressos ou digitais, como se fossem 
meras ilustrações desses textos (CAMARGO, 2005, p.15). 

 

Quando tocamos um objeto o fazemos pelo tato, mas quando se trata de percepção 

visual temos apenas informação luminosa. As imagens fotográficas são recortes que fazemos 

do meio. E esses recortes não são ingênuos: impõem nossa vontade, nossa percepção e 

concepção de mundo. As fotografias podem ser lidas com essa consciência. 

 
[...] as imagens que contenham um reconhecido valor documentário são 
importantes para os estudos específicos nas áreas de arquitetura, 
antropologia, etnologia, arqueologia, história social e demais ramos do saber, 
pois representam um meio de conhecimento da cena passada e, portanto, 
uma possibilidade de resgate da memória visual do homem e do seu entorno 
sócio-cultural (KOSSOY, 1989, p.35). 

 

A imagem fotográfica, para ser compreendida, precisa estar relacionada ao seu 

contexto histórico. Conhecer previamente a história da comunidade ou grupo em estudo torna-

se imprescindível para viabilizar a utilização de fotografias durante a pesquisa, bem como 

“para possibilitar ao leitor das imagens, compreender o arranjo das fotos a partir dos temas 

por elas sugeridos e pelos quais elas são agrupadas” (SILVA, 2000, p.142). 

Como as imagens fotográficas não se esgotam em si mesmas, é necessário verificar se 

elas são autênticas em relação aos fatos que registram. Como revelam apenas um fragmento 

selecionado da aparência das coisas e dos fatos, não podem ser tomadas como verdades únicas 

e absolutas. É preciso investigar não só a prática do fotógrafo, que tem como objetivo a 

fixação de uma imagem, mas também conhecer o momento histórico. No caso da fotografia 

“[...] a leitura só se consegue com base em um conhecimento histórico detalhado do tempo e 

do lugar” (LOIZOS, 2002, p. 147). 

Neste sentido apresentamos na sequência algumas categorias específicas da fotografia 

segundo Zunzunegui (1994): 

 O tempo da representação de uma imagem é sempre uma modelização do real. No 

caso da fotografia, a temporalidade está profundamente ligada à própria natureza do meio 

fotográfico. Toda a fotografia supõe um “corte” do contínuo temporal, uma seleção 

interessada de um momento essencial que, segundo os casos, pode expressar desde a 
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singularidade de um instante à narração de um relato complexo, com uma temporalidade mais 

ou menos dilatada. 

Para Zunzunegui (1994), enquanto elemento estrutural da imagem, a temporalidade é 

construída através da articulação de uma série de elementos, podemos citar o próprio formato 

e escala da imagem, o ritmo, as direções de leitura da fotografia ou o tipo de representação 

selecionado, como a composição em perspectiva. No campo da fotografia, o controle do 

parâmetro técnico da velocidade de obturação é o que possibilita a construção da dimensão 

temporal da imagem. 

 A Instantaneidade se refere ao modo como a fotografia constitui a representação e 

captação de uma pequena fração de tempo do contínuo temporal. Cartier-Bresson falava do 

instante decisivo ao referir-se à importância do momento da captura fotográfica, no qual é 

congelado um instante de valor transcendental. A eleição e consecução desse instante não é 

fruto da casualidade, mas implica uma atitude, predisposição e preparação especiais do 

fotógrafo.  

A propósito do gênero da paisagem, a pontualidade pode ser uma categoria aspectual 

da temporalidade que se define como ausência de duração, ainda que num sentido distinto do 

de Cartier-Bresson. As fotografias de Timothy O’Sullivan e Robert Adams apontam a mesma 

categoria aspectual: a pontualidade como ausência de duração. As fotos de O’Sullivan 

mostram duas variantes em ação: o término da atividade (“chegou-se até aqui na exploração”) 

e o início da atividade (“começa a possessão do território”). A pontualidade, em algumas 

fotografias de paisagem como as de Robert Adams, concretiza-se “em termos exclusivos de 

término da atividade”, mostrando nas suas fotos como “algo que sucedeu” (ZUNZUNEGUI, 

1994, p.169). A tarefa do fotógrafo já não é captar o instante decisivo (Cartier-Bresson), mas 

“testemunhar o final de toda a utopia acerca da natureza” (p.169). Nestes casos analisados por 

Zunzunegui, as paisagens fotográficas baseadas na ideia de pontualidade (descontinuidade) 

remeteriam ao sistema de representação clássico. 

 Na Duração a representação de uma duração do tempo é para Zunzunegui (1994), 

paradoxalmente, outra opção discursiva do texto fotográfico. As fotografias realizadas à baixa 

velocidade oferecem-nos representações muito peculiares do mundo que nos rodeia, 

sobretudo quando se empregam prolongados tempos de exposição. O varrimento19 é desse 

modo outra técnica que permite transmitir essa ideia de duração. Somada à ideia de 

movimento, já que consiste na realização de uma fotografia a média ou baixa velocidade, 
                                                        
19 Fotografia de objetos em movimento, com uma baixa velocidade de obturação. 
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seguindo o movimento de um sujeito ou objeto. Este tipo de vista produz no espectador um 

efeito de estranhamento e, em certas ocasiões, uma representação espetacular do mundo.  

Em certos casos, a presença de relógios, calendários e outros objetos, a leitura 

sequencial da fotografia ou a presença de uma imagem que faz parte de uma série de 

fotografias (Duane Michals), são elementos que remetem à ideia de tempo como duração, em 

cujas imagens se nota a presença de marcas temporais. 

Para Zunzunegui (1994) as poéticas fotográficas da obra de Ansel Adams e Edward 

Weston pertencem ao território da durabilidade, no qual tem lugar a produção de um efeito 

tensivo de expansão da duração. Trata-se de um tempo indeterminado, indefinido, que se 

constitui como uma durabilidade contínua, na qual a natureza parece autofundar-se, 

(fotografia nº 07).  

 

 
Fotografia nº 07 - The Tetons and the Snake River, Yosemite – EUA. 

Autor: Ansel Adams, 1942. 
Fonte: http://we-english.co.uk/blog/?p=100 

 
 

Nas fotografias de Weston, “a micro-paisagem instala-se para lá de qualquer tempo”. 

A durabilidade parece ser o resultado de “uma larga duração geológica, que responde a um 

paciente trabalho muito tempo antes preparado” (ZUNZUNEGUI, 1994, p.169). Nestes casos 

analisados por Zunzunegui, as paisagens fotográficas baseadas na ideia de durabilidade 

(continuidade) remeteriam ao sistema de representação barroco. A fotografia de Ansel Adams 

enfatiza este “estado estacionário” da natureza no parque Yosemite (EUA). 

 No Tempo simbólico o reconhecimento da existência de um tempo simbólico na 

imagem produz-se quando a representação fotográfica se afasta da vocação indicial da 

fotografia enquanto marca do real, como diria Dubois.  
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Na sua análise da fotografia de paisagem, Zunzunegui (1994) assinala que:  

 
O que define primordialmente esta poética simbolista de Ansel Adams 
encontra-se no fato de que as suas imagens apontam na direção de algo 
diferente do que se enxerga, remetem a uma realidade que existe mais além 
do propriamente representado (ZUNZUNEGUI, 1994, p.160). 

 

 Zunzunegui recorda-nos as palavras de Argan quando fala da “poética do absoluto”:  

 
O que vemos não é mais que um fragmento de realidade; pensamos que 
antes e depois desse fragmento é infinita a expansão do espaço e do tempo 
[…], saltamos para lá do visto e do visível […]. O que vemos perde todo o 
interesse […]; o que não vemos, a sua infinitude desperta a angústia da nossa 
própria finitude (ARGAN, 1975, p.11).  

 

Isto leva Argan a assinalar que nos encontramos ante a representação do sublime 

kantiano, onde “o sublime consiste somente na relação na qual o sensível, na representação da 

natureza, é julgado como próprio para um uso suprassensível do mesmo” (KANT, 1979, 

p.161). A natureza que Ansel Adams mostra, é uma natureza prístina, primogênita, que 

importa relacionar com o mito americano da marcha para o Oeste. 

Assim a análise aprofundada das categorias da fotografia, bem como do seu 

simbolismo, pode torna-se um instrumento pedagógico de grande importância no ensino. 

 

2.5 O sentido educativo da imagem 

 

A imagem relaciona-se à ideia ou representação de alguma coisa. Aristóteles 

considerava a imagem em seu potencial educativo. Platão compreendia-a como uma imitação. 

Neste trabalho seguimos a ideia de Aristóteles.  

Para Joly (1999), a imagem pode ter uma natureza dualista. “Parece que a imagem 

pode ser tudo e seu contrário – visual e imaterial, fabricada e “natural”, real e virtual, móvel e 

imóvel, [...] analógica, comparativa, expressiva, construtora e destrutiva [...]” (JOLY, 1999, 

p.27, grifo do autor). 

A fotografia é uma imagem que está sempre posta em relação à outra coisa. Trata-se 

de “algo que se assemelha a outra coisa” (JOLY, 1999, p.38). Seu caráter de semelhança faz 

dela uma representação, como um signo. Santaella e Noth (1998) apontam para a vinculação 

entre a representação e a concepção de imagem, uma vez que o mundo das imagens se divide 

em dois domínios: o primeiro, enquanto representações visuais e o segundo, como 

representação mental.  
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Para Vilches (1997) o observador, no contato com a imagem, busca revelar aspectos 

conhecidos e reconhecíveis, mas também constrói novos significados a partir de suas 

vivências e seus reconhecimentos anteriores. 

Sobre a produção de imagem Santaella e Noth (1998) propõem três paradigmas: a) o 

pré-fotográfico: imagens produzidas artesanalmente (prolongando e otimizando a capacidade 

da mão) em forma bi ou tridimensional (desenhos, pintura, gravura e escultura); b) o 

fotográfico: imagens que dependem de uma máquina de registro (fotografia, cinema, vídeo, 

TV, holografia); c) pós-fotográfico: imagens produzidas por computador, imagens sintéticas e 

infográficas. 

A relação do homem com a imagem, segundo Foerste (2004), depende do processo de 

produção da experiência de visão de quem produz e recebe, da visão de mundo e de homem 

em uma dada cultura e momento histórico. O olhar constitui importante elemento na análise 

da imagem.  

A imagem é um instrumento de intercessão entre o homem e o próprio mundo, é 

"produção humana que visa estabelecer uma relação com o mundo" (JOLY, 1999, p.59). 

Assim, a fotografia é uma representação que possibilita registrar e ver o próprio mundo e 

também interpretá-lo. É um instrumento de conhecimento e de história ao fornecer 

informações sobre objetos, lugares e pessoas, em formas visuais tão diversas, e preservá-los 

no tempo pela sua representação. 

Fazer uma imagem é olhar, escolher, aprender. Não se trata da reprodução de uma 

experiência visual, mas da reconstrução de uma estrutura representativa para comunicar por 

ela. Mais do que pela linguagem, estimula por parte de quem recebe a mensagem, um tipo de 

expectativa específica e diferente da que uma mensagem verbal estimula (JOLY, 1999). 

Para a leitura de imagem, Joly (1999) sugere três questões: a primeira refere-se à 

noção de que uma imagem é tomada como linguagem universal, sendo uma leitura que se dá 

de forma natural, não exigindo do leitor uma qualificação específica; a segunda relaciona-se 

àquilo que o autor quis dizer, uma leitura da imagem como busca da intencionalidade de seu 

produtor e a terceira, vincula-se ao caráter artístico que uma imagem possa apresentar. 

A análise da imagem é uma tarefa que exige tempo e dedicação e eleva a um processo 

comunicativo das obras “pois aguça o sentido da observação e o olhar, aumenta os 

conhecimentos e, desse modo, permite captar mais informações na recepção espontânea das 

obras” (JOLY, 1999, p.47). Para uma boa leitura da imagem é necessário definir os objetivos 

da análise. Assim os objetivos determinam a metodologia de análise. 
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A interpretação, segundo Pareyson (1997), é infinita, visto que abrange a diversidade 

de indivíduos e de processos interpretativos, e requer atenção, dedicação, avaliação e 

constante análise. A proposta de Ott (1997) é o Thought Watching - que é o momento 

preparatório ao exercício de leitura de imagem através de várias dinâmicas - e o Image 

Watching que é um sistema de interpretação de obras de arte, que visa à produção artística. O 

ensino da crítica por meio deste sistema, objetiva a integração do pensamento crítico e da 

transformação dos conceitos apreendidos. 

Gombrich (1986) dedicou-se ao estudo das imagens visuais a partir dos conceitos de 

representação e expressão, compreende que as imagens visuais são construções sociais, tanto 

no que se refere ao artista que a produziu, como daqueles que a interpretam. 

Kellner (1995) ocupa-se com uma análise da imagem a partir da publicidade e da 

moda. Refere-se à grande influência que o discurso imagístico passa a exercer na sociedade 

atual. Argumenta que os anúncios são textos culturais multidimensionais, com uma riqueza de 

sentidos que exige um processo sofisticado de decodificação e interpretação. 

Gorovitz (1998) sugere que a leitura da imagem respeite três momentos: a) o objeto-

em-si que é o momento da descrição dos componentes plásticos; b) o objeto-para-si significa 

descrever a obra relacionando os elementos identificados com vivências, subjetividades e 

conceitos familiares aos alunos; e c) o objeto-em-si-e-para-si é o momento de ampliação do 

universo conceitual, de reconhecimentos, significados, pesquisa e consulta bibliográfica. 

Para Kossoy (1999), a imagem de qualquer objeto ou situação documentada pode ser 

dramatizada ou estetizada, de acordo com a ênfase pretendida pelo fotógrafo em função da 

finalidade ou aplicação a que se destina. Essa manipulação se torna possível graças à 

confiança mencionada que a imagem tem perante a massa, para quem seus conteúdos 

(informações) são aceitos e assimilados como a expressão da verdade. 

Segundo Silva (2008), desde o seu surgimento, a fotografia tem imposto e tem sido 

aceita pelo seu potencial em registrar aspectos da realidade, sendo utilizada como um artefato, 

uma prova definitiva de um fato e, por apresentar elementos como estes realmente “se 

parecem”, a imagem fotográfica ganhou elevado status de credibilidade. 

 
Toda fotografia é um resíduo do passado, uma fonte histórica aberta a 
múltiplas interpretações. Apesar do amplo potencial de informação contido 
na imagem, ela não substitui a realidade tal como se deu no passado. Apenas 
nos traz informações visuais de um fragmento de determinado fato, 
selecionado e organizado estética e ideologicamente. Cabe ao intérprete 
compreender a imagem fotográfica enquanto informação descontínua da 
vida passada, na qual se pretende mergulhar (KOSSOY, 2001, p.117). 
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O autor formula um modelo centrado na essência do fenômeno fotográfico, em uma 

proposição que tem por objetivo a desmontagem da imagem, com vistas à determinação e à 

identificação dos seus elementos constitutivos (assunto, fotógrafo, tecnologia) e de suas 

coordenadas de situação (espaço, tempo). Busca determinar, assim, um paradigma visando a 

reconstituição do processo que originou a representação, a partir de indicadores constantes nas 

imagens fotográficas e da sua natureza semiótica (KOSSOY, 1999). 

 

2.6 A linguagem fotográfica no sentido ideológico 

 

Para Bakhtin (2006), tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo 

situado fora de si mesmo. O produto ideológico é parte da realidade, seja ela natural ou social, 

como todo corpo físico é instrumento de produção ou mesmo de consumo, mas, ao contrário 

destes, também reflete e refrata outra realidade, que lhe é exterior. 

Deste modo, Bakhtin (2006) parte da concepção de que tudo que é ideológico é um 

signo. Portanto, sem signos não existe ideologia. O signo ideológico é resultado de um 

consenso entre indivíduos socialmente organizados, razão pela qual as suas formas de 

manifestação decorrem da organização dessa manifestação.  

Para Alves (2010), as realidades materiais da ideologia são os signos. Entidades 

elementares que constituem todos os sistemas de representação. A fotografia também é uma 

forma de representação, “[...] a fotografia é sempre um signo, um ícone da imagem original” 

(BOONE, 1997, p.14). E como todo signo, a fotografia é carregada de elementos ideológicos. 

As ideologias, conforme a concepção de Bakhtin e Volochinov, não podem ser vistas 

como algo diferente dessa realidade material que lhes dá corpo. Os signos são criados pelos 

grupos sociais no curso de suas relações, pois todo o fenômeno sígnico e ideológico é dado de 

uma forma material, como som, massa física, cor, movimento corporal e outras. Assim, a 

realidade do signo é totalmente objetiva e unitária, pois o signo é um fenômeno do mundo 

exterior.  

A modificação do signo é resultante do fato de que o mesmo não é uma entidade 

autônoma que representa os fenômenos do mundo com pureza, sem qualquer mediação. Os 

instrumentos, os sujeitos, juntamente com os sinais materiais por eles constituídos, se 

interpõem na produção dos signos como elementos de refração da realidade e elementos que 

manipulam os sentidos segundo especificidades de sua realidade material, processo histórico e 

lugar na hierarquia social. 

Portanto, o signo já é caracterizado pela natureza de classe do grupo que o produz: 
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dentro do conflito de classes, a produção social do signo é a síntese das necessidades, 

interesses e estratégias da intervenção de cada classe social. Conceber o sistema de signos 

como uma estrutura estável e independente dos agentes que o produzem, constitui uma 

abstração científica que leva a lugar nenhum. "As palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios" (BAKHTIN, 1986, p.41).  

 A fotografia pode ser considerada um enunciado complexo e multifacético na 

acepção bakhtiniana (SILVA, 2010). Bakhtin diz que numa abordagem mais ampla das 

relações dialógicas, “[...] estas (as relações dialógica) são possíveis também entre outros 

fenômenos (que não sejam verbais/lingüísticos) conscientizados desde que estes estejam 

expressos numa matéria sígnica” (BAKHTIN, 2008, p. 211). E que “[...] as relações 

dialógicas são possível entre imagens de outras artes” (p. 211). 

 Para Silva (2010), é possível que haja relações dialógicas entre outros fenômenos que 

não sejam estritamente linguísticos, Bakhtin confere um caráter de enunciado a tais 

fenômenos (por exemplo, a fotografia) uma vez que a dialogicidade é intrínseca ao enunciado. 

 Este trabalho apresenta o enunciado fotográfico das imagens, materializado na 

fotografia. Estes enunciados nunca são neutros. “A fotografia não é um espelho neutro, mas 

um instrumento de transposição, de análise, de interpretação e até de transformação do real, 

como a língua, por exemplo, e assim, também, culturalmente codificada” (DUBOIS, 1993, 

p.26).  

Freund (1995) ressalta que toda a variação na estrutura social influi tanto no tema, 

como nas modalidades de expressão artística. 

 
No século XIX, era da máquina e do capitalismo moderno, notou-se como se 
modificava não só o caráter dos rostos nos retratos fotográficos, como 
também a técnica da obra de arte. Sabemos que as superestruturas evoluem 
muito mais lentamente que as infraestruturas, e, dessa forma, foi preciso 
mais de meio século para que a modificação ocorrida nas relações de 
produção fizesse sentir seus efeitos em todos os domínios da cultura. Assim, 
as transformações das formas de representação são resultantes de uma 
necessidade social muito específica, gerada pelo processo histórico 
pertinente, vinculada à ascensão burguesa em seu apogeu mercantilista 
(ALVES, 2010, p.04). 

 

Para Alves (2010), o renascimento mercantilista já tinha lançado suas primeiras 

sementes para que o advento industrial pudesse multiplicar em larga escala esta nova 

concepção de mundo e finalmente gerar profundas transformações em todos os segmentos 



 

74
 

linguísticos da sociedade. No entanto, se o avanço tecnológico a que o processo fotográfico 

está submetido for considerado, têm-se subsídios para contestar o seu caráter documental. 

Hoje não é mais possível aceitar a foto como conservadora ou como um processo que eterniza 

um instante. A tecnologia digital pode criar e recriar situações surreais. Pode acrescentar ou 

suprimir informações. Mas, este não é um privilégio único da era digital. A manipulação ou o 

"retoque fotográfico" sempre esteve presente, desde seu advento como "ferramenta". 

A fotografia sendo uma analogia do real, não é suficiente para lhe conferir uma 

credibilidade imediata e absoluta; caso contrário, estaríamos lhe atribuindo um valor falso, um 

poder ilusório. Fotografar significa apropriar-se do fotografado, estabelecer com o mundo 

uma relação determinada que parece conhecimento, e portanto, poder (SONTAG, 2006). 

Segundo Alves (2010), este poder da fotografia em falsificar os fatos e privilegiar os 

interesses de uma minoria dominante, foi amplamente utilizado pelos regimes políticos mais 

radicais para perpetuar a sua força, como se pode perceber no processo da nova ordem 

política que sucedeu a Revolução Russa, ou mesmo durante o governo de Mao Tsé-Tung, ou 

ainda na propagação do discurso nazi-fascista, que utilizaram amplamente a informação 

fotográfica, para induzir a aceitação de uma falsa verdade.  

Nesse período, para Alves (2010), era comum se "fabricar fotos" reconstituindo fatos 

históricos isolados sob o prisma de quem detinha o poder. Exemplo clássico de uma fotografia 

que busca enaltecer a grandeza do momento ou da personalidade em questão é a "Grande 

Marcha" que Mao realizou pela China, entre 1934 e 1935 (fotografia nº 08). 

 

 
Fotografia nº 08 - Presidente Mao Tsé-Tung durante a Grande Marcha – 1934. 

Fonte: http://www.anovademocracia.com.br/59/17a3.jpg 
 

Uma fotografia também pode se transformar em um ícone, se tornando um eficiente 
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meio de divulgação ideológica, como a do fotógrafo cubano Alberto Korda, que imortalizou 

Ernesto “Che” Guevara. Imagem que está estampada por todo o mundo (em camisetas, 

bandeiras, cartazes, muros etc.) (fotografia nº 09). 

 

 
Fotografia nº 09 - Che Guevara. 

Foto: Alberto Korda, 1960. 
Fonte: http://cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18656 

 

Outra fotografia (nº 10) carregada de simbolismo é da tomada da ilha de Iwo Jima no 

Japão pelos soldados americanos na 2ª Guerra Mundial. Esta pequena ilha vulcânica no 

Pacífico era importante devido ao posicionamento estratégico que ocupava na guerra. Com a 

conquista de Iwo Jima, os americanos poderiam utilizar a ilha para lançar ataques aéreos 

diretos ao Japão e também acabariam com os pré-avisos que as forças japonesas emitiam, 

sempre que os bombardeiros ai passavam rumo ao território imperial. 

Os Estados Unidos venceram a batalha de Iwo Jima, mas a vitória custou muitas vidas 

humanas. Do lado americano, o número de mortes foi de cerca de cinco mil homens. Já do 

lado japonês, as perdas foram de cerca de vinte mil pessoas (BENJAMIM JR., 2011). 

Segundo Benjamim Jr. (2011) este palco de guerra deu origem a uma das mais 

famosas fotografias da História, captada por Joe Rosenthal no dia 23 de Fevereiro de 1945 e 

rendeu-lhe o Prêmio Pulitzer. Esta imagem ilustrou o patriotismo e determinação da nação 

americana, e o mérito estético da foto é admirável, vale refletir sobre seu significado. Hoje 

muitas questões vêm à tona, até que ponto deve-se laurear "o patriotismo e determinação da 

nação americana" (BENJAMIM JR., 2011, p.02) que acabaram por carbonizar, incinerar, 

assassinar, duzentos e cinquenta e seis mil almas em Hiroshima e Nagasaki, em sua grande 

maioria civis? Tudo vale em nome da glória da nação? 
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 E a questão da fotografia: o "segundo hastear" teria sido uma encenação? Na verdade, 

já tinha ocorrido um primeiro hastear de bandeira, quando os fuzileiros americanos tomaram o 

monte Suribachi. No entanto, foi dada a ordem para proceder a um segundo hastear, com uma 

bandeira maior. Foi este último momento que ficou imortalizado por Rosenthal. 

 
Fotografia nº 10 – Hasteando a bandeira. 

Autor: Joe Rosenthal, 1945. 
Fonte: http://obviousmag.org/archives/2008/12/iwo_jima.html 

 

Outras imagens com características parecidas a da tomada da ilha de Iwo Jima, foram 

as famosas fotografias da Revolta dos Colonos, que aconteceu na região Sudoeste do Paraná 

no ano de 1957, que até certo ponto, podem ter sido “construídas” (na sequência): 

 

 
Fotografia nº 11 – Colonos e posseiros na Revolta de 1957 no Sudoeste do Paraná. 

Autor: Osvaldo Jansen, Jornal O Estado do Paraná. 
Acervo do Departamento de Cultura de Francisco Beltrão. 
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 Segundo Pegoraro (2008), a bandeira brasileira está no centro superior da fotografia, 

segurada por um colono. Este mesmo personagem aparece em outras fotografias, na mesma 

posição. Pode ser que o próprio fotógrafo tenha sugerido ao colono segurar a bandeira, pois 

em todas essas imagens a sua presença está ao centro da composição fotográfica. Para 

Pegoraro (2008), a análise dessas fotografias mostra apenas algumas possibilidades de leitura 

sobre a Revolta dos Posseiros de 1957, e como o fotojornalismo contribui para a produção de 

sentido e construção de memória histórica. Pegoraro (2008), baseado em Peter Burke, 

recomenda prudência antes de utilizarmos as imagens como evidências históricas, pois é 

necessário analisarmos seus sentidos e identificarmos seus significados culturais. 

Estas fotografias da Revolta de 1957 são apenas algumas das várias que Osvaldo 

Jansen produziu sobre o levante agrário. Ele foi o único fotógrafo de um veículo de 

comunicação paranaense a estar presente na região durante o conflito e registrá-lo. 

 

Parte de suas imagens (a maior parte, aliás) não foi veiculada na imprensa e, 
atualmente, encontra-se no acervo do Departamento de Cultura de Francisco 
Beltrão. Os outros fotojornalistas presentes eram do jornal Última Hora e 
das revistas O Cruzeiro e Manchete. Não se sabe exatamente o paradeiro 
desses registros, posto que estes três veículos deixaram de circular há 
décadas (PEGORARO, 2008, p.99).  
 

Para Pegoraro (2008) estas imagens fotográficas apontam a preocupação de seu 

criador em ir além do simples registro do momento.  

 

Elas conotam o intuito de construir um sentido sobre o que estava 
acontecendo. Uma construção perpassada pelas impressões do próprio olhar 
urbano do fotógrafo ao mostrar, por exemplo, mulheres e crianças armadas. 
Percebe-se que Jansen, consciente ou inconscientemente, preocupava-se em 
mesclar emoção e ação em seu trabalho, característica do fotojornalismo 
documental da década de 1950. Assim, ouso dizer que ele pode ser 
enquadrado como um típico representante paranaense desse tipo de trabalho 
fotográfico, ao lado de outros grandes fotodocumentaristas do país nesse 
período (PEGORARO, 2008, p.100). 
 

Conforme Pegoraro (2008) outro aspecto importante do trabalho de Jansen, é o seu 

atraso em relação ao “momento decisivo” de Cartier-Bresson. Não se sabe se por limitação 

técnica ou intenção do fotógrafo, grande parte das fotografias que ele fez, foram produzidas 

após o acontecimento propriamente dito.  

As lentes de sua câmera construíram uma representação do que aconteceu a partir do 

que os atores se propuseram a mostrar, ocultando alguns aspectos e ressaltando outros que se 

julgavam importantes naquele momento, como na fotografia (nº 12) que destaca duas 
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mulheres exibindo armas no centro da cidade de Francisco Beltrão. 

 

 
Fotografia nº 12 – Colonos e posseiros exibem suas armas - Revolta de 1957. 

Autor: Osvaldo Jansen, de O Estado do Paraná. 
Acervo do Departamento de Cultura de Francisco Beltrão. 

 

Outro fator relevante, a que tudo indica, é que os personagens das fotografias foram 

conscientes ao se deixar fotografar.  

 
Como o público da capital do estado – distante do “sertão” de “moradores 
esparsos e quase divorciados da civilização” – interpretou esses discursos 
será objeto de outro estudo. Afinal, distantes de um cotidiano de violência e 
lutas e próximos das facilidades da vida urbana, pode ser difícil compreender 
os pés descalços, as armas e a revolta. Mas esta polissemia é uma 
consequência inevitável nas fotografias, que permitem inúmeras 
possibilidades de leitura. Perigo e oportunidade, ao mesmo tempo, para a 
construção de uma memória histórica (PEGORARO, 2008, p.100). 

 

Estes personagens podem ser influenciados pelo olhar urbano de quem os retratou, de 

quem os viu através das fotografias e/ou de sua própria vontade (ou necessidade?) de serem 

vistos e reconhecidos como vitoriosos, como destaca Pegoraro (2008). Segundo a autora, fica 

aqui a certeza de que essas pessoas tinham noção de que o momento que viviam merecia ser 

registrado e de que as imagens fotográficas, por si mesmas, representam múltiplas 

possibilidades de discursos e leituras, ao longo do tempo. 

Entre os vários usos da fotografia, um deles foi o de ser instrumento de vigilância da 

população ou para forjar provas de algum fato. 
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[…] los estados modernos emplearon las fotografías como un instrumento 
útil para la vigilancia y control de poblaciones cada vez más inquietas. En 
otra versión de su utilidad, el registro de la cámara justifica. Una fotografía 
pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo determinado. La 
imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición de que existe, o 
existió algo semejante a lo que está en la imagen (SONTAG, 2006, p.18-19). 

 

Segundo Alves (2010), a fotografia ressuscita sentimentos ou, como diz o autor, 

ressuscita o "morto". Esta é uma qualidade da foto que independe de seu tempo e do modo 

como foi produzida e pode atuar tanto em âmbito particular como coletivo. Em nível 

particular, uma foto pode reavivar sentimentos relativos a alguém que não está mais presente, 

ou trazer, por instantes, sensações vividas em determinada época e que já não existem mais.  

Para Barthes (1984), a fotografia revela um tempo passado, conserva, congela um 

momento. Completando seu pensamento, podemos afirmar que a foto possui um caráter 

manipulador, mas conservador sob determinados aspectos, e não incondicionalmente. A 

fotografia, de fato, não representa apenas o resultado de um simples "clique". A subjetividade 

que lhe é própria pode mentir, provocar, chocar, gerar cumplicidade, evocar sensações 

prazerosas ou de dor, movimento, odor, som etc. Proporciona prazer estético, e também, 

manipula a opinião pública em favor dos interesses do próprio autor ou de seus "mecenas". 

 
Toda arte é condicionada pelo seu tempo em consonância com ideias, 
aspirações, necessidades e esperanças de uma situação histórica em 
particular. Mas ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação e, dentro do 
momento histórico, cria também um momento de superação que permite 
continuidade no seu desenvolvimento. O próprio fotógrafo exercita um 
trabalho intelectual. Raciocina, sente e produz por meio de seu intelecto 
criativo, padrão cultural, técnica e experiência de vida. A boa fotografia é 
resultado de árduo projeto e não um mero "acidente fotográfico" (ALVES, 
2010, p.06). 

 

Na fotografia para Alves (2010), existe a necessidade de se referir à linguagem da 

imagem. Um analfabeto não compreende o texto de jornal, mas pode ler parte das imagens, 

ainda que a mesma seja captada por processo "subliminar". Uma fotografia representando 

objetos ou fatos desconhecidos é tão ilegível quanto um texto escrito em idioma que não se 

conhece. A fotografia é um recurso antropologicamente recente e seu idioma comum pertence 

ao mesmo meio sócio-cultural. 

Para Alves (2010), não se pode afirmar que a linguagem fotográfica é totalmente 

universal. Não há imagem fotográfica que possa ser interpretada da mesma maneira por 

diferentes povos. A própria história de vida do indivíduo e a classe sócio-econômica na qual 
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está inserido também é um fator a ser considerado.  

Na fotografia, o processo de leitura é decompostos em três fases: a percepção, a 

identificação e, consequentemente, a interpretação. 

 
Este processo diferenciado de leitura provoca reações emocionais mais 
espontâneas e mais intensas do que a leitura de um texto. Quando se lê um 
texto, as reações psicológicas também se desencadeiam imediatamente, por 
meio do sentido das palavras e das frases é, antes de tudo, mediado pela 
imaginação, para depois ser traduzido em imagens mentais. Na leitura da 
imagem fotográfica há um amplo e direto desencadeamento das reações 
emocionais e subliminares, pois esta já suprimiu essa fase intermediária que 
concebe mentalmente a imagem (ALVES, 2010, p.08). 
 

Para Eco (1991), representar iconicamente tem como significado transcrever, através 

de artifícios gráficos ou de outra natureza, as características culturais. Uma cultura, ao definir 

os seus objetos, utiliza códigos de reconhecimento que extraem expressões pertinentes e que 

caracterizam o conteúdo. 

Segundo Alves (2010), se examinarmos os fotógrafos clássicos20, notamos que foi 

justamente por possuírem sujeito e circunstância que suas imagens puderam corresponder a 

certo momento determinado e não a qualquer momento aleatório da história moderna.  

 
O ambiente em si das imagens produzidas não é simplesmente um cenário 
ou uma paisagem. Essas imagens já identificam momentos de uma situação 
específica vivida somente naquele lugar, e não em outro qualquer. Sem fazer 
exotismos paisagísticos, ou fotos turísticas se pode perceber que dentro do 
imobilismo daquele fragmento do real, havia ambientes e fatos na 
expectativa de transformação (ALVES, 2010, p.07). 

 

Assim sendo, para Alves (2010) a linguagem fotográfica autêntica é, antes de tudo, 

uma necessidade. É importante que ela exprima os acontecimentos de maneira clara e sem a 

mínima sombra de dúvidas, e que situe a sua mensagem dentro de um espaço e de uma época. 

A imagem deve estar em sintonia com uma situação específica, vivida no local na qual ela se 

originou.  

Seguindo esta linha de pensamento, veremos no Capítulo III, uma série de fotografias 

de paisagens locais e como elas podem ser um recurso didático na EA. 

 

 

                                                        
20 W. Eugene Smith, Henri Cartier-Bresson e mesmo o fotojornalista brasileiro Sebastião Salgado. 
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III – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

3.1 Contextualizando os princípios da Educação Ambiental 

 

 Assim como a fotografia tem cronologicamente sua História no contexto do registro da 

imagem, a EA, por ser um processo de formação humana, não é diferente. Neste capítulo, 

discutimos aspectos de como esta realidade se apresenta, principalmente no Brasil, no que 

tange às concepções de EA, numa abordagem da fotografia como recurso didático. 

No início da década de 60, os problemas ambientais já mostravam as contradições do 

modelo econômico. Em 1965, na Conferência de Educação da Universidade de Keele, na 

Inglaterra, pela primeira vez apareceu a expressão Educação Ambiental21, com a 

recomendação de que deveria se tornar uma parte essencial da educação de todos os cidadãos.  

De lá pra cá, vários são os conceitos para explicá-la e para justificar essa atuação 

educativa, tais como, a definição acordada no Congresso Internacional sobre Educação e 

Formação Ambiental, que aconteceu em Moscou no ano de 198722, no qual se definiu a EA 

como um processo permanente, onde os indivíduos e as comunidades adquirem consciência 

do seu meio e aprendem os conhecimentos, os valores, as habilidades, a experiência e também 

a determinação que lhes capacite agir, individual e coletivamente, na resolução dos problemas 

ambientais presentes e na preservação de futuros. 

Essa definição expressa aspirações fundamentais, centradas no desenvolvimento de 

capacidades para fazer algo e na compreensão necessária para saber o que fazer, no desejo de 

fazê-lo, na intenção de realizá-lo, na criatividade que permite desenvolvê-lo e na consciência 

do que é feito. 

A Escola de Frankfurt formula e refina com competência o sentido de nosso 
pertencimento à natureza e a compreensão da sociedade como expressão de 
organização da nossa espécie. Denuncia, com absoluto ineditismo, em início 
e meados do século XX, que o processo de exploração das pessoas entre si, 
tendo por base sua condição econômica da natureza, posto que esta se define 
na modernidade capitalista como um externalidade e tudo e todos viram 
coisas, mercadorias a serviço da acumulação de capital (LOUREIRO, 2004, 
p.68).  
 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 

                                                        
21 Cf. MEC. A implantação da educação ambiental no Brasil. Brasília/MEC. 1998. Disponível em http://www.mma.gov.br 
Acesso em 25 ago. 2012. 
22 Disponível em http://www.pr.gov.br/meioambiente/educ_apres.shtml. Acesso em: 20 jul. 2012. 
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1972, teve grande destaque. Segundo Dias (1994), foi nesta conferência que se observou a 

importância em abordar a vinculação ambiente e educação. A UNESCO e PNUMA iniciam a 

elaboração do Programa Internacional de EA (PIEA), responsável pela promoção de 

encontros regionais e nacionais. 

Uma forte referência para EA está nos documentos finais da Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental, de Tbilisi, realizada em 1977 na Geórgia, ex-

União Soviética. Foi deste encontro que saíram as definições, os objetivos, os princípios e as 

estratégias para a EA, que até hoje são adotadas mundialmente. 

As discussões em relação à natureza da EA passaram a ser desencadeadas e os acordos 

foram reunidos em princípios estabelecidos no Seminário de EA (1974), realizado em Jammi, 

na Finlândia. Esse evento considerou que a EA permite alcançar os objetivos de proteção e 

que não se trata de um ramo da ciência ou uma matéria de estudos separada, mas de uma ação 

integral permanente. 

 
Os movimentos ecológicos ou ambientalistas não emergem numa arena 
política deserta. Seus propósitos convergem e se somam aos de muitas 
causas populares e movimentos sociais que surgem em resposta à 
administração pública setorializada, tecnocrática e antidemocrática, e a 
regimes políticos centralizados e totalitários. Abriu-se assim a busca de 
novos espaços de autonomia cultural e participação democrática nas decisões 
e na gestão dos processos que determinam as condições de vida de diferentes 
grupos sociais, onde se plasmam suas aspirações, desejos e demandas 
(LEFF, 2001a, p.102). 
 

Em resposta à recomendação nº 96 da Conferência de Estocolmo, foi dado início em 

1975, ao Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), destinado a promover nos 

países membros, a reflexão, a ação e a cooperação internacional nesse campo. Tal Programa 

foi desenvolvido pela UNESCO em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA). O referido Programa "só saiu do papel" três anos após a 

Conferência de Estocolmo, quando representantes de sessenta e cinco países se reuniram em 

Belgrado (ex-Iugoslávia, atual Sérvia) para um novo seminário internacional sobre o tema. 

O Congresso de Belgrado (1975) estabeleceu as metas e princípios da EA, presentes 

na chamada Carta de Belgrado, onde também se propusera que a EA deveria ser contínua, 

multidisciplinar, integrada às diferenças e voltada para os interesses nacionais. 

Assim, em 1977, celebrou-se em Tbilisi, ex-URSS, a Conferência Intergovernamental 

sobre EA, que constitui até hoje o ponto culminante do Programa Internacional de EA. Neste 

evento foram definidos os objetivos e as estratégias pertinentes, tanto nacionais quanto 
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internacionais. Ficou estabelecido que a EA é essencial para a educação global, orientada para 

a resolução dos problemas, em favor do bem-estar da comunidade humana. 

Foi acrescentado aos princípios básicos da Carta de Belgrado, que a EA: possibilita 

descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais, desenvolve o senso crítico e 

as habilidades necessárias para detectar os problemas, utiliza diversos ambientes educativos e 

uma ampla gama de métodos para a aquisição de conhecimentos, sem esquecer da 

necessidade de realização de atividades práticas e de experiências pessoais, reconhecendo o 

valor do saber prévio dos estudantes.  

Passados dez anos da Conferência de Tbilisi, foi realizado o Congresso Internacional 

sobre a Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente (1987), em Moscou, promovido 

pela UNESCO. No documento final entitulado: Estratégia Internacional de Ação em Matéria 

de Educação e Formação Ambiental para o Decênio de 90, está registrada a necessidade de 

fortalecer as orientações de Tbilisi, com ênfase na necessidade de atender prioritariamente à 

formação de recursos humanos nas áreas formais e não-formais para EA e na inclusão da 

dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de ensino. 

 No quadro a seguir, sintetizamos eventos globais importantes para a história da EA. 
 

Quadro 03 – Eventos importantes para a história da EA. 

1965 Adoção do termo Educação Ambiental – Universidade de Keele, Reino Unido. 

1972 Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente – Estocolmo. 

1975 Encontro Internacional em Educação Ambiental – Belgrado, Iugoslávia. 

1977 Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental – Tbilisi, Geórgia. 

1987 Congresso Internacional de Educação e Formação Ambiental – Moscou. 

1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (Rio 
92), e 1ª Jornada Internacional de Educação Ambiental – Rio de Janeiro. 

1997 Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a 
Sustentabilidade – Thessaloniki – Grécia. 

2012 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) – 
Rio de Janeiro. 

Fonte: DIAS, 2004. 
Elaboração: Freisleben, 2013. 
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Vinte anos após Estocolmo, quinze depois de Tbilisi e cinco depois de Moscou, 

aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 

92) - que se transformou num momento importante para a evolução da EA.  

Além dos debates oficiais da Rio 92, dois, entre os incontáveis eventos paralelos, 

foram marcantes: a “1ª Jornada Internacional de Educação Ambiental”, onde um dos 

encontros do Fórum Global atraiu cerca de 600 educadores do mundo todo; e o “Workshop 

sobre Educação Ambiental” organizado pelo MEC. Destes eventos, nasceram três 

documentos que hoje estão entre as principais referências para quem quer praticar a EA: a 

Agenda 21,23 a Carta Brasileira para a Educação Ambiental24 e o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global25. 

No ano de 1997, ocorreu em Thessaloniki na Grécia, a Conferência Internacional 

Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, esta 

avaliou como sendo prioritária “a formação de professores, a produção de materiais didáticos 

e a realização de encontros de menor porte para troca de experiências entre os educadores” 

(LOUREIRO, 2006, p.73). 

Em julho de 2012, no Brasil, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), onde foram elaborados alguns documentos como os 

que contêm as metas para o desenvolvimento sustentável na área de EA, criado pela Comissão 

de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Conforme o documento, a EA permeia 

todos os campos do conhecimento e a escola é um espaço privilegiado de reflexão e formação 

de pensamento crítico. O texto sugere que as metas possam ser aplicadas em escala global nos 

programas de educação e capacitação ambiental e desenvolvidos no âmbito dos sistemas de 

ensino, das escolas formais e não formais, das redes públicas e particulares, dos órgãos 

públicos, da iniciativa privada, das organizações não-governamentais e da sociedade civil. 

 Segundo Leme (2012) a Rio+20 possuía este nome para lembrarmo-nos que já se foram 

vinte anos que os cento e noventa e três países signatários da ONU concordaram em 

estabelecer metas para o então recém-nominado “desenvolvimento sustentável”.  

                                                        
23 A Agenda 21 dedicou todo o Capítulo 36 à “Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento”. Este capítulo 
contém um conjunto de propostas que ratificaram as recomendações de Tbilisi, reforçando ainda a urgência em envolver 
todos os setores da sociedade através da educação formal e não-formal. 
 
24 A Carta Brasileira para a Educação Ambiental destacou que deve haver um compromisso real do poder público federal, 
estadual e municipal, para se cumprir a legislação brasileira visando à introdução da EA em todos os níveis de ensino. Propôs 
o estímulo a participação das comunidades direta ou indiretamente envolvidas e das instituições de ensino superior. 
 
25 O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade explicita o compromisso da 
sociedade civil para a construção de um modelo mais humano e harmônico de desenvolvimento, reconhecendo os direitos 
humanos, a perspectiva de gênero, o direito à vida e a importância das diferenças, baseados em uma ética biocêntrica. 
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Mais de vinte anos se passaram – e nesse ínterim, a Conferência de 
Johanesburgo, o protocolo de Kyoto [...] – e a sociedade percebeu que os 
problemas ambientais não se resolvem ao toque de palavras (ou de discursos 
inteiros) mágicas. Prova disso é que concretamente pouco foi feito para que as 
metas estabelecidas na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento – CNUMAD 92, fossem realmente efetivadas, ao 
contrário, conquistas a muito incorporadas na agenda de compromissos da 
ONU, correm o risco atualmente de ser retroagidas, como por exemplo, a 
universalização do direito a água. Por isso, o termo desenvolvimento 
sustentável perdeu a capacidade de mobilização pelo seu próprio timbre. As 
pessoas querem ouvir mais do que as palavras, querem ver condições 
materiais e concretas de transformação (LEME, 2012, p. 04). 
 

Para Betto (2012) a Rio+20 foi um fracasso. Foram gastos US$ 150 milhões para 

promovê-la. Segundo ele, um dinheiro jogado fora, que teria sido mais bem utilizado na 

preservação de florestas. 

 
O documento final, aprovado por 193 países, é pífio. Como nenhum país, 
sobretudo os mais ricos, queria se comprometer com medidas de curto prazo, 
o texto sofreu tantos cortes, para não desagradar a ninguém, que desagradou 
até mesmo o secretário-geral da ONU, Ban Kimoon. No dia seguinte, 
pressionado pelo Brasil, ele voltou atrás. Desdisse o que tinha dito e 
defendeu o documento, no qual não foram levadas em conta as sugestões da 
sociedade civil (BETTO, 2012, p.02). 

 

 Morin (2012) também acredita que a Rio+20 foi um fracasso: 

 
A tragédia é que sofremos da ausência de instituições planetárias dotadas de 
poder de decisão. O fracasso da Rio+20 criou uma desilusão enorme. É por 
isso que não progredimos no desenvolvimento da noção de um destino 
comum para a comunidade terrestre (MORIN, 2012, p.03). 

 

 Para Leme (2012) provavelmente tenha sido por esse motivo que a sociedade civil 

participante da Rio+20, tenha se decepcionado tanto com o direcionamento dado à 

Conferência. As metas da Rio+20 (discussão sobre a economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável; da erradicação da pobreza; e a organização de estrutura 

institucional para o desenvolvimento sustentável), podem ser sintetizadas como o intuito de 

criar formas de financiar o desenvolvimento sustentável e transferir tecnologia dos países 

mais avançados em meios de produção mais limpa, para os países mais pobres.  

 
Tais metas mereciam por parte dos chefes de estado mais do que a sessão de 
discursos evasivos; a falta de veemência nos comprometimentos firmados 
sem a disponibilização de recursos materiais e financeiros para implantação 
de qualquer uma delas. Todavia, o único esboço de concretude das ações é a 
criação de um fundo em 2014 para o financiamento e estímulo a práticas de 
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desenvolvimento sustentável, bem como a criação de um grupo para 
trabalhar no processo de elaboração dos objetivos a serem adotados a partir 
de 2015 (LEME, 2012, p. 04). 

 

 As discussões que rondaram os plenários oficiais, segundo Leme (2012), ficaram muito 

aquém, da importância e da urgência dos temas propostos, uma vez que o planejamento de 

uma agenda sobre “o futuro que nós queremos” não assegura resultados concretos.  

 No campo da EA pouco foi discutido no evento, perdendo-se assim uma oportunidade 

de se debater com a sociedade, este tema tão relevante. 

  

3.2 O papel da Educação Ambiental  

 

Para Brugger a incorporação do termo ambiental pressupõe “[...] a aceitação de que a 

educação não tem sido ambiental” (1994, p.34). Assim, a educação tradicional é totalmente 

não ambiental, e a EA parece surgir como um complemento ou alternativa para pensar esta 

educação, que tem caráter acumulativo e concepção estática do conhecimento.  
 

Há necessidade de se adicionar o predicado ambiental à educação. A 
educação ambiental surge hoje como uma necessidade quase inquestionável 
pelo simples fato de que não existe ambiente na educação moderna. Tudo se 
passa como se fôssemos educados e educássemos fora do ambiente 
(GRUN26, 1996, p.21). 

 

A conexão com pressupostos teóricos da ciência ecológica sempre foi o eixo norteador 

da EA, apresentando desde a origem, uma forte matriz no ambientalismo. Soma-se a isso à 

proposição de Carvalho (2001) de que a EA se situa na confluência dos campos ambiental e 

educativo, porém não emergiu das teorias educacionais, o que implica estar mais relacionada 

“[...] aos movimentos ecológicos e ao debate ambientalista do que propriamente ao campo 

educacional e à teoria da educação” (CARVALHO, 2001, p.46). Assim, é da tradição 

ambiental, das heranças e perspectivas culturais e da força criadora que animam o campo da 

EA que provêm a maior parte dos valores éticos e políticos. 

No campo da educação incorpora-se o adjetivo “ambiental”, assinalando educação 

para o meio ambiente, que surge como resposta à problemática ambiental, que busca formar 

educadores que levem em conta a diversidade de olhares sobre o mundo, na tentativa de 

                                                        
26 Mauro Grun (1996) ainda complementa ressaltando que a “educação deveria ser capaz de reorientar as premissas do agir 
humano em sua relação com o meio ambiente” (p.19) e dessa forma, “[...] a educação, então, deveria responder a esse quadro 
de perplexidade educando os cidadãos para o meio ambiente”.  
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reintegrar sociedade, natureza, aceitação, reconhecimento e valorização da diversidade 

cultural. 

No entanto, segundo Morales (2000), a EA não deve ser idealizada como “panacéia 

salvacionista”, mas, como uma via de acesso para a construção de uma sociedade mais crítica 

e reflexiva.   

Sob reflexos do cenário mundial, a EA, no Brasil, emerge na década de 1980 com a 

crescente institucionalização no cenário das políticas públicas, podendo ser destacadas: a Lei 

Federal n. 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, em que a EA é 

situada como um dos componentes que contribui na solução dos problemas ambientais e 

ofertada em todos os níveis de ensino (EA formal) e na comunidade (EA não-formal), 

consolidando a política ambiental do País e a Constituição Federal de 1988, que destaca, no 

Artigo 225, capítulo VI, o meio ambiente, abordando a promoção da EA em todos os níveis 

de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 
No caminhar do fortalecimento da educação ambiental no cenário brasileiro, 
foram criadas as Redes de Educação Ambiental, no intuito de integrar e 
articular instituições e pessoas para que formem elos regionais e locais na 
difusão e na discussão da temática, por meio de encontros, oficinas e 
divulgação da informação ambiental, como a Rede Brasileira de Educação 
Ambiental (REBEA), Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA) Rede 
de Educação Ambiental da Região Sul (REASul), Rede de Educação 
Ambiental do Paraná (REA-PR), entre outras (MORALES, 2000, p.05). 

 

Em decorrência dos compromissos assumidos na Conferência Internacional da Rio-92 

e da Constituição Federal de 1988, no ano de 1994, foi inspirado o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA), elaborado em conjunto com o Ministério de Meio 

Ambiente (MMA) e o Ministério de Educação e Cultura (MEC). O PRONEA se caracterizou 

como um dos avanços significativos na institucionalização da EA no País, na perspectiva de 

aprofundamento e sistematização, bem como de nova visão da relação ser humano e natureza 

ao evidenciar a compreensão integrada do meio ambiente. 

A publicação da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9795/99, 

impulsionou o caráter interdisciplinar, sistêmico e integrador. Em 2002 ocorreu a 

regulamentação da referida Lei e do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação 

Ambiental, que definem as bases para a sua execução. Fica explícito que a EA é ainda muito 

inconsistente no ambiente político, dependendo dos interesses de cada representante partidário 

vigente no âmbito nacional. 

Em junho de 2012 o Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação através 
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da Resolução Nº 2, de 15 de Junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental.  

 
O atributo “ambiental” na tradição da EA brasileira e latino-americana não é 
empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui em 
elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, 
mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica 
transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania 
ambiental (CNE/CP 2, 2012, p.01-02).  
 

A resolução reconhece o papel transformador e emancipatório da EA: 

 
Torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial 
em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da 
natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e 
globais, as necessidades planetária evidencia-se na prática social (CNE/CP 2, 
2012, p.02). 

 

A presente resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA a 

serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de 

Educação Superior, orientando a implementação determinada pela Constituição Federal e pela 

Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a EA e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), com o objetivo de sistematizar os preceitos definidos na citada Lei, bem 

como os avanços que ocorreram na área para que contribuam com a formação humana, de 

sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e 

sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais; estimular a 

reflexão crítica e propositiva da inserção da EA na formulação, execução e avaliação dos 

projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de EA 

como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes; 

orientar os cursos de formação de docentes para a Educação Básica; orientar os sistemas 

educativos dos diferentes entes federados. 

Conforme as DCN`s desta resolução, a EA visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade, a 

justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído, 

sendo a EA construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres 

humanos entre si e com a natureza. Portanto não é atividade neutra, pois: “envolve valores, 

interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma 

articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica” (CNE/CP 2, 2012, 
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p.02). 

A EA deve adotar uma abordagem que considere a “interface entre a natureza, a 

sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, 

ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino” 

(CNE/CP 2, 2012, p.02). 

Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, a EA “é componente integrante, 

essencial e permanente da Educação Nacional”, devendo estar presente, “de forma articulada, 

nos níveis e modalidades da Educação Básica e da Educação Superior”, para isso devendo as 

instituições de ensino “promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e 

pedagógicos” (CNE/CP 2, 2012, p.03). 

Sobre a EA ser ou não uma disciplina escolar, a resolução declara que ela deve ser 

desenvolvida, “[…] como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 

permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser 

implantada como disciplina ou componente curricular específico” (CNE/CP 2, 2012, p.03). 

Referente a capacitação, as diretrizes afirmam que os professores em atividade 

“devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de 

atender de forma pertinente ao cumprimento dos princípios e objetivos da EA” (CNE/CP 2, 

2012, p.03). 

Nas instituições de ensino, com base nos referenciais apresentados, segundo as 

diretrizes, a EA deve contemplar:  

 
Incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e 
metodológicos. A inserção dos conhecimentos concernentes à EA nos 
currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer pela 
transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 
sustentabilidade socioambiental; como conteúdo dos componentes já 
constantes do currículo; pela combinação de transversalidade e de tratamento 
nos componentes curriculares (CNE/CP 2, 2012, p.03). 
 

Para as diretrizes os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem 

articular-se entre si e com as universidades e demais instituições formadoras de profissionais 

da educação, para que: 

 
Os cursos e programas de formação inicial e continuada de professores, 
gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais que atuam na 
Educação Básica e na Superior capacitem para o desenvolvimento didático-
pedagógico da dimensão da EA na sua atuação escolar e acadêmica 
(CNE/CP 2, 2012, p.07). 
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Os cursos de licenciatura, segundo as DCN`s, que qualificam para a docência na 

Educação Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a docência 

na Educação Superior, “devem incluir formação com essa dimensão, com foco na 

metodologia integrada e interdisciplinar” (CNE/CP 2, 2012, p.05). 

As normas para os cursos e programas da Educação Superior devem, na sua necessária 

atualização, prescrever o adequado para essa formação, os sistemas de ensino e as instituições 

de pesquisa, em regime de colaboração, devem fomentar e divulgar estudos e experiências 

realizados na área da EA, e por último, os sistemas de ensino, em regime de colaboração, 

“devem criar políticas de produção e de aquisição de materiais didáticos e paradidáticos, com 

engajamento da comunidade educativa, orientados pela dimensão socioambiental” (CNE/CP 

2, 2012, p.07). 

Como vimos, a EA formal é incentivada e estimulada por várias diretrizes 

educacionais, porém não apontam quais metodologias específicas o professor deve usar para a 

EA se efetivar em suas práticas diárias. Assim sugerimos a imagem fotográfica como um 

recurso pedagógico eficiente para EA. 

 

3.3 A Fotografia como recurso pedagógico na Educação Ambiental  

 

O trabalho com a linguagem fotográfica envolve a produção e a leitura de imagens e 

pode contribuir como meio e mediação no processo de construção de conhecimento e de uma 

proposta de educação (LOPES, 2006).  

 
A linguagem fotográfica é vista como uma prática, que pode ser estimulada 
na escola [...]. Colocando em foco as múltiplas formas de ver e ser visto, o 
ato fotográfico desponta como mais um caminho de problematização da 
vida, que nos permite, através da mediação técnica da câmara fotográfica, 
registrar, decifrar, ressignificar e recriar o mundo e a nós mesmos (LOPES, 
2006, p.230). 
 

A fotografia é considerada um recurso que intervém tanto no processo de 

aprendizagem, quanto na produção de descobertas não previstas no próprio processo. 

Suassuna (1975), parafraseando Hegel, explicita que a beleza natural, do mundo foi 

apenas criada e apreciada. Já a beleza artística, além de criada pelo absoluto, é recriada pelo 

espírito humano. Portanto, a fotografia artística alia estes dois tipos de beleza em uma união 

estética que cria uma perspectiva sobre o mundo ao redor, que é pertencente ao fotógrafo e 

revelada ao mundo.  
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Para Kossoy (2002), a fotografia por meio de seus elementos constitutivos, emprega a 

vida do fotógrafo como agente principal de interesse e atenção, por meio de uma 

representação estética, resultante do processo de criação/construção do fotógrafo, que pode 

dramatizar ou valorizar esteticamente seus cenários, de acordo com sua inspiração e trabalho 

artístico, revelando-se como uma grande estimulação natural à sensibilidade humana, pela 

imagem estática construída de um modo, que consiga captar o olhar de forma contempladora.  

 
Dentre os vários tipos de mídia que aliam a beleza estética proporcionada pela 
arte à informação e documentação de temas sociais, a fotografia surge como 
uma forma de testemunha da sociedade, registrando a expressão cultural dos 
povos a partir de meados do século XIX, onde o registro de paisagens rurais e 
urbanas nos permitiu conhecer a evolução da sociedade moderna, e também 
tomar conhecimento das mudanças ocorridas no meio ambiente após a corrida 
tecnológica do século XX, a degradação das espécies naturais em favor do 
progresso urbano e industrial (KOSSOY, 1989, p.92). 

 

Para Araujo e Fernandes (2010), a fotografia tem a capacidade de revelar os traços do 

real, de forma a exaltar sua beleza através de uma estética que valoriza o belo do conteúdo 

fotografado. Este último paradigma se dá através das características plásticas da linguagem 

visual, transcendendo o caráter apenas documental e icônico atribuído naturalmente à 

fotografia.  

Para Joly (2006) as plasticidades são os elementos que fazem parte da composição da 

imagem, juntamente com seus elementos figurativos, que na fotografia se constituem em 

cores, formas, linhas, texturas e todos os elementos que fazem do objeto (a natureza) alvo de 

contemplação e prazer estético, e não somente de reconhecimento de um lugar ou de uma 

representação figurativa; estes elementos, quando bem conjugados e conscientemente 

empregados a favor de um objetivo de maneira subliminar, fortificam o apelo aos 

apreciadores.  

Segundo Kossoy (1989) se antigamente, essa maestria na composição da plasticidade 

era fruto de bom manejo dos pincéis e das tintas, hoje é com o fotógrafo e a manipulação da 

câmera fotográfica e seus acessórios e lentes, que esse processo se dá, através de efeitos 

físicos, químicos e digitais que, de acordo com o ajuste das ferramentas e do processo criativo 

do fotógrafo, o assunto pode ser construído de diversas maneiras tecnologicamente e 

criativamente possíveis.  

No decorrer deste trabalho buscamos pelo potencial didático da fotografia, 

principalmente voltada à trabalhos de EA, para que seja um recurso metodológico de grande 

eficácia. Por sua natureza de fácil reprodutibilidade e grande facilidade de veiculação, 



 

92
 

potencializou-se como meio de comunicação popular e de alcance abrangente, 

consequentemente, exercendo grande influência nas populações através de seu apelo 

imagético. 

Kossoy (1999) explica que a imagem fotográfica é uma representação resultante do 

processo de criação/construção do fotógrafo, de sua manipulação e interferências ao nível da 

expressão. E que para decodificá-la precisa ir além da própria imagem, ou decifrar os 

conceitos, intenções e omissões nela contidos. 

Segundo Araujo e Fernandes (2010), a massiva veiculação de imagens em meios de 

comunicação, dos mais corriqueiros aos meios contemporâneos e complexos como a Internet, 

dota a imagem fotográfica de valor e poder de apreensão de interesse e atenção; ao conjugar a 

temática do meio ambiente em sua estética, passa a valorizar, despertar interesse e até mesmo 

incentivar a discussão e a reflexão sobre tal assunto. Entretanto, o uso da fotografia precisa 

estar condicionado em estratégias metodológicas de aplicação para benefício da EA por parte 

dos educadores.  

Nossa proposta é do uso didático da fotografia no seu aspecto documental, por meio 

dos registros de transformações antrópicas das paisagens locais, o seu aspecto estético, 

procurando ressaltar em seu conteúdo, a poética visual criada pela câmera fotográfica, com o 

propósito de enaltecer o ambiente, estimulando o interesse humano para a preservação da 

natureza, e seu aspecto problematizador, objetivando despertar a visão crítica dos alunos. 

Para Araujo e Fernandes (2010), o uso da fotografia como estratégia comunicativa 

favorece os trabalhos de EA e ganha consistência por atrelar arte à mídia. Ou seja, seu 

conteúdo artístico em um suporte que pode ser amplamente veiculado; uma mídia que é parte 

das estratégias de comunicação de massa estabelecidas na sociedade e prende a atenção e 

admiração ao mesmo tempo.  

 
Aliar a fotografia à Educação Ambiental é tornar notável a necessidade da 
preservação; é a criação de uma política de comunicação através da 
apreciação estética que visa despertar a necessidade de manter vivo o que ali 
estará representado através de uma imagem congelada no tempo [...] a 
fotografia na Educação Ambiental compõe um terreno fértil na elaboração 
de uma nova relação homem natureza, na consolidação de sensibilização 
ecológica que reconheça a importância e o valor das formas de vida e na 
responsabilidade da formulação de um novo pensamento coletivo e 
planetário (ARAUJO, FERNANDES, 2010, p.03).  
 
 

Segundo Berger (1999), no diversificado universo das imagens, a fotografia adquiriu 

um status diferenciado, oferecendo de forma direta um testemunho acerca do mundo que nos 
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rodeia e das pessoas e coisas nele inseridas. A invenção da câmera fotográfica modificou a 

forma como a humanidade via o mundo, alterou o seu significado, ou melhor, multiplicou e 

fragmentou muitos significados do real.  

Para Barthes (1984), no espectro das imagens fotográficas podemos assumir três 

papéis distintos: o que registra a imagem (operator), o que olha a imagem (spectator) e o que 

é fotografado, aquele que se torna imagem (spectrum). Este último, por sua vez, ao 

representar um espetáculo, garante a unicidade do processo fotográfico, em que a cena 

reproduzida jamais poderá se repetir existencialmente. 

Justo (2003) destaca o caráter ilusório de representação do real na fotografia, por ser 

um instrumento e que a construção de um saber que tem por base uma imagem, vai além da 

sua representação, necessitando da articulação entre o olhar do sujeito individual e o sujeito 

cultural. 

Segundo Neiva-Silva e Koller (2002), a fotografia é utilizada no campo das ciências 

humanas com o objetivo principal de atribuir significado à imagem. As informações 

encontradas nas imagens fotográficas favorecem o enriquecimento da compreensão dos 

sujeitos, o que constitui uma grande vantagem desse método. 

Tais ações podem ser do escopo da EA, pois o contato com a fotografia pode permitir 

que coisas esquecidas ou nunca vistas sejam percebidas, educando o sujeito para a imaginação 

e para um olhar crítico e multifacetado que vai além da imagem cristalizada que se tem 

naquele momento. 

A gravidade da questão ambiental solicita, conforme pontua Justo (2003), ao discutir a 

potencialidade da fotografia para o trabalho educativo, que se exercite um olhar mais atento e 

crítico para o que acontece no mundo. 

Percebendo este potencial educativo das imagens, os movimentos ambientalistas, há 

muito tempo utilizam a fotografia a seu favor, com imagens que conseguem sensibilizar as 

pessoas através da beleza natural do nosso planeta - como a primeira foto da Terra feita do 

espaço em 1972 (fotografia nº 13), pelos tripulantes da Apollo 17 rumo à lua (muitos afirmam 

que "A Bolinha Azul" seja a imagem mais distribuída na história).  

A cena foi capturada às 10:30 UTC, cinco horas e seis minutos após o lançamento da 

espaçonave. Segundo o Scientific Visualization Studio, a nave estava a uma distância de 

aproximadamente 29.000 quilômetros da Terra. 
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Fotografia nº 13 – Primeira fotografia da Terra feita do espaço, 1972. 

Fonte: http://iemai.com.br/blog/2010/01/24/a-bola-azul/ 
 

Em outros momentos os movimentos ambientalistas se utilizavam de imagens 

chocantes, de forte impacto. Imagens sem conteúdo poético, muito ao contrário, imagens 

impactantes e diretas, que “falam” por si, como a do vazamento de petróleo no Golfo do 

México em abril de 2010, que comprometeu toda a fauna e flora daquele lugar (fotografia nº 

14), ou da cruel matança de focas no Canadá (fotografia nº 15).  

São imagens fortes, que nos fazem refletir como estamos tratando nosso planeta. Se 

não fosse o registro destas imagens para comprovar, talvez não acreditássemos que tamanha 

crueldade ocorra diariamente. 

 

 
Fotografia nº 14 – Ave coberta de petróleo - Golfo do México, 2010 

Fonte: http://profjabiorritmo.blogspot.com.br/2010/08/maquina-para-lavar-passaros-atingidos.html 
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Fotografia nº 15 – Homem caçando focas no Canadá, 2008. 

Fonte: http://fasesefacesanimais.blogspot.com.br/2009_05_13_archive.html 

 

O movimento ambiental Greenpeace foi um dos que mais utilizou a fotografia como 

um instrumento de EA não formal, e continua usando, pois hoje no atual “mundo das 

imagens” é ainda mais importante. No Brasil o movimento também registra todo ato de 

agressão ao meio ambiente, como nas imagens da imensa pilha de madeiras cortadas 

ilegalmente na Amazônia (fotografia nº 16), ou de um protesto recente em Brasília, contra o 

uso da energia nuclear (fotografia nº 17), levando através das imagens fotográficas a 

informação direta, sem maquiagem – muitas vezes não mostrada pelos órgãos oficiais – 

retratando o que acontece no Brasil na esfera ambiental. 

 

 
Fotografia nº 16– Fiscal do IBAMA sobre pilha de madeiras ilegais da Amazônia, 2012. 

Fonte: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Multimidia/Fotos/Um-rebelde-com-causa/ 
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Fotografia nº 17– Protesto do Greenpeace contra a energia nuclear, 2011. 

Fonte: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Multimidia/Fotos/A-energia-que-mata4/ 
 

Segundo Silveira e Alves (2010), em nossa sociedade a educação pode direcionar os 

sujeitos para um mundo de reprodução do saber e aceitação do padrão social dominante. 

Contrapondo-se a esse modelo, a EA propõe algo que podemos nomear de revolução, na 

medida em que pode impulsionar os indivíduos a sair dessa posição de inércia e aceitação 

incondicional do sistema, para propor o novo. E para que esta nova forma de ver, se torne 

efetiva, ela deve ter uma relação direta com as questões do lugar que os sujeitos pertencem. 

Justo (2003) afirma que uma oficina de fotografia e a disponibilidade para se trabalhar 

a noção de pertencimento do grupo facilitam a escuta entre os participantes e permitem que 

eles desenvolvam o olhar. Além disso, possibilitam a apreensão da visão de mundo dos 

sujeitos, das suas representações sobre um dado fenômeno e suscitam um espaço para o 

compartilhamento desses olhares, direcionando os indivíduos para o respeito dos diferentes 

pontos de vista. 

 
Esse sentimento de pertencer a um lugar é muito importante nos trabalhos 
em EA, pois diz respeito tanto ao grupo de trabalho quanto à comunidade em 
que o sujeito está inserido (a qual pode ser retratada pela fotografia). Esse 
pertencimento imprime no sujeito a sensação de organicidade fundamental 
para que haja uma percepção da dimensão dos problemas socioambientais 
(SILVEIRA, ALVES, 2008, p.144). 

 

 É possível que esse pertencimento estenda-se da comunidade local para a comunidade 

global e, desse modo, revele ao sujeito a importância do pensar global e agir local para 

contribuir no processo de transformação social. 

Apresentamos no Capítulo IV como a fotografia da paisagem pode ampliar a 
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compreensão da situação ambiental e social do local onde vivemos. Mostramos uma 

sequência de imagens, captadas em períodos e locais distintos da cidade, destacando as ações 

antrópicas sobre a paisagem e suas consequências ambientais para o lugar. 
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IV – A FOTOGRAFIA COMO REPRESENTAÇÃO DO LUGAR  

 

 
4.1 Abordagens sobre o lugar 

 

Na sua obra intitulada Física, Aristóteles acreditava que o lugar seria o limite que 

circunda o corpo. Segundo Leite (1998), mais tarde Descartes por meio de sua da obra 

Princípios Filosóficos, amplia o conceito, ao afirmar que além de delimitar o corpo, o lugar 

deveria ser também definido em relação à posição de outros corpos. 

Na Geografia o conceito de lugar constitui um dos seus conceitos-chave. Apesar de 

tanta discussão sobre seu significado ainda causar polêmica. Porém segundo Leite (1998) é 

possível identificar duas concepções principais, sendo estas consideradas em dois de seus 

eixos epistemológicos: o da Geografia Humanística (ou Humanista) e o da Dialética Marxista. 

Embora ambas as correntes possuam fundamentações filosóficas diferenciadas, têm em 

comum o fato de terem surgido como reações ao positivismo, então vigente, o qual permite a 

descrição da natureza a partir de leis e teorias assim como a dissociação homem-meio. 

Para a corrente humanística, o lugar é um produto da experiência humana. Conforme 

Relph (1979), lugar significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se 

refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de experiência e envolvimento com o 

mundo, a necessidade de raízes e segurança.  

Tuan (1977) acredita que lugar é um centro de significados, construído pela 

experiência. Trata de referenciais afetivos desenvolvidos ao longo da vida, a partir da 

convivência com o lugar e com o outro. Eles são carregados de sensações emotivas 

principalmente porque nos sentimos seguros e protegidos (MELLO, 1990). O lugar tanto 

transmite boas lembranças quanto à sensação de lar (TUAN, 1977). Para Buttimer (1985), 

lugar é o somatório das dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas. 

A perspectiva humanista está baseada na subjetividade da relação homem-ambiente. A 

preocupação é em definir o lugar como base fundamental para a existência humana, como 

experiência ou “centro de significados” que está em relação dialética com o constructo 

abstrato que denominamos espaço (HOLZER, 1999). Para Tuan (1983), espaço e lugar são 

termos familiares e complementares: o que começa como espaço indiferenciado acaba 

assumindo a configuração de lugar, ao conhecermos e o dotarmos de valor. Frémont (1976) 

diz que os lugares formam a trama elementar do espaço.  

Segundo Cabral (2007), os geógrafos humanistas admitem que o lugar permite 
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focalizar o espaço em torno das intenções, ações e experiências humanas – desde as mais 

banais até aquelas eventuais ou extraordinárias – e que sua essência é ser um centro onde são 

experimentados os eventos mais significativos de nossa existência: o viver e o habitar, o uso e 

o consumo, o trabalho e o lazer etc. 

 

Um aspecto curioso dessa abordagem está no reconhecimento de que o 
sentido de lugar não está limitado ao nível pragmático da ação e da 
percepção e que sua experiência (direta ou simbólica) se constitui em 
diversas escalas: atualmente ela formaria um contínuo que inclui o lar, como 
provedor primário de significados; a localidade ou bairro, como campo de 
sociabilidade; a cidade; as regiões; o Estado-nação e até mesmo o próprio 
planeta (CABRAL, 2007, p.148).  

  

De um ponto de vista da Geografia Crítica, o lugar é qualificado como uma 

construção socio-histórica que cumpre determinadas funções. Através de suas formas 

materiais e não materiais. O lugar é uma funcionalização do mundo, acrescenta Santos (1999). 

Seja qual for o momento da História, o mundo se define como um conjunto de possibilidades, 

e cada lugar se diferencia por realizar um feixe daquelas possibilidades existentes. Referindo-

se à relação local-global, o mesmo autor observa que a ordem global busca impor uma 

racionalidade única. Mas, os lugares respondem segundo os modos de sua própria 

racionalidade. Enquanto a ordem global funda as escalas superiores e externas, a ordem local 

funda a escala do cotidiano – em que prima a comunicação – e seus parâmetros são a co-

presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na 

contigüidade. “Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão 

local, convivendo dialeticamente” (CABRAL, 2007, p.273). 

Ferreira (2000) afirma que, a partir dessas duas acepções aparentemente conflitantes e 

irreconciliáveis – que vão de uma relação autêntica com o espaço, por um lado, à 

materialização da relação local-global, por outro – estudos recentes têm buscado um ponto de 

contato, ao enquadrar o lugar como um campo de articulação das questões cruciais para a 

compreensão da existência humana e sua relação com um ambiente cada vez mais 

fragmentado e globalizado.  

Segundo Ferreira (2000), o lugar é o sítio de identidades significativas e de atividade 

imediata, é uma consequência de ligações que o convertem mais numa rede dinâmica do que 

uma localização ou sítio específico. Para o autor, o lugar não deve ser compreendido como 

um contraponto conceitual a uma vaga modernidade “deslugarizada”, pois o que acontece no 

lugar não é simplesmente uma resistência às tentativas de hegemonia histórica e espacial, mas 
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uma luta para nos colocarmos como sujeitos da história e da espacialidade. 

Outra concepção de lugar, diz respeito a sua compreensão enquanto expressão 

geográfica da singularidade, descentrada, universalista, objetiva, associada ao marxismo. 

Trata-se na realidade de uma visão na qual o lugar é considerado tanto como produto de uma 

dinâmica que é única, ou seja, resultante de características históricas e culturais intrínsecas ao 

seu processo de formação, quanto como uma expressão da globalidade. Neste sentido, o lugar 

se apresentaria como “o ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local, 

enquanto especificidade concreta e enquanto momento” (CARLOS, 1996, p.16). 

É dentro deste contexto, segundo Leite (1998), que o lugar surge tanto como uma 

expressão do processo de homogeneização do espaço imposta pela dinâmica econômica 

global, quanto uma expressão da singularidade, na medida em que cada lugar exerce uma 

função imposta pela divisão internacional do trabalho.  

 
A realidade do mundo moderno reproduz-se em diferentes níveis, no lugar 
encontramos as mesmas determinações da totalidade sem com isso eliminar-
se as particularidades, pois cada sociedade produz seu espaço, determina os 
ritmos da vida, os modos de apropriação expressando sua função social, seus 
projetos e desejos (CARLOS, 1996, p.17). 

 

O lugar surge como produto de uma ambiguidade que se estende à todas as relações 

sociais que envolvem o homem e o meio – é o singular (o fragmento) e é também o global 

(universal) que o determinam.  

 
Quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e 
específicos, isto é, “únicos”. Esta seria uma resultante direta da 
“especialização desenfreada dos elementos do espaço – homens, firmas, 
instituições, meio ambiente”, assim como da “dissociação sempre crescente” 
dos processos e subprocessos necessários a uma maior acumulação de 
capital, da multiplicação das ações que fazem do espaço um campo de forças 
multidirecionais e multicomplexas [...] (SANTOS, 1988, p.34). 

 

Para Leite (1998), a origem desta concepção encontra-se intimamente relacionada ao 

processo de expansão do modo capitalista de produção que, através de uma ampla rede de 

fluxos (de transportes, de informação e de mercadorias), conseguiu incorporar 

progressivamente todos os pontos da superfície do planeta, inclusive aqueles considerados 

como os mais remotos. A “descoberta” de “novos” territórios a partir das grandes navegações 

propiciou a ampliação dos conhecimentos a respeito do globo, indicando simultaneamente 

que este era finito e potencialmente apreensível.  
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A acumulação de riqueza, de poder e de capital passou a ter um vínculo com 
o conhecimento personalizado do espaço e o domínio individual dele. Do 
mesmo modo, todos os lugares ficaram vulneráveis a influência direta do 
mundo mais amplo graças ao comércio, á competição intraterritorial, á ação 
militar, ao influxo de novas mercadorias, ao ouro e a prata etc (HARVEY 
1992, p.221). 

 

Para Harvey (1992), em virtude do desenvolvimento gradativo dos processos que lhe 

davam forma, a revolução das concepções de espaço e de tempo se manifestou lentamente, na 

medida em que a dimensão espaço foi se tornando cada vez mais finita, a dimensão tempo foi 

aos poucos sendo reduzida. Este foi um reflexo direto do aprimoramento das técnicas 

(aumento da produção em um tempo menor) e das redes de transporte e comunicação.  

 
Como este processo completou-se apenas neste século, com níveis de 
universalidade e desenvolvimento nunca antes imaginados, somente agora 
tornou-se possível teorizar-se a respeito de categorias que fossem igualmente 
universalizantes e de aplicação geral, como é (dentro desta percepção) o 
conceito de lugar (SANTOS, 1988, p.32).  

 

Santos (2002) cita que os lugares se definem, por sua densidade informal e por sua 

densidade comunicacional, cuja função os caracteriza e distingue. Essas qualidades se 

interpretam, mas não se confundem.  

Já, para Yázigi (2002), as definições de lugar são insuficientes para o entendimento e 

para o planejamento nas escalas do cotidiano. Para ele o que é realmente importante é a alma 

do lugar ou, a personalidade deste lugar. Deste ponto de vista, segundo Yázigi um local cuja 

atividade econômica seja uma refinaria de petróleo ou a sede de narcotráfico, não deixa de ter 

sua personalidade, pois ela não se atém a atributos necessariamente positivos. 

Usualmente, a personalidade, ou o conjunto de identidades do lugar, na vida 
cotidiana, tem sido entendida como relações sociais, instituições, arquitetura, 
urbanismo e toda cultura material; costumes e vários outros itens que se 
repetem em todas as partes, como bem nos dão conta a sociologia, a 
antropologia e a etnologia. Neles reconheço importantes e indispensáveis 
sustentáculos do grupo. […] os ritmos de mudança, ou até a volatilidade de 
muitos destes traços, não fixam o caráter de uma certa imagem - importante 
não só para os residentes como para o turista (YÁZIGI, 2002, p.02).  

 

A partir desta característica, e sem subestimar os outros valores, Yázigi construiu a 

ideia de que a Geografia Física poderia funcionar como uma excelente base imagética, por sua 

relativa estabilidade.  
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Tanto quanto a essência natural dos lugares pareceu-me indispensável 
agregar ao conceito, banalidades desconsideradas pelo planejamento. 
Quando o planejamento ignora a escala do comum, subtrai-lhe a essência, o 
sal da terra. O próprio Le Corbusier, com todo seu funcionalismo, 
reconheceu que a alma de uma cidade depende de tudo aquilo que ela tem de 
fantasioso e não funcional. Não cabe ao planejador fabricar este mundo rico 
e expressivo, mas reconhecer sua dimensão para não destruí-lo (YÁZIGI, 
2002, p.03). 

    

Neste contexto a fotografia na representação do lugar - especificamente nos referindo 

à cidade de Francisco Beltrão - mostra uma geografia particularmente bela e com paisagens 

que dão personalidade ao lugar, trazendo mais qualidade de vida a sua população. Esta 

qualidade de vida é fruto da riqueza ambiental da cidade, principalmente por suas belas e 

verdejantes encostas de morros que – apesar de gradualmente estarem sendo invadidas por 

construções – personificam e caracterizam esta paisagem singular. 

 

4.2 Acepções sobre a paisagem 
  

A Geografia, enquanto ciência, estuda a paisagem por diferentes vertentes do 

pensamento geográfico das mais diferentes maneiras. Mas todas têm como consenso, que a 

paisagem, é a materialização resultante da interação do homem e dos elementos da natureza.  

O estudo da paisagem local na Geografia é recomendado nos PCN`s: “o estudo da 

Geografia deve abordar questões relativas à presença e ao papel da natureza e sua relação com 

a ação dos indivíduos, dos grupos sociais” (p. 127) e também da sociedade na construção do 

espaço geográfico. Para tanto, “a paisagem local e o espaço vivido são as referências para o 

professor organizar seu trabalho” (p. 127). O objetivo central é que “os alunos construam 

conhecimentos a respeito das categorias de paisagem urbana e paisagem rural, como foram 

constituídas e como sintetizam múltiplos espaços geográficos” (PCN`s, p. 139). 

A paisagem não deve ser vista apenas como um objeto de estudo, mas também como 

uma forma de vivência cotidiana.  “A paisagem não se refere à essência, ao que é visto, mas, 

representa a inserção do homem no mundo, a manifestação de seu ser para com os outros, 

base de seu ser social” (DARDEL, 1990, p.54). 

 Para Sauer (1998), a ciência adquire identidade através da escolha de um objeto e de um 

método. A Geografia deveria se limitar ao que é evidente da mesma forma que as outras 

disciplinas. Para o autor: 

 
A paisagem geográfica é vista como um conjunto de formas naturais e 
culturais associadas em uma dada área, é analisada morfologicamente, 
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vendo-se a integração das formas entre si e o caráter orgânico ou quase 
orgânico delas. O tempo é uma variável fundamental. A paisagem cultural 
ou geográfica resulta da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a 
paisagem natural (SAUER, 1998, p.09). 

 

A análise de Sauer, segundo Gomes (1996a), procura sempre um plano sistemático 

mais geral, enfatizando as análises estruturais e funcionais. Há bases do pensamento 

positivista em sua definição de paisagem. 

 
As criticas efetuadas ao pensamento de Sauer referem-se ao fato de que a 
análise da paisagem não pode estar limitada aos sentidos. O que a 
confundiria com o sentido genérico do senso comum, que serve para 
designar a aparência de um espaço tal como ele é imediatamente percebido, 
e serve também, simplesmente para designar uma parte limitada do espaço 
(GOMES, 1996a, p.239). 

 

Muito do simbolismo da paisagem reproduz as normas culturais estabelecendo os 

valores de grupos dominantes por toda uma sociedade. Cosgrove (1998) propõe trabalhar as 

paisagens ao mesmo tempo de forma crítica e original, incorporando a dimensão simbólica, 

contribuindo sobremaneira ao pensamento geográfico. 

 
As paisagens tomadas como verdades de nossas vidas cotidianas, estão 
cheias de significado. A Geografia está em toda parte, reproduzida 
diariamente por cada um de nós. A recuperação do significado em nossas 
paisagens comuns nos diz muito sobre nós mesmos. Uma Geografia 
efetivamente humana crítica e relevante, que pode contribuir para o próprio 
núcleo de uma educação humanista: melhor conhecimento e compreensão de 
nós mesmos, dos outros e do mundo que compartilhamos (COSGROVE, 
1999, p.121). 

 

Santos (1997), utiliza o termo paisagem para definir a configuração territorial, 

caracterizada por elementos que compõem a distribuição de formas e objetos num local. Troll 

(1950), ao referir-se à paisagem, concebia-a como o conjunto das interações homem e meio. 

Tal conjunto, para o autor, apresentava-se sob dupla possibilidade de análise: a da forma 

(configuração) e da funcionalidade (interação de geofatores, incluindo a economia e a cultura 

humana). Para ele, paisagem é algo além do visível, é resultado de um processo de articulação 

entre os elementos constituintes. Assim, a paisagem deveria ser estudada na sua morfologia, 

estrutura e divisão, além da ecologia da paisagem, nível máximo de interação entre os 

diferentes elementos. Esta análise, em sua visão, poderia ser de ordem exclusivamente natural 

(paisagens naturais) ou de ordem humana (paisagens culturais). 

Cada vez que a sociedade passa por um processo de mudança, as relações sociais e 
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políticas também mudam, em ritmos e intensidades variados. O mesmo acontece em relação 

ao espaço e a paisagem, que se transformam para se adaptar às novas necessidades da 

sociedade. 

Para Cabral (2002) se de um lado, a noção de paisagem esteve associada à ideia de 

formas visíveis sobre a superfície da Terra e com sua composição, de outro, sua importância 

para o pensamento geográfico tem variado no tempo. Certos períodos são vistos como 

conceitos capazes de fornecer unidade e identidade à Geografia, em outros foi relegada a uma 

posição secundária, suplantada pela ênfase em categorias como espaço, região, território ou 

lugar. 

A paisagem tende a privilegiar a coexistência de objetos e formas em sua face 

sociocultural manifesta (SUERTEGARAY, 2000). Dessa forma, a paisagem é como um 

conjunto de formas naturais e culturais associadas em uma dada área (CORRÊA; 

ROZENDHAL, 1998) e traduz-se num “campo de visibilidade”, ao ser oferecida a nossa 

percepção e a nossa experiência, converte-se num “campo de significação” individual e 

coletiva (BARBOSA, 1998). Sendo assim, a paisagem pode ser considerada um texto que 

serve a uma multiplicidade de leituras. 

Tanto pela diversidade de arranjos e cenários como pelas diferentes maneiras de olhar 

e atribuir significados, seria mais adequado referir-se a “paisagens que emanam de uma 

mesma paisagem” (CABRAL, 2002, p.59). 

Existem inúmeros conceitos sobre paisagem e, muitas vezes, são até divergentes, 

embora o que evidenciamos são os novos recursos metodológicos de análise, que os estudos 

da paisagem (principalmente os estudos comparativos) ganharam nos últimos anos e um 

destes importantes recursos é a fotografia. 

 

4.3 A fotografia na pesquisa ambiental 

 

No final do século XIX e início do século XX, na chamada era da Ciência, momento 

de modernidade marcado pela velocidade e rapidez, lemas desta época, a fotografia 

representava um meio de visibilidade, um veículo propagador, informativo e detalhado 

(FREISLEBEN; FRANCISCHETT, 2012). 

Isto incorporou modelos tradicionais de representação da natureza por meio de 

fotografias de paisagem, entendida conforme Moi (2005) como cultura visual já existente nas 

sociedades européias desde o início do século XIX. A crescente busca por imagens de 
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paisagens naturais estava ligada a um contexto de um rápido desenvolvimento urbano, 

associado a um impulso mapeador imbuído de caráter militar e capitalista que se disseminou 

em toda a Europa da época. 

Para Ferraz (2001), a paisagem hoje é uma série de imagens captadas por vários 

instrumentos e veículos dispostos em diferentes pontos do território, que cobram do olhar do 

geógrafo uma dinâmica, um trabalho de ir e vir, de selecionar ângulos e tomadas, de forma a 

dar unidade lógica, tanto visualmente quanto verbalmente, a estas imagens de dada paisagem.  

Aquele olhar em perspectiva, distante, uniformizador, estático e panorâmico, pautado 

na geometria euclidiana, apesar de ainda ser necessário, não pode ser a única referência de 

como devemos olhar as imagens paisagísticas (FERRAZ, 2001). 

As fotografias exercem a tarefa de completar e traduzir a representação da paisagem, 

do território, que nem sempre é possível na representação gráfica do mapa, devido à escala 

que pode influenciar na leitura do real. As fotografias são importantes para indicar a 

especificidade da forma visual e têm como função de apresentar o aspecto estético, a 

descrição e possibilitar a análise geográfica da paisagem enfatizando o aspecto das 

transformações ambientais, bem como podem ser utilizadas como recurso didático na EA. 

O registro fotográfico é fundamental para análise da paisagem geográfica, como fez o 

geógrafo francês Pierre Monbeig na década de 70. Herdeiro da escola vidaliana, ele percorreu 

várias regiões do Brasil registrando o cotidiano das pessoas e as paisagens de Norte a Sul. 

Para Monbeig a fotografia era essencial. Seus livros e artigos incluem imagens de sua autoria 

e de colegas. São registros de seu olhar sobre a sociedade e paisagem brasileira. 

Seu registro fotográfico em conjunto com a devida análise, oriunda das anotações que 

fez ao longo de sua pesquisa, mostrou que o único meio de acompanhar a mudança da 

paisagem é a fotografia. Por meio dela, é possível identificar aspectos culturais locais, o estilo 

arquitetônico das primeiras habitações, o traçado original das ruas e praças de uma cidade.  
 

 
Fotografia nº 18 – Transamazônica: desmatamento e construção da estrada. 

Autor: Pierre Monbeig, 1972 – Fonte: PRODIG/CNRS, Paris. 
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Nos últimos anos o uso da fotografia vem crescendo como fonte documental e como 

instrumento representativo de investigação na pesquisa. Pois, é também veículo de 

intervenção político-cultural. Diante disso e da necessidade de novas perspectivas teórico-

metodológicas, a tendência para construir o conhecimento utilizando a dimensão imagética 

como documento, vem se destacando.  

O uso de imagens na pesquisa ambiental também aumentou nos últimos anos, apesar 

das dificuldades e limites que o âmbito acadêmico impõe a esse tipo de pesquisa, dentre eles a 

necessidade de abordagem teórica específica é a mais acentuada. Outra dificuldade consiste 

na falta de aproximação entre as ciências do conhecimento nas pesquisas referentes à 

educação (FREISLEBEN; FRANCISCHETT, 2012). 

Partimos do contexto de que os registros fotográficos, como representações, 

incorporam as questões referentes à natureza e ao ser humano, como resultantes das relações 

sociais, em determinado modo de produção, evidenciadas em certa época da história da 

sociedade. 

 Assim como o saber ambiental é entendido como processo de reflexão crítica, 

oportunizado pelo desvelamento do objeto que conduz o humano à tomada de consciência do 

mundo vivido por ele próprio. Isso solicita uma atitude crítico-prática, envolvendo o mundo 

sensível, perceptivo e intelectivo do ser pensante, atividade que é transformadora da realidade. 

Por isso, é necessário buscar a cientificidade na ação ambiental, onde o método é caminho 

científico que conduz.  

Para Silva (2008), a paisagem retratada é demonstrada por meio de um processo 

criativo, originado da visão de mundo particular de quem a fotografa. É o fotógrafo que, na 

sua mediação, produz a representação transmitindo elementos próprios de uma memória 

coletiva, estimulando paixões, nostalgias e imaginários. 

Segundo Corrêa e Rosendahl (1998), uma mesma paisagem pode ser enxergada de 

maneiras distintas, dependendo da cultura do observador, e que esse conjunto de observações 

individuais é o que tende sempre a generalizar, seja a paisagem, a sociedade ou o indivíduo. 

A visualização de tal paisagem torna-se mais ampla quando o observador está na 

posição de geógrafo, pois o geógrafo não descreve apenas o que vê - como faz um pintor de 

paisagens - além de descrever imagens invisíveis na paisagem, o mesmo analisa de maneira 

ilimitada, desvenda enigmas e por fim, define e classifica os tipos e variações de paisagens, 

comparando-as cientificamente.  

Entendemos que trabalhar com a fotografia na abordagem ambiental, significa iniciar 

pelo entendimento dos saberes que os indivíduos e as comunidades já construíram sobre estes 
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elementos, ao longo do tempo e visíveis nas suas atitudes. Neste aspecto, significa pensar 

também na sua comunidade. O olhar crítico sobre as transformações ambientais do município 

busca estabelecer relação dialética e dialógica entre os saberes demonstrados pelas atitudes do 

poder público e pelo conhecimento que temos sobre preservação. 

Nesta pesquisa, refletimos sobre os efeitos da ação antrópica no ambiente, através do 

registro, apresentação e interpretação da fotografia. Analisamos as mudanças que a paisagem 

do município sofreu nas últimas décadas e apresentamos isto ao leitor, que pode tirar também 

suas conclusões sendo intérprete da fotografia. Assim, ficamos atentos as análises das 

questões que aparecem como discurso do conhecimento e da ação antrópica registradas nas 

fotografias.  

Atribuímos a esta proposta - por meio de registro em fotografias, como 

representações - o contexto teórico-metodológico da EA Crítica, que tem seus fundamentos na 

concepção do Materialismo Histórico, por entendermos o sujeito como alguém que se 

constitui mediado pelas determinações sociais, com capacidade de (re)significar valores e 

práticas sociais, transformando a si e também o lugar em que vive. 

Além da fotografia, as imagens de satélite quando trabalhadas conjuntamente, ajudam 

na visualização dos processos de degradação ambiental da paisagem natural de uma região ou 

município, principalmente se estiverem disponíveis imagens antigas para análise comparativa 

com as mais recentes. As que apresentamos na sequência, mostram áreas protegidas de 

Francisco Beltrão/PR, as Zonas de Preservação Permanente (ZPP), que deram lugar a 

loteamentos, fruto de especulação imobiliária que insiste em desconsiderar as leis municipais: 

 
Imagem nº 01 – Área de encosta no Bairro Industrial, 2002.  

Fonte: Google Earth. 
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Imagem nº 02 – Área de encosta no Bairro Industrial, 2008. 

Fonte: Google Earth. 

 

 
Imagem nº 03 – Área de encosta no Bairro Industrial, 2010. 

Fonte: Google Earth. 
 

Com estas imagens de diferentes períodos (2002, 2008, 2010) - obtidas no Google 

Earth – enfatizamos alguns aspectos ambientais importantes, a exemplo do que vemos na 

parte superior da imagem nº 01, a vegetação permeando toda área do topo do morro, já nas 

imagens nº 02 e nº 03 percebemos que a mata foi removida e deu lugar a um condomínio 

residencial (Condomínio Portal do Sol). 

 A imagem de satélite é eficiente para a localização e também como instrumento de 

análise comparativa de áreas urbanizadas ou degradadas. A imagem nº 04 mostra a área 

urbana de Francisco Beltrão, cercada por um “mar” verde de lavouras (verde mais claro) e das 

poucas matas restantes (verde escuro): 
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Imagem nº 04– Município de Francisco Beltrão. 

Fonte: Google Earth. 

 

 Já a imagem nº 05, mostra a área central da cidade com pequenas “ilhas” de 

vegetação cercada por um “mar” de concreto das construções, asfalto e calçadas por toda 

parte. A ocupação da área central foi intensa, restando poucos terrenos para novas 

construções, e muito menos para praças e áreas públicas de lazer. 

 
Imagem nº 05 - Vista parcial da área central de Francisco Beltrão.  

Fonte: Google Earth. 
 

A fotografia bem como a imagem são recursos importantes para registrar 

transformações ocorridas na paisagem urbana, como as que ocorreram na Praça “Central” de 

Francisco Beltrão (Praça Eduardo Virmond Suplicy). As mudanças são explícitas quando 

analisamos a fotografia da praça no início dos anos 70, (fotografia nº 19) onde visualizamos a 

vegetação de pequeno porte, vemos também que a praça possuía no seu entorno somente 
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construções baixas, as ruas eram pavimentas com paralelepípedos e sem calçadas. Na 

fotografia nº 20, árvores estão mais crescidas e os jardins mais verdejantes, mudanças no 

parquinho e nos estacionamentos para automóveis podem ser percebidas na imagem.  

Já na fotografia nº 21, nos anos 90 a praça apresenta árvores altas, calçadas novas, 

casa do artesanato, banca de revistas, bar, floricultura, edifícios mais altos no entorno e as 

ruas já são asfaltadas. Na fotografia nº 22 datada de 2009, vemos que estas construções que 

estavam na quadra da praça foram retiradas, e no lugar foi construído um novo bar, um cyber-

café/banca de revista e pontos de táxi, o parquinho das crianças foi transferido (para onde 

estava à casa do artesanato que foi demolida) e a vegetação cresceu mais. O que não mudou 

foi o obelisco (aparece na fotografia nº 19) no centro da praça - construído em 1969 para 

homenagear os pioneiros - o monumento aos posseiros, o traçado das calçadas e as 

construções no entorno, que praticamente continuam as mesmas (algumas aparecem nas 

fotografias nº 20 e nº 22). 

Na sequência apresentamos estas imagens da Praça Central nas fotografias de 

diferentes épocas: 
 

          
Fotografia nº 19 – Praça Central - Meados 1970.      Fotografia nº 20 – Praça Central - Meados 1975. 
                    Fonte: Paraná Cart., s/d.                           Fonte: Paraná Cart. - Autor: Willi Fullgraf, s/d. 
 

        
Fotografia nº 21 – Praça Central - Meados 1993.      Fotografia nº 22 – Praça Central - Ano de 2009. 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Fco. Beltrão, s/d.              Autor: Freisleben, 2009. 
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Com este conjunto de fotografias antigas e recentes, podemos obter uma visão 

comparativa detalhada, das transformações da paisagem na área central da cidade. 

Transformações que tiveram impacto no cotidiano dos cidadãos, como a vegetação da praça 

que compôs um ambiente de descanso e contemplação, os melhoramentos na pavimentação 

com calçadas novas e o “calçadão” que fechou a avenida em frente à Igreja da Matriz, e que 

colocou a disposição da população uma grande área para eventos e circulação. 

Destacamos as melhorias no parquinho infantil e a academia ao ar livre para 3ª idade 

(com aparelhos de ginástica), além dos monumentos históricos importantes - homenageando 

os pioneiros e os posseiros – que foram preservados.  

Outras mudanças nas construções do entorno da praça “varreram” da paisagem urbana 

exemplares da arquitetura da época, como os antigos casarões de madeira (de 1 e 2 andares) 

construídos entre os anos 50 e 60, que serviam de comércio, escola, residência e igreja.  

A fotografia nº 23 mostra a primeira Igreja da Matriz construída com Araucária 

(madeira abundante na época) no final dos anos 40. Na fotografia nº 24, a segunda versão da 

igreja, concluída em 1951 e na fotografia nº 25 a atual igreja, construída no final dos anos 60. 

 

 
Fotografia nº 23 – Primeira Igreja da Matriz - Meados de 1948. 

Autor desconhecido, s/d. 

 
Fotografia nº 24 – Segunda Igreja da Matriz - Meados de 1954. 

Autor desconhecido, s/d. 
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Fotografia nº 25 – Atual Igreja da Matriz, 2010. 

Autor: Freisleben, 2010. 

 
Outra construção importante de meados dos anos 50 e que fez parte da história do 

município de Francisco Beltrão, foi a primeira prefeitura (fotografia nº 26). 

 

 
Fotografia nº 26 – Prefeitura Municipal de Fco. Beltrão - Meados de 1955. 

Fonte: Quartel/16ª Esq. de Cav. Mecanizado, s/d. 
 

Apesar desta arquitetura não ser mais peculiar no centro da cidade, o resgate desta 

história é feito por meio da pesquisa em postais e em fotografias antigas, que foram 

preservadas, conservando uma parte importante da memória coletiva da cidade e permitindo 

um estudo das transformações que ocorreram na paisagem urbana nas últimas décadas.  
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4.4 Registros de alterações da paisagem urbana 

 

A Lei nº 3360/2007 inclui as paisagens naturais como recursos a serem preservados, 

porém o que pode ser visto por meio das fotografias, é que ela não vem sendo cumprida, por 

conivência do poder público ou pressão de agentes imobiliários e especuladores de toda 

ordem, que lucram fortunas com terrenos que nem deveriam ser vendidos e muito menos 

ocupados com construções de alto padrão. Contrariando a realidade da maioria das cidades 

brasileiras - onde morro é sinônimo de favelas e habitações precárias - aqui no município de 

Francisco Beltrão morar em casas suntuosas no topo dos morros, é um “sonho de consumo”. 

Sobre ocupações em áreas de morros, segundo reportagem do JdeB (22.01.2011), o 

Ministério Público Federal (MPF) desde 2007, tem demonstrado preocupação com o aumento 

do número de edificações em Francisco Beltrão em áreas de morros, com grau de inclinação 

entre a 25 e 45 graus. O risco de desmoronamento é grande, sobretudo nos períodos de 

chuvas. 

A respeito destes riscos ambientais, vemos na sequência, uma série de imagens 

fotográficas de desmoronamentos em encostas na cidade de Francisco Beltrão. A fotografia nº 

27 destaca o segundo desmoronamento que ocorreu na mesma área. Na primeira vez a rua 

ficou obstruída, impedindo o acesso a um condomínio (construído em um topo de morro).  

 

 
Fotografia nº 27 – Desmoronamento, estrada do Condomínio Portal do Sol, Bairro Industrial. 

Autor: Freisleben, 2010. 
 

Na fotografia nº 28, registramos um desmoronamento próximo de residências no 

Bairro São Miguel, e mesmo com a possibilidade de vir tudo abaixo, um novo condomínio 

vem sendo construído, deixando perigosamente exposta muita terra e pedras que podem 

desmoronar em época de chuvas mais intensas. 
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Fotografia nº 28 – Desmoronamento no Bairro São Miguel. 

Autor: Freisleben, 2011. 
 

Já na fotografia nº 29, a imagem mostra um desmoronamento na rodovia estadual (PR 

180) que liga Francisco Beltrão a Marmeleiro, a estrada ficou interditada por muitas horas 

para remoção do material, felizmente em nenhum dos casos houve vítimas. 
 

 
Fotografia nº 29 – Desmoronamento na rodovia PR 180, próximo a Marmeleiro/PR, 2011.  

Autor: Alexandre Baggio, 2011. 
Fonte: www.jornaldebeltrao.com.br 

 
 
Por ocasião dos desabamentos das encostas no estado do Rio de Janeiro, no início de 

2011, o Jornal de Beltrão – JdeB (22.01.2011), apresentou uma reportagem sobre os riscos 

destes catastróficos eventos poderem ocorrer também em nossa cidade. A reportagem lembra 

que existem muitas áreas planas em nosso município (fotografia nº 30), que poderiam ser 

usadas para a expansão urbana, poupando os morros de ocupação e evitando assim futuros 

eventos trágicos, como os que ocorreram no estado do Rio de Janeiro. 
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Fotografia nº 30 – Foto de jornal local com reportagem sobre desabamentos. 

Autor: Nilo de David/ MS Imagens, 2011. 
Fonte: www.jornaldebeltrao.com.br 

 

Em setembro de 2010 o MPF, abriu inquérito civil público para apurar a atuação dos 

órgãos ambientais municipais e estaduais de meio ambiente, quanto às ocupações irregulares 

de encostas e morros. Nos vinte e seis municípios da região, com exceção de Francisco 

Beltrão, pesquisados pelo MPF sobre as encostas com declividade superior a 45 graus, em dez 

deles as áreas não estão identificadas, seis não possuem áreas com esta topografia, em cinco 

as áreas estão identificadas, sendo que um deles só na zona rural. Os demais não informaram, 

porque estão em fase de elaboração do plano diretor.  

O dado mais preocupante é que nestes municípios, em pelo menos dez deles, não há 

qualquer tipo de análise do projeto de construção por órgãos ambientais e outros seis não 

informaram se há ou não este tipo de averiguação. A maioria também não informou se realiza 

vistoria nas edificações nestes locais. Seus representantes alegam que só vistoriam as obras 

regularizadas, as que possuem alvará, e algumas prefeituras argumentaram que não possuem 

equipe técnica para desempenhar tal serviço (JdeB, 22.01.2011). 

 
Geralmente, os ‘desmoronamentos’ ocorrem pela ação conjunta entre solo 
saturado de água e força da gravidade. A água da chuva infiltra no solo até 
encontrar a rocha. No contato com a rocha, a infiltração será menor e restrita 
às fendas. Como a quantidade de água que chega nesse local é maior do que 
a quantidade de água que a rocha pode infiltrar, forma-se no contato 
solo/rocha, encharcamento (zona saturada), como se fosse uma esponja cheia 
de água. Se o morro tem uma inclinação natural para um fundo de vale, esse 
encharcamento migra naturalmente e de forma preferencial para as partes 
mais baixas do vale. Ao se retirar a porção do morro que estabilizava o solo, 
o corte da estrada interrompe a migração natural da água tornando o local 
susceptível a desmoronamentos, principalmente em períodos de grande 
concentração de chuvas, como no El Niño (PAISANI, 2009, p.02). 
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Paisani (2011) acrescenta que os projetos de engenharia devem prever situações 

anormais de concentração de chuva para evitar transtornos futuros. Os desmoronamentos de 

grandes proporções em outras regiões do país (região serrana do Rio de Janeiro no início de 

2011), alertaram as autoridades de nosso município para a possibilidade destes fenômenos 

acontecerem também por aqui, em uma reportagem publicada pelo jornal local: 

 
A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, que já fez mais de 750 
vítimas, acendeu o sinal de alerta em boa parte das cidades brasileiras que 
foram mal planejadas nas últimas décadas. As catástrofes naturais já se 
mostraram capazes de driblar todo o aparato tecnológico e provocar estragos 
cada vez piores, mesmo assim a população insiste em desafiar os limites do 
bom senso e muitas vezes da própria lei da gravidade. O melhor caminho é a 
prevenção, mas os municípios da região estão no escuro quando o assunto é 
edificação em morros. Poucas prefeituras possuem ferramentas para definir 
quais são suas áreas de risco e quantos habitantes nelas residem. A desculpa 
é o alto custo para efetuar o mapeamento (PAISANI, 2011, p.01).  

A topografia da região Sudoeste do Paraná é semelhante à da região serrana do Rio de 

Janeiro, a diferença está no tipo de rocha e de solo. A rocha-mãe na região é o basalto, 

(fotografia nº 31) que possui fissuras que ajudam a absorver a água. O solo é oriundo da 

decomposição das rochas vulcânicas, tornando-se mais argiloso. No Rio de Janeiro as rochas 

são o migmatito e o granito, extremamente condensados. Esse solo é rico em quartzo, o que o 

torna arenoso. Segundo Paisani (2011), as altas encostas em Francisco Beltrão, são suscetíveis 

a deslizamentos, duas regiões pesquisadas, nos bairros São Cristóvão e Industrial, apresentam 

indícios de deslocamento do solo de uma região para outra. 

Na sequência vemos uma fotografia de um perfil de solo da região Sudoeste do 

Paraná, com uma camada de solo na superfície e o basalto na base. Quando o solo está muito 

encharcado há o risco da camada de solo deslizar sobre a rocha mãe (basalto). 

 

 
Fotografia nº 31 – Perfil de solo no Bairro Industrial - Francisco Beltrão. 

Autor: Freisleben, 2011. 
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A respeito de desmoronamentos, Paisani (2011) declara que para se obter um mapa das 

áreas de risco, precisamos de um estudo bem aprimorado, mas podemos supor que é onde 

estão as altas encostas. A solução lógica para estes pontos de inclinação é a proibição dos 

assentamentos de moradias e efetuar o reflorestamento. 

O engenheiro civil André L. Tomazoni em entrevista ao JdeB (22.01.2011), explica 

que as obras projetadas nos morros, em geral, têm projetos rigorosos de estabilização para 

evitar qualquer imprevisto. Os casos são analisados individualmente e depende muito do 

terreno. Normalmente é preciso firmar a sapata (base de sustentação da construção) em solo 

impermeável ou até mesmo na rocha. 

Para o diretor (em 2011) do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco 

Beltrão (IPPUB), arquiteto e urbanista Dalcy Salvatti - em entrevista ao JdeB (22.01.2011) - 

resolver o problema das ocupações irregulares, que ocorrem há décadas, não é tarefa fácil. 

Segundo o arquiteto há situações preocupantes na cidade, principalmente em decorrência de 

cortes irregulares de terra. Ele esclarece que a prefeitura não está liberando obras em áreas 

com declividade superior a 30 graus.  

O artigo nº 11 da Lei nº 3360/2007, que trata de parcelamento e uso do solo urbano 

prevê dois tipos de áreas: Zonas de Proteção de Áreas Verdes (ZPAV) e Zonas de Restrição da 

Ocupação (ZRO). A área mínima dos lotes nesses locais é de dois mil (2.000) metros 

quadrados e nelas a taxa de ocupação não pode ser superior a 10%, o restante deve ser 

destinado à preservação. Segundo Salvatti, a recomendação é para que as pessoas façam o 

mínimo possível de escavações nas áreas já ocupadas, além da manutenção da vegetação que 

é muito importante para evitar a erosão das encostas. Salvatti em entrevista ao Jornal de 

Beltrão – JdeB (22.01.2011), afirma que há em muitos locais, escavações mal feitas que 

colocam em risco a integridade da população. Já existem casos de obras embargadas em que 

os proprietários terão que recompor os terrenos. 

Dalcy Salvatti garante que o problema da ocupação dos morros seria porque a cidade 

cresce para estas áreas não por falta de espaço. Em algumas situações é pela especulação 

imobiliária que inflaciona os terrenos nas áreas centralizadas e empurra os moradores com 

menor poder aquisitivo, para bairros mais afastados e com pouca infraestrutura. Segundo 

Salvatti, em 2011 foram protocolados na Prefeitura quase cinquenta pedidos para novos 

loteamentos, um número muito alto, para uma cidade com menos de 80.000 habitantes. 

Pelo cálculo do IPPUB, o perímetro urbano de Francisco Beltrão, que na sede tem 45 

quilômetros quadrados, teria condições de abrigar entre 270 mil e 324 mil habitantes. 

Descontando as áreas verdes, parques, encostas, rios, margens, entre outros. Há uma área 
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utilizável de 2.700 hectares. A média mundial considerada boa é de 120 moradores por 

hectare, portanto, poderíamos ampliar entre quatro e cinco vezes a população atual de setenta 

e oito mil novecentos e cinquenta e sete (78.957) habitantes (CENSO 2010 - IBGE)27, sem 

precisar mexer na infraestrutura. Salvatti alerta que é preciso ter o cuidado para não condensar 

a população, porque assim se perderia em qualidade de vida, o arquiteto cita o exemplo de 

Roma, que tem 20 km² e 2 milhões de habitantes. 

Nas imagens a seguir, é possível observar algumas transformações antrópicas da 

paisagem, por qual passou a área central do município de Francisco Beltrão, nos últimos anos.  

Na fotografia nº 32 (década de 50), nas áreas de morros a mata era abundante, porém a área 

central totalmente desprovida de vegetação - paisagem típica dos locais recém colonizados - 

inclusive nas margens do rio Marrecas. 

Já na fotografia nº 33 de 2004, mostra a área central da cidade, mais “verde”, resultado 

de um trabalho conjunto da prefeitura municipal que plantou árvores nas ruas, praças e 

parques e dos moradores da cidade, que plantaram árvores nos seus terrenos. A vegetação na 

beira do rio Marrecas e no Bairro Nossa Sra. Aparecida é bem mais abundante. A respeito do 

rio, naquele ponto próximo a ponte, o Quartel reflorestou a área, já o aumento na área verde 

nos bairros foi preocupação de seus moradores, que plantaram árvores para sombra e frutos, 

ou simplesmente para conservação de áreas de mata nativa (como o morro da família Pecoits 

no alto e à direita da fotografia nº 33).  

 

 
Fotografia nº 32 – Município de Francisco Beltrão, 1952. 

Autor desconhecido, 1952. 

                                                        
27 Disponível em: www.ibge.gov.br/home/estatistica/.../censo2010/.../total_populacao_parana.pdf  
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Fotografia nº 33 – Município de Francisco Beltrão, 2004. 

Autor: Freisleben, 2004. 
 
As imagens seguintes reforçam esta linha de análise, uma vez que uma grande parte do 

Morro do Calvário estava totalmente desmatada nos anos 60 (provavelmente a mata foi 

retirada para o uso agrícola) – (fotografia nº 34), mas esta vegetação foi recomposta, uma 

parte naturalmente, mas principalmente por reflorestamento (fotografias nº 35 e nº 36), 

devolvendo a mata a este importante cartão postal da cidade. 

 
Fotografia nº 34 – Quartel com Morro do Calvário ao fundo, meados dos anos 60. 

Fonte: Quartel/16ª Esq. de Cav. Mecanizado, s/d. 
 

 
Fotografia nº 35 – Quartel com Morro do Calvário ao fundo, 2010. 

Autor: Freisleben, 2010. 
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Fotografia nº 36 – Morro do Calvário, 2011. 

Autor: Freisleben, 2011. 
 

Nas fotografias seguintes (nº 37, nº 38, nº 39 e nº 40) podemos ver a degradação e a 

desfiguração da paisagem (fruto da especulação imobiliária) em um período muito curto; nas 

encostas do bairro Industrial. Conforme abordado anteriormente, para o Zoneamento 

Municipal, as encostas são Zonas de Proteção de Áreas Verdes e Zonas de Restrição da 

Ocupação, mas na prática estas áreas estão sendo usadas para construção de residências. 

 
Fotografia nº 37 – Vista parcial do Bairro Industrial, 2004. 

Autor: Freisleben, 2004. 
 

 
Fotografia nº 38 – Vista parcial do Bairro Industrial, 2009. 

Autor: Freisleben, 2009. 
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Fotografia nº 39 – Vista parcial do Bairro Industrial, 2011.  

Autor: Freisleben, 2011. 
 

 
Fotografia nº 40 – Vista parcial do Bairro Industrial, 2013.  

Autor: Freisleben, 2013. 

 

No loteamento do bairro Vila Nova, visto nas fotografias (nº 41 e nº 42), as leis 

municipais não estão sendo cumpridas. As escavações tiram a beleza natural da paisagem e 

colocam seus moradores em risco, no caso de desmoronamento. 

 

 
Fotografia nº 41 – Encosta no Bairro Vila Nova, 2004. 

Autor: Freisleben, 2004. 



 

122
 

 
Fotografia nº 42 – Encosta escavada, Bairro Vila Nova, 2010. 

Autor: Freisleben, 2010. 
 

 
No bairro Nova Petrópolis, no Morro da AJUB28, (fotografia nº 43) as construções 

transformaram a paisagem, com casas de alto padrão que começaram a ser construídas entre 

os anos 80 e 90, algumas no topo do morro.  

 

 
Fotografia nº 43 – Vista parcial do morro da AJUB, Bairro Nova Petrópolis, 2011. 

Autor: Freisleben, 2011. 
 
 

É provável que pelo tipo do solo e pela preservação da vegetação (conforme fotografia 

nº 44), nunca houve caso de desmoronamento no local, mas se novos loteamentos forem 

permitidos, o local corre este risco, além da descaracterização desta bela paisagem.  

                                                        
28 A AJUB foi um clube muito frequentado nos anos 80, com área de lazer, quadras de esporte e piscinas e estava localizado 
entre os bairros Nossa Senhora Aparecida e Nova Petrópolis. Atualmente o clube foi transferido do local, mas a AJUB ainda 
permanece como importante ponto de referência destes bairros. 
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Fotografia nº 44– Vista parcial do morro da AJUB, Bairro Nova Petrópolis, 2012. 

Autor: Freisleben, 2012. 
 

As áreas de encostas de Francisco Beltrão correm grande risco de desaparecerem 

gradativamente, já que a construção de novas unidades está em ritmo acelerado. Nos 

próximos anos, segundo Baggio (2011), mais de quinhentas moradias (entre casas e 

apartamentos) serão colocadas à disposição dos beltronenses. 

Como vimos nas fotografias anteriores, muitas destas obras estão sendo construídas 

em morros, com isso veremos nos próximos anos, uma mudança considerável na paisagem da 

cidade. 

No Capítulo V, apresentamos fotografias da paisagem da cidade que vão contribuir 

para o debate sobre transformações ambientais, quando trabalhadas em sala de aula.  
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V – LEITURA DE FOTOGRAFIAS 

 

5.1 As imagens como recurso em sala de aula  

 

A proliferação da imagem na sociedade atual, está cobrando de quem trabalha com a 

Geografia, principalmente no ensino, uma reavaliação de sua postura de leitura do mundo, 

que deixe de ser excessivamente gramatical.  

 
O homem se move na sociedade através do uso de signos. Não só pelo meio 
de palavras, mas também de gestos, imagens, sons não-linguísticos, num 
processo de semiose, infinito, de geração constante e contínua de 
interpretantes (RECTOR, 1978, p.03). 

 

Para Foerste (2004), existem possibilidades diferenciadas de se ler uma imagem: a) 

imagem como intertexto; b) a imagem como representação; c) a imagem como fonte histórica 

e d) a imagem na construção identitária. 

 a) A imagem como intertexto: é quando artisticamente o homem estabelece uma 

intensa relação com a produção cultural de seu tempo. Na produção de imagens as citações 

também acontecem. Uma imagem pode retomar temas e formas de outras. Ao estabelecer um 

diálogo entre imagens (textos) o artista pode reafirmar, valorizar, exaltar, polemizar, inverter, 

desconstruir e reinventar a imagem (texto) citada. Como exemplo, temos várias obras que têm 

algo em comum: O Juízo de Paris de Raimondi, (1520), O Piquenique na Relva de Manet, 

(1863) o Almoço na Relva de Monet, (1865), Le déjeuner sur l’herbe de Picasso (1960) e 

releituras atuais do mesmo tema, através da arte digital, esculturas e fotografias. A questão 

está evidente nas obras visualizadas, porém a particularidade de cada uma também está 

evidenciada. A realidade concreta em tempos e espaços distintos, em interesses, necessidades, 

angústias, frustrações e esperanças, traçam trajetórias humanas distintas. 

b) A imagem como representação: o conceito de representação como reflexo da 

realidade é ainda uma concepção corrente em alguns segmentos sociais. Conforme Williams 

(1979), a discussão sobre a arte como reflexo do real foi desafiada pela ideia de mediação, no 

debate entre os que defendiam a arte como reflexo material e social e os que a compreendiam 

como produto da imaginação. Para se expressar artisticamente o homem cria formas, linhas, 

cores, texturas, luzes, sombras, signos e convenções. Produz uma particularidade que contém 

a expressão de sua individualidade, do contexto histórico do qual é parte, e da cultura que 

compartilha.  
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c) A imagem como fonte histórica: a partir dos anos 70, estudos que se valiam da 

fotografia como objeto de investigação, receberam novo impulso. A fotografia ganha destaque 

na historiografia e o próprio conceito da fotografia como fonte de pesquisa é redimensionado. 

Através da concepção de fotografia como vestígio do real, Essus (1996) propõe o estudo da 

imagem fotográfica como um documento, a partir da análise histórico-semiótica da 

mensagem. “Procurar chegar àquilo que não foi revelado pelo olhar fotográfico” (ESSUS, 

1996, p.25). Outros estudos sobre a imagem fotográfica na análise documental - como os de 

Ginzburg (1987) - salientam o aspectos marginais, não perceptíveis à primeira vista, para a 

partir deles desvelar uma realidade até então oculta. Nesta linha são buscados indícios ou 

vestígios na reconstrução histórica do objeto, que podem “desvelar significados sociais e a 

partir deles interpretar universos culturais distantes” (CIAVATTA, 2001, p.13). A fotografia 

começa a ser investigada como mediação, isto significa abordá-la como “produto, tanto de 

relações técnicas e econômicas, quanto culturais” (CIAVATTA, 2001, p.47).  

d) A imagem na construção identitária: as imagens contam histórias referidas a grupos 

étnicos e culturas humanas localizadas e datadas. Os estudos multiculturais têm buscado, nas 

imagens, formas de resgatar discursos silenciados ao longo da história. Para Mason (2001), o 

multiculturalismo é entendido como uma tentativa de dar resposta à questão do ajuste 

inadequado entre equidade social e diversidade cultural. 

Identificamos nesta proposta a imagem como representação (“b”), a partir da 

abordagem crítica do conceito de fotografia. Ela serve como comprovação da realidade (do 

aspecto ambiental de nossa cidade) e projeta a reflexão sobre os processos de sua produção, 

seu contexto histórico e social, os interesses e relações de força que a gestaram, seus sentidos 

e significados. 

Ao trabalhar a EA em sala de aula, surgem dúvidas principalmente sobre o modo 

como fazer. Geralmente as temáticas se restringiam a conteúdos e informações visando a 

conservação dos recursos ambientais, como água, solo e ar. Entretanto, pesquisadores da área 

como Sato (2004); Loureiro (2004) e Guimarães (2004), consideram que o trabalho da EA é 

complexo, amplo e torna-se crítico ao promover a compreensão da inter-relação entre as 

esferas econômica, política, social e ecológica da sociedade; de modo que cada indivíduo 

torne-se capaz de perceber seu papel e a interferência de seus atos na sociedade e no ambiente 

em que vive.  

Segundo Barbosa e Pires (2011), os professores, muitas vezes, não conseguem levar 

para a sala de aula a discussão sobre os componentes do meio ambiente e sua relação com o 

ser humano e seu lugar de vivência. Ou, por outras vezes, trabalham o tema de modo tão 
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descontextualizado da realidade dos estudantes, que estes idealizam um ambiente totalmente 

surreal ou imaginário. “Os exemplos trazidos são tão distantes da realidade que as crianças 

entrevistadas no cerrado mato-grossense juram haver girafas e hipopótamos nos arredores da 

escola” (SATO, 2004, p.14). 

Portanto, para ensinar EA é preciso buscar recursos didáticos que facilitem a interação 

entre estudantes x professores x ambiente, de maneira que os sujeitos se percebam parte da 

realidade do lugar. 

 
Assim, a metodologia para um trabalho que proporcione uma Educação 
Ambiental Crítica, que conquiste os objetivos propostos de mudança de 
comportamento e valores do ser humano frente ao ambiente e à sociedade, 
deve se alinhar à teoria educacional de Paulo Freire, defensor da 
dialogicidade, da transformação do sujeito frente à tomada de consciência e 
da concepção problematizadora de educação (BARBOSA; PIRES, 2011, 
p.70). 

 

Trabalhamos duas metodologias distintas da fotografia como representação: a) com 

um grupo de alunos-autores da fotografia - que produzem a representação e b) com outro 

grupo de alunos-não-autores da fotografia - que lêem a representação. 

Os alunos com idade entre dezessete e dezoito anos, cursavam o 3º ano “A” matutino 

do Ensino Médio no Colégio Dr. Eduardo Virmond Suplicy, da rede pública de ensino de 

Francisco Beltrão/PR. A pesquisa foi estruturada por meio da captação e posterior análise de 

fotografias da paisagem da cidade. 

O grupo de alunos-autores participou de duas etapas da atividade: 

a) A primeira etapa foi a visita à torre da igreja matriz, localizada no centro de 

Francisco Beltrão/PR, escolhida por proporcionar uma visão privilegiada de 360º da parte 

central da cidade, sendo atualmente o ponto com a vista mais alta da cidade, (mais de 80 

metros de altura), e está a uma quadra de distância da escola. Disponibilizamos uma máquina 

digital semi profissional, para que cada aluno escolhesse um ângulo e um local para fazer sua 

fotografia da paisagem (uma por aluno), como forma de registro de algum aspecto ambiental 

significativo para eles e estudo do sentido e significado deste procedimento.  

b) Na etapa seguinte as fotos foram impressas em papel fotográfico e fornecidas ao 

aluno-autor, junto com um formulário, com um roteiro de perguntas (conforme modelo no 

apêndice) e solicitado que fizessem a análise sobre o registro da paisagem do município.  

A segunda metodologia abordada na pesquisa se diferencia da anterior. Nesta 

atividade com os alunos da mesma turma do 3º ano “A” matutino do Ensino Médio, alunos-
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não-autores (no total de 8 sujeitos), que analisaram os aspectos ambientais registrados em 

fotografias que não foram feitas por eles, mas por um pesquisador fotógrafo. Estes oito alunos 

não estavam presentes no dia da primeira etapa, assim não produziram suas fotografias. 

O trabalho se desenvolveu com duas situações distintas, uma com a análise do aluno-

autor e outra com o aluno-não-autor, objetivando assim evidenciar qual das metodologias é 

mais eficiente didaticamente.  

Algumas dificuldades foram encontradas, como: falta de entendimento dos alunos 

das categorias paisagem e lugar; a neblina e a fumaça no ar resultou em fotos esfumaçadas; 

poucas fotografias exploraram o aspecto ambiental da paisagem; falta de análise crítica das 

fotografias; a visão romântica da natureza; exaltação do “progresso” da cidade na forma de 

construções; pouca profundidade nas análises das fotografias; pouco tempo disponível para a 

atividade (1h e 30 minutos para as fotografias na torre e 1h e 30 minutos para as análises), 

totalizando quatro (4) aulas. 

A fotografia seguinte é do momento que uma aluna faz seu registro do alto da torre. 

 

 
Fotografia nº 45 – Aluna fotografando do alto da torre da Concatedral. 

Autor: Freisleben, 2012. 
 

Segundo Flávio (2011) há um monumento que talvez seja o objeto espacial de maior 

centralidade ou que mais chama a atenção na cidade: a torre da Concatedral (ou torre da Igreja 

Matriz). A torre é edificada em área anexa à Concatedral Nossa Senhora da Glória, no centro 

da cidade. Traduzida pela ligação com a igreja Católica em Francisco Beltrão, ela sinaliza, ao 

mesmo tempo, a “permanência da vinculação da cidade com o sagrado que, do passado ao 

presente, tem guardado lugar de destaque na história das cidades brasileiras em geral e 

especificamente em Francisco Beltrão” (FLÁVIO, 2011).  

A torre porta signos que vão além da questão religiosa. É signo da modernidade. Este 
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símbolo da modernidade aparece também nos registros fotográficos dos alunos, na forma de 

novas rodovias e dos novos edifícios que vem sendo construídos na cidade, e que chamaram 

muito a atenção deles durante a sequência didática. 

A atividade dos registros fotográficos foi um momento muito significativo para nós 

enquanto pesquisadores, pois demonstrou o potencial criativo dos alunos e as atividades 

extraclasses certamente afloram esta potencialidade.  

O momento foi de descontração para os alunos, por estarem em uma atividade ao ar 

livre; por visitarem o ponto mais alto da cidade e por estarem fotografando a cidade com uma 

máquina digital semi profissional, com muitos recursos técnicos, que ainda não conheciam. 

A fotografia nº 46 é do momento em que os alunos analisam suas fotografias. 

 

 
Fotografia nº 46 – Alunos analisando as fotografias em sala de aula.  

Autor: Freisleben, 2012. 
 

A análise das imagens foi um momento importante da atividade, pois além dos alunos 

poderem explicar o significado da fotografia, foi gerado um material diversificado por parte 

dos estudantes, que permitiu, além da análise do potencial didático da fotografia na EA, 

oportunidade para eles observarem outros exemplos. 

 

5.2 A didática da imagem fotográfica com os alunos-autores  

 
No mapa, a seguir, da área urbana do município, estão registradas as fotografias dos 

alunos-autores (feitas a partir da torre da igreja), as temáticas e escolhas na distribuição 

espacial considerando o lugar, com suas características e o olhar do aluno fotógrafo. 
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Mapa nº 02 – Locais escolhidos e registrados pelos alunos-autores do alto da torre da igreja.   

Org. Suzana Gotardo de Meira, 2011 - Reelaborado por: Alcimar Paulo Freisleben, 2012. 
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Como é possível visualizar no mapa nº 02, a grande maioria das fotografias retratam 

os bairros que são visíveis do alto da torre, ficando de fora os bairros da zona norte 

(Pinheirinho, Pinheirão, Sadia, entre outros) e da zona sul (Água Branca) que estão atrás dos 

morros que cercam a cidade. Pela altura da torre de 80 metros e com o resultado obtido com 

esta atividade, este local oportuniza excelente visão do urbano. 

Na sequência apresentamos as análises dos aspectos ambientais registrados nas 

fotografias29 dos alunos-autores (num total de 18 alunos), que participaram da visita à torre da 

Concatedral, como exemplo da fotografia da aluna Aline: 

 

 
Fotografia nº 47 – Vista parcial dos bairros Alvorada e São Miguel.  

Autor: Aline Camera, 2012. 
 

A fotografia de Aline demonstrou duas áreas distintas da cidade: a área construída, 
urbanizada dos bairros Alvorada e São Miguel e a área não urbanizada, com vegetação, no 
topo dos morros. Ao justificar a escolha deste ângulo da fotografia, Aline disse que buscava 
os contrastes na paisagem urbana. 

 O que mais chamou sua atenção no local foi o crescimento da cidade que está 
“invadindo a natureza”. E sobre o que precisa ser mudado no local da fotografia, esclareceu 
que é necessário maior planejamento da cidade, pois “a maioria dos bairros são muito cheios, 
muitas casas juntas, ruas irregulares” (Aline). 

A fotografia ajuda a pensar o lugar. A aluna declara que a fotografia lhe fez ver, como 
a cidade está se expandindo “e de uma forma saudável, porque há muitas árvores na cidade” 
(Aline). E, que a atividade auxiliou no seu aprendizado, pois: “Confirmou o que li nos livros, 
a respeito do crescimento industrial e populacional das pequenas e grandes cidades” (Aline). 

As contradições ficam evidentes, pois a aluna acredita que a cidade precisa de mais 
planejamento, embora diga que a cidade está se expandindo de forma saudável. É visível que 

                                                        
29 Todas as fotografias a seguir, foram cedidas pelos alunos para esta dissertação, através de documento comprovatório da 
autorização. 
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seu olhar ficou no aspecto distributivo da ocupação da cidade. 
 A fotografia a seguir é da aluna Ana Paula:  
 

 
Fotografia nº 48 – Vista parcial do Centro e bairros Alvorada, São Miguel e Cristo Rei.  

Autor: Ana Paula de Souza, 2012. 
 

A fotografia da aluna Ana Paula destaca a área central e alguns bairros da cidade. 
Justifica a escolha deste ângulo da fotografia, pelo grande número de casas, prédios e novas 
construções. E o que mais chamou a atenção no local, foi o crescimento urbano. Ela menciona 
a falta de vegetação neste local. Declara que a fotografia ajuda a perceber os aspectos 
positivos e também os negativos do lugar, que no dia-a-dia passam despercebidos. Quando 
perguntamos como a atividade auxiliou no seu aprendizado, ela respondeu: “há uma mudança 
significativa de pensamento” (Ana Paula).  

Para a aluna esta mudança de pensamento (ou do olhar) é evidenciada, pois passamos 
a ver com mais profundidade alguns aspectos da cidade que no dia-a-dia não conseguimos 
enxergar, e que por meio da fotografia eles se revelam. 

 Na sequência a fotografia do aluno Anderson: 
 

 
Fotografia nº 49 – Residência em frente ao Colégio Suplicy. 

Autor: Anderson Dario Arendt, 2012. 
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Anderson optou por uma imagem diferenciada em que explorou o zoom da lente e 
destacou uma residência e o jardim, que está localizada em frente a sua escola, na parte 
central da cidade. 

O aluno justificou a escolha deste ângulo da fotografia, porque no centro da cidade 
não existe somente prédios, há também muitas casas com gramados verdes e árvores 
frondosas, contrastando com o cinza do concreto ao redor. Sobre como a fotografia ajuda a 
pensar o lugar, Anderson declara que a fotografia ajudou-lhe a perceber que existem 
residências em nossa cidade, que ainda preservam a beleza natural através de seus jardins. 
Sobre como a atividade auxiliou no seu aprendizado, o aluno respondeu: “a atividade me 
ajudou a ver a cidade de uma forma diferente” (Anderson). 

Esta maneira também pode ser interpretada como um “olhar diferente” ou uma forma 
diferenciada de enxergar a cidade. A visão privilegiada do alto da torre proporciona este olhar 
particular, onde somente daquele ponto elevado é possível ver detalhes daquela residência e 
do jardim, que o muro alto da frente da casa escondia do aluno. A imagem “congelada” 
daquele ponto, permite ao aluno descobrir detalhes da cidade que passaram despercebidos até 
então, e este conjunto de novas percepções é que fazem o aluno ver a cidade de uma nova 
maneira, de uma forma diferente. 

A imagem fotográfica a seguir foi feita pela aluna Anne Karoline: 
 

 
Fotografia nº 50 – Vista parcial dos bairros Nossa Sra. Aparecida e Alvorada. 

Autor: Anne Karoline Tavares Montem, 2012. 
 

A aluna Anne Karoline buscou a mesma temática de grande parte de seus colegas: a 

área urbana que se expande nas áreas mais planas, contrastando com a área preservada nas 

áreas mais inclinadas. Além da área residencial dos bairros Nossa Sra. Aparecida e Alvorada 

destacou também o campo de futebol e a fábrica de café, ao fundo, o que aumenta o contraste 

de atividades e funções de uma mesma região da cidade. 
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A aluna justifica a escolha deste ângulo da fotografia porque é um local da cidade com 

boa infraestrutura (casas grandes, prédios novos, estádio de futebol). Sobre o que mais 

chamou a atenção no local, ela declara que foi a diversidade da paisagem, que percebeu existir 

um equilíbrio entre área construída e área preservada. 

Anne Karoline declara que a fotografia mostra como o lugar está expandindo 

rapidamente – fruto da industrialização crescente, “já não se ouve falar tanto em cidadezinha 

do interior” (Anne Karoline). Sobre como a atividade auxiliou no seu aprendizado, a aluna 

acredita que: “a olhar mais atentamente a cidade onde moro, inclusive descobri muitos pontos 

turísticos que ainda não visitei” (Anne Karoline). 

Já a fotografia da aluna Débora, na sequência, aborda o aspecto da poluição do ar: 
 

 
Fotografia nº 51 – Fábrica Café Sudoeste/Trams e Morro da Caixa d`água.  

Autor: Débora Pachmam, 2012. 
 

Débora destaca a poluição do ar lançada pela fábrica de café e balas. Ela se mostrou 

preocupada pelo fato desta fábrica estar muito próxima de uma zona residencial. Destaca 

também ao fundo a mata presente na encosta. Ela justifica a escolha deste ângulo da 

fotografia, porque buscava mostrar a relação da fábrica com a poluição urbana. O que mais 

chamou a atenção no local foi a quantidade de fumaça produzida pela fábrica. 

Ela declara que embora considere a importância da fábrica de café para cidade, em 

contrapartida ela traz os malefícios da poluição. Sobre como a atividade auxiliou no seu 

aprendizado, respondeu: “Ajudou a perceber uma coisa que nunca tinha parado para pensar, 

que mesmo as coisas boas da vida podem nos prejudicar, com a quantidade de fumaça que a 

fábrica produz, nos afetando de alguma maneira” (Débora). 

Ficam visíveis as contradições que surgem com o crescimento da cidade: a fábrica, 
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segundo a aluna é algo positivo, pois gera empregos, receitas para o município, porque os 

produtos são distribuídos no país todo. Porém em contrapartida lança a poluição no ar da 

cidade, pela chaminé, afetando a saúde das pessoas, principalmente dos moradores mais 

próximos da fábrica. 

A fábrica do Café Sudoeste foi fundada em 1961, por Ronaldo Antônio Correa 

Tramujas (in memorian), o mix da empresa vai desde o café torrado e moído ao cappuccino. 

Na mesma fábrica existe uma linha de produção das balas Trams. 

A fotografia a seguir, do aluno Douglas, mostra uma parte de sua escola que foi 

demolida para reforma. 

 

 
Fotografia nº 52 – Antigas salas de aula do Colégio Suplicy. 

Autor: Douglas Karnoski, 2012. 

 
Douglas destacou as salas de aula que um dia estudou, agora transformadas em 

escombros. A sua fotografia retrata a renovação dos espaços, e as boas lembranças dos 

tempos que passou estudando naquele edifício, hoje um mero amontoado de entulho. Porém 

nesta área o antigo prédio dará lugar a um novo e mais moderno colégio, nos mostrando a 

dinâmica transformação do espaço urbano. 

Douglas justifica a escolha deste ângulo da fotografia, para questionar que a 

demolição de uma construção causa algum tipo de impacto ambiental. 

Sobre o que mais chamou a atenção no local, ele explicou que foram os: “anos de 

história no entulho, aulas passadas e lembranças que são demolidas do espaço e da nossa 

memória” (Douglas). 

Douglas entende a escola como uma possibilidade de um espaço para a prática da 

igualdade, liberdade, democracia e solidariedade humana. A escola representa para ele, mais 
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que uma construção física. As antigas salas de aula lhe trazem boas lembranças, o valor 

simbólico daquele espaço de vivência, se torna importante na vida do estudante. Para Freire 

(1993) o homem, que no processo histórico de sua auto-produção - distinto dos complexos 

naturais - alienou-se da compreensão de que é um ser simbólico, necessita reavaliar os valores 

de seus símbolos para, na sua recriação como ser social, recolocá-los sobre outros constructos 

ético valorativos. 

Sobre o que ele sabia deste lugar, o aluno destaca que o Colégio Dr. Eduardo Virmond 

Suplicy foi a primeira escola construída na cidade. E sobre o que mudou no local da 

fotografia, Douglas aponta a construção de um prédio novo, moderno e com tecnologia.  

O Colégio, hoje Suplicy, se chamava no seu início (1949) de Escola Isolada Estadual. 

O município na época era denominado Vila Marrecas e pertencia ao município de 

Clevelândia. Em 1956 Júlio Assis Cavalheiro doou o terreno onde foi construído o Grupo 

Escolar Dr. Eduardo Virmond Suplicy, o novo nome do colégio é homenagem ao primeiro 

diretor da Colônia Agrícola Nacional General Osório (CANGO), que era engenheiro 

agrônomo e participou ativamente na ocupação de vários municípios da região, exercendo o 

cargo de administrador de 1943 a 1954. Esta colônia incrementou o progresso do Sudoeste 

paranaense e por isso hoje, o Dr. Suplicy é considerado uns dos principais pioneiros da região. 

O Colégio oferta Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino e Ensino 

Médio nos turnos matutino e noturno. Em 2011 o estabelecimento possuía dezessete (17) 

turmas no período matutino, oito (8) turmas no período vespertino, quatro (4) turmas no 

período noturno, duas (2) turmas de sala de recursos. O Colégio passou por muitas reformas e 

ampliação durante mais de meio século da sua fundação, mas tamanha foi a solidez da 

construção do prédio principal, aliada a manutenção preventiva e às melhorias feitas pelos 

vários diretores, que o prédio de 1956 - que engloba o bloco da administração e as primeiras 

salas de aulas construídas - se encontra em boas condições, e poderá ser utilizado ainda por 

muitos anos.  

Em 2012, começou a ser construído um amplo e moderno prédio de três andares, com 

muitas salas de aula e laboratórios de ensino (no local da demolição das salas de aulas que já 

estavam bastante deterioradas, mostradas na fotografia de Douglas). 

Douglas acredita que a fotografia mostra a transitoriedade das construções da nossa 

cidade. O antigo dando lugar ao novo, ao moderno. 

Sobre como a atividade auxiliou no seu aprendizado, o aluno diz que foi: “na 

percepção das mudanças da paisagem ao longo dos tempos” (Douglas).  

Esta mudança da paisagem urbana também fica evidente na fotografia a seguir, de 
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Elizane. 

 

 
Fotografia nº 53 – Vista parcial do Centro e Bairro Alvorada.  

Autor: Elizane Lopes, 2012. 
 

Na fotografia a autora destaca uma faixa da área central dominada por edifícios 

baixos, na grande maioria de dois a três andares. Na análise ela indica uma má utilização do 

valorizado espaço central da cidade e justifica a escolha deste ângulo da fotografia por revelar 

o rápido crescimento da cidade, com as inúmeras construções que podem ser vistas na 

fotografia. O que mais lhe chamou a atenção no local, foi a aglomeração urbana do município, 

que exige a abertura de novos loteamentos em morros o que traz como consequência a 

devastação do meio ambiente. 

A aluna comenta que deveria existir uma otimização do espaço, pois, construindo 

edifícios mais altos caberiam mais apartamentos no mesmo terreno. Ela diz que a fotografia 

ajuda a pensar o lugar, porque mostra “que nossa cidade é um lugar bom de morar, pois é 

tranquila, tem muita oportunidade de emprego (principalmente na construção civil), bons 

lugares para o lazer e está servindo de modelo para outros municípios da região” (Elizane). 

Elizane ressaltou que a atividade foi importante para solidificar os laços de amizade: 

“a união do grupo durante a atividade, onde um ajudou o outro” (Elizane). Esta afirmação 

mostra que a atividade trouxe outros aprendizados, como a solidariedade do grupo, pois para 

chegar ao ponto extremo da torre, os alunos tinham que se ajudar a subir uma escada com 

inclinação de 90º, o que demonstrou que a turma estava unida e solidária. 

Na imagem a seguir o aluno Felipe buscou destacar o prolongamento da avenida: 
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Fotografia nº 54– Vista parcial do Bairro Industrial e prolongamento da Av. Júlio Assis. 

Autor: Felipe Rocha Cavalheiro, 2012. 
 

O aluno Felipe registrou o novo prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, e 

esclarece que a escolha do ângulo da sua fotografia, foi porque esta via é uma continuação da 

avenida principal da cidade, que homenageia seu bisavô. O que mais chamou a atenção no 

local foi: “o asfalto novo, mas é preciso plantar árvores ao longo desta via” (Felipe).  

Sobre como a fotografia ajuda a pensar o lugar, o aluno acredita que a fotografia 

mostra a necessidade do plantio de mais árvores na área urbana, para deixar a cidade mais 

fresca e agradável no verão. Sobre como a atividade auxiliou no seu aprendizado, ele 

respondeu: “Aprendi que Francisco Beltrão começa a crescer, mas necessita de mais áreas 

verdes” (Felipe). 

Além de Felipe, outros alunos evidenciaram que o crescimento da cidade começa a 

ameaçar as áreas verdes dos morros, destruindo a beleza verdejante da paisagem. 

Na foto a seguir o aluno destaca este crescimento na forma de um edifício em obras: 

 

 

Fotografia nº 55– Construção de edifício no Centro. 
Autor: Guilherme Rios Barbieri, 2012. 
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Guilherme registrou um dos inúmeros edifícios em construção no centro da cidade, 

demonstrando, com isso, que para quem chegou recentemente na cidade (que é seu caso), o 

que mais chame a atenção, seja o número de edifícios em construção. A escolha deste ângulo 

da fotografia para Guilherme é: “para mostrar a construção deste símbolo do crescimento que 

vem acontecendo em Francisco Beltrão” (Guilherme).  

Guilherme acredita que, o que precisa ser melhorado é a segurança do trabalhador da 

construção civil, pois arriscam a vida trabalhando em condições precárias e com pouca 

segurança. 

O aluno destaca que a fotografia mostra o aquecimento do mercado imobiliário. E que 

a atividade lhe ajudou: “a conhecer o potencial de crescimento da minha cidade” (Guilherme). 

Mais uma vez a questão do crescimento é uma das que mais impressionou os alunos. Já a 

aluna Jusara, na sua fotografia (a seguir), mostra um ponto de vista incomum: 

 

 
Fotografia nº 56 – Vista parcial do Bairro Luther King. 

Autor: Jusara Elias Pachico, 2012. 

 
Esta fotografia impressiona por sua beleza estética, a fumaça misturada a neblina da 

manhã criou um efeito interessante, destacando ao fundo a ponta de um morro, que parece 

nascer do meio da neblina. 

Jusara destaca que a escolha deste ângulo da fotografia, foi porque revela um ponto 

extremamente alto da cidade e que normalmente não estamos habituados a ver. O que mais 

chamou a atenção no local foi a quantidade de fumaça e neblina que cobria a cidade logo no 

início da manhã, justificou a aluna. 

É importante ressaltar que a altitude de Francisco Beltrão no ponto onde está a base da 

torre, é de 580 metros. Referente à pergunta sobre o que precisa ser mudado no local da 
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fotografia, a aluna sugere que “as fábricas fossem retiradas do núcleo urbano” (Jusara). 

Sobre como a fotografia ajuda a pensar o lugar, a aluna declara que “a fotografia 

mostra além do que imaginamos, mostra a verdadeira dimensão do lugar” (Jusara). 

Acrescenta que a atividade ajudou no seu aprendizado, pois: “auxiliou no conhecimento maior 

de nossa cidade, que apesar de estarmos todos os dias nela, não paramos para admirar sua 

beleza” (Jusara). 

A aluna Jusara destaca o fato da beleza da cidade permanecer oculta aos olhos do 

apressado cidadão, mas ela está ali o tempo todo e basta parar um pouco, buscar novos 

ângulos que uma paisagem ou um detalhe jamais visto antes, pode se revelar. 

A fotografia a seguir, da aluna Laurielen, representa novamente, o contraste entre a 

área construída e a área preservada. 

 

 
Fotografia nº 57– Vista parcial dos Bairros Alvorada e São Miguel. 

Autor: Laurielen Cardoso da Silva, 2012. 
 

Laurielen escolheu este ângulo da fotografia porque revela de forma concomitante 

dois aspectos, um, o crescimento da cidade, representado pelas construções e outro, a grande 

quantidade de árvores, representada pela paisagem ao fundo. O que mais lhe chamou a 

atenção no local foi “os morros com bastante vegetação e ar puro respirado no alto da torre” 

(Laurielen). 

A aluna pensa que a cidade está ficando cada vez mais urbanizada, e “a população 

aumentando muito, imagino como será nossa cidade futuramente, pois vai se tornar uma 

cidade populosa e não mais uma cidade tranquila do interior” (Laurielen). 

A fotografia ajuda a pensar o lugar, pois mostra a grande quantidade de vegetação 
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presente nas casas (nos jardins e quintais - o que indicaria uma melhor qualidade de vida). 

Sobre como a atividade auxiliou no seu aprendizado, a aluna respondeu: “a enxergar as 

belezas naturais e como elas estão sendo destruídas” (Laurielen). 

A aluna está atenta à questão ambiental e percebeu que a urbanização compromete as 

áreas preservadas. Quando Laurielen pensa no futuro, a incerteza e o medo aparecem na sua 

fala: “[...] imagino como será nossa cidade daqui uns vinte anos e fico com medo [...]”.  

A fotografia do aluno Lucas, também mostra o prolongamento da avenida. 

 

 
Fotografia nº 58 – Vista parcial do Bairro Industrial e prolongamento da Av. Júlio Assis. 

Autor: Lucas Correa Bello, 2012. 
 
 

Possivelmente pelo fato de ser uma obra grandiosa e recente, este prolongamento da 

avenida principal chame tanto a atenção dos alunos, mas esta obra também é um símbolo de 

expansão da cidade, pois trará urbanização para esta área, antes classificada como rural. 

Lucas escolheu este ângulo da paisagem para mostrar uma nova área de crescimento, 

resultado do prolongamento da avenida. O que mais chamou a atenção no local, ele explicou 

que foi: “a quantidade de árvores em um local tão próximo ao centro da cidade” (Lucas). 

Sobre o que ele sabia deste lugar, ele diz que é um local próximo a área central, mas 

que ainda possui muitos sítios (área rural). E sobre o que precisa mudar no local da fotografia, 

ressalta que é preciso ser instalada iluminação pública. 

O aluno acredita que a fotografia mostra os contrastes do lugar, com o meio urbano e o 

rural tão próximos, não sendo possível distinguir claramente, onde termina um e começa o 

outro. Afirma que a atividade: “auxiliou no conhecimento da cidade de um ponto diferente, eu 

nunca tinha visto a cidade daquele ângulo” (Lucas). 
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A vista da cidade do alto da torre despertou nos alunos uma nova visão da cidade, com 

ângulos jamais vistos. Assim a torre com mais de 80 metros de altura (no ponto mais alto que 

se pode visitar, pois se medida da base ao topo, ultrapassa os 90 metros), se tornou um local 

propício para fotografias da paisagem urbana. Como a fotografia a seguir do aluno Luciano: 

 

 
Fotografia nº 59 – Terreno baldio no centro da cidade. 

Autor: Luciano Antunes Maciel, 2012. 
 
 

Luciano destacou na fotografia o terreno baldio, que é usado como estacionamento de 

uma igreja. O aluno questiona o fato de um terreno tão bem localizado estar sendo 

subutilizado. A escolha deste ângulo da fotografia foi para mostrar o mau aproveitamento de 

um terreno em plena área central. O que mais chamou a atenção é que: “o local é utilizado 

para estacionamento e o acúmulo de lixo” (Luciano). Segundo o aluno não existe problema 

nenhum de um terreno baldio ser usado como estacionamento, mas se existisse alguma 

construção, provavelmente não teria acúmulo de lixo no local. 

O aluno acredita que a fotografia mostra as contradições do lugar, um terreno tão bem 

localizado sendo mal utilizado. Segundo ele a atividade auxiliou no seu aprendizado, pois ele 

começou a ver os problemas sociais e os relacionados ao meio ambiente.  

Os problemas sociais que o aluno se refere, se deve ao fato de que o terreno (próximo 

a escola) é usado por catadores de papel e mendigos em alguns horários do dia. Mas será que 

estes cidadãos menos favorecidos não têm direito a cidade também? 

Já a fotografia a seguir, do aluno Luis Henrique mostra o limite da área urbana e da 

rural. 
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Fotografia nº 60 – Vista parcial do Bairro Industrial e Hospital Regional ao fundo.  

Autor: Luis Henrique Martini, 2012. 
 

O aluno escolheu este ângulo pela diversidade de casas, prédios e a natureza, 

representada na paisagem. Ao fundo da sua fotografia aparece o Hospital Regional (HR), que 

foi terminado no ano de 2009 e começou a funcionar em 2010.  

Segundo o secretário estadual da Saúde, Gilberto Martin em entrevista ao Jornal de 

Beltrão (18/09/2009), a proposta para o HR é a de uma gestão compartilhada do hospital, que 

deverá ser administrado pelo consórcio dos 27 municípios da microrregião de Francisco 

Beltrão em parceria com o governo do Estado, mediante a celebração de convênio de 

gerenciamento.   

O que mais chamou a atenção do aluno no local foi a quantidade de vegetação, ar 

limpo, local bem ensolarado. Sobre como a fotografia ajuda a pensar o lugar, o aluno acredita 

que a fotografia ajuda a questionarmos sobre as questões ambientais da cidade. Sobre como a 

atividade auxiliou no seu aprendizado, ele respondeu: “aprendi que devemos cuidar melhor de 

nossa cidade” (Luis Henrique). 

A análise de Luis Henrique revela a necessidade de se plantar mais árvores. Apesar da 

cidade possuir uma área verde considerável, alguns bairros são quase desprovidos de 

vegetação e não possuem praças ou parques jardinados. 

A fotografia da aluna Mariana, mostra a área central da cidade com o bairro da Cango 

no fundo. 
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Fotografia nº 61 – Vista parcial do Centro e do Bairro da Cango. 

Autor: Mariana Pedrotti, 2012. 
 

A escolha do ângulo da fotografia segundo Mariana foi porque permitia uma melhor 

visualização da poluição lançada pela Madeireira Camilotti. E o que mais chamou a atenção 

no local, foi a poluição da fábrica, “fiquei surpresa que logo pela manhã a poluição já era 

intensa” (Mariana). 

Ângelo Camilotti foi proprietário da primeira indústria madeireira de Francisco 

Beltrão, nos inícios da década de 1950. Ele teria deixado “tudo lá no Rio Grande do Sul” para 

vir trabalhar com extração de madeira, pois lá o negócio de madeira entrara em declínio. 

Aportando em Francisco Beltrão, teria comprado uma gleba de terra (da fazenda Marrecas e 

da Dambros e Piva), com 600 alqueires de “puro pinheiro”. Então, instalara a indústria serra-

fita (em área praticamente anexa ao centro da cidade, nas proximidades do Rio Marrecas), 

passando a serrar tábuas. Depois, também construíra a indústria de beneficiamento e fabricava 

caixas, vendendo localmente, para todo o Brasil e, ainda, exportava parte da produção. 

A partir de 1970 iniciou a produção de chapas de compensado e portas, utilizando 

madeira de araucária e outras espécies nativas. O sucesso dos produtos garantiu o 

desenvolvimento da Camilotti, originando a construção de um grande parque industrial que 

produz laminados, compensados, portas, batentes e guarnições. Hoje a empresa está presente 

no mercado interno e externo, atendendo desde consumidores de casas populares, até obras de 

fino acabamento. 

Sobre o que precisa ser mudado no local do registro, a autora da fotografia acredita 

que “a fábrica está muito próxima ao centro, onde existem muitas residências, por isso acho 

que ela deveria ser transferida para uma área mais distante” (Mariana). 
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Por meio da análise da fotografia a aluna declara: “começamos a perceber que existem 

grandes edifícios, fábricas e muitos pontos comerciais na cidade” (Mariana). A atividade “lhe 

ajudou a ver o crescimento de Francisco Beltrão e perceber a cidade de uma forma mais 

ampla, com mais detalhes” (Mariana). Ela questionou a poluição lançada e a proximidade da 

madeireira das residências, e acertadamente sugeriu a transferência da empresa para outro 

local. 

O aluno Oscar revelou a área central e seu crescimento por meio de sua fotografia. 

 

 
Fotografia nº 62 – Construção na área central. 

Autor: Oscar Henrique Visentin, 2012. 

 

Ele aponta a escolha deste ângulo da fotografia, porque observou que um ano atrás, 

quando mudou para a cidade, muitas construções estavam no andar térreo e agora estão com 

muitos andares já prontos. O que mais chamou sua atenção no local foi o ritmo acelerado do 

crescimento da cidade. Ele acredita que a fotografia mostra uma cidade tranquila, boa para 

morar e de grande desenvolvimento. Destacou que a atividade auxiliou no seu aprendizado, 

pois: “trouxe maior conhecimento do lugar onde moro” (Oscar). Ele diz que veio morar 

recentemente em Francisco Beltrão e lhe impressionou a tranqüilidade da cidade e o ritmo 

acelerado das construções, fato também notado por grande parte dos seus colegas.  

A fotografia a seguir, do aluno Pedro Henrique, mostra um ponto turístico e religioso 

importante da cidade, o morro do Calvário. 
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Fotografia nº 63 – Morro do Calvário, bairro da Cango. 

Autor: Pedro Henrique Bif da Silva, 2012. 

 

Pedro Henrique declara a escolha do ângulo da fotografia, por ter muita vegetação, 

casas e o Cristo Redentor. O que mais lhe chamou a atenção no local, foi a estátua do Cristo, 

pois ele a admira muito. Sobre o lugar da fotografia o aluno acredita que é um local bastante 

religioso. Destaca que a fotografia mostra lugares importantes da cidade, o Cristo para ele é 

um ponto de referência para localizar sua casa. Sobre como a atividade auxiliou no seu 

aprendizado, diz: “percebi nesta atividade a importância da vegetação para a cidade” (Pedro 

Henrique). 

O aluno observou um local muito importante da cidade, o Morro do Calvário, que é 

um dos pontos mais antigos e visitados da cidade, por ser local de peregrinação religiosa 

(principalmente na Semana Santa) e onde está a majestosa estátua do Cristo Redentor e 

também é um ponto turístico, com uma das melhores vistas da cidade. 

Interessante também que a estátua do Cristo, por ser avistada de grande parte da 

cidade, serve para o aluno como um ponto de referência e facilita sua localização na cidade. 

Em 1950 uma cruz de Cristo foi erguida no Morro do Calvário e em 1992, foi ali 

erigida a imagem do Cristo Redentor, imitação de menor dimensão da existente na cidade do 

Rio de Janeiro. “O Cristo do Morro do Calvário é um dos monumentos que ratifica a 

importância territorial ostentada pela religiosidade, que perpassa a vida social local” 

(FLÁVIO, 2011, p.74). 

A fotografia a seguir mostra a fábrica de café, retratada pela aluna Tainara. 
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Fotografia nº 64 – Fábrica do Café Sudoeste/Trams. 

Autor: Tainara Luana Hoppe, 2012. 
 
 

A autora da fotografia aponta a escolha do ângulo da fotografia, devido à poluição do 

ar causada pela fábrica, o que prejudica o meio ambiente e consequentemente nossa vida. Ela 

justificou que foi a quantidade de fumaça expelida pela chaminé da fábrica que lhe chamou a 

atenção, a aluna acredita que “se deve buscar diminuir ou acabar a poluição, para que não 

prejudique nossa vida e nossa saúde” (Tainara). 

Segundo Primack e Rodrigues (2001) os diversos tipos de poluição do ar, água ou solo 

– por sua vez, têm consequências negativas para sua população, pois podem destruir fontes de 

alimentos, contaminar o ar e a água, e influenciar na incidência de doenças (principalmente 

respiratórias, neste caso). De modo similar, comunidades aquáticas e terrestres também são 

afetadas por elementos tóxicos, sejam decorrentes de dejetos industriais e esgotos lançados 

em rios e mares, ou devido à dispersão atmosférica de poluentes.  

A aluna declara que a fotografia “mostra os pontos positivos e negativos de um lugar, 

evidenciando a realidade de onde vivemos, e as coisas que no dia-a-dia não nos damos conta e 

que podem prejudicar nosso futuro” (Tainara). 

Para a aluna a atividade: “me auxiliou na percepção de problemas (ambientais) que 

podem influenciar nossas vidas” (Tainara). A aluna deixa bem claro na sua fotografia, que a 

fábrica de café está causando um problema ambiental, poluindo o ar que nós respiramos. 

Segundo ela a fábrica deveria diminuir a poluição, isso seria possível com a instalação de 

filtros nas chaminés, ou a transferência da fábrica para outro local, pois quando a fábrica se 

instalou ali, não existiam tantas residências próximas, porém atualmente o local é 

predominantemente residencial, portanto um lugar inadequado para estar instalada uma 

indústria.  
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A remoção da indústria deste local ou até seu fechamento como gostariam alguns 

vizinhos, parece algo improvável – pelo menos atualmente – pois o grupo Café 

Sudoeste/Trams está em plena atividade, comercializando seus produtos em mais de 10 

países, e em parte do MERCOSUL. Portanto, apesar dos transtornos com a poluição, 

aparentemente não existe nenhuma sinalização por parte da administração municipal, em 

transferir ou fechar, uma indústria que está gerando empregos e receita ao município. 

 Na sequência apresentamos o Gráfico nº 01 - que resultou da análise dos alunos – 

sobre o principal aspecto ambiental que aparece nas suas fotografias.  

 

Gráfico nº 01. Aspectos vinculados à questão ambiental nas fotografias 

 
 

Elaboração: Geliane Toffolo, 2012. 
 

Conforme demonstra o gráfico, os aspectos mais destacados pelos alunos foram: 

primeiro a destruição da natureza (7 alunos), seguido pela natureza - representada pelas matas 

(6 alunos) e por último as construções invadindo o espaço da natureza (5 alunos). 

Para Odum (1988), embora as cidades não ocupem uma área muito grande da 

superfície terrestre – apenas de 1 a 5% do planeta – elas alteram radicalmente a natureza dos 

rios, das florestas e dos campos naturais e cultivados, assim como da atmosfera e dos oceanos, 

devido aos ambientes extensos de entrada e saída que demandam, os quais geralmente sofrem 

com a poluição e degradação resultantes dessa alteração.  

A urbanização não é um mal em si, mas segundo Castelnou (2008) a questão é que nos 

países em desenvolvimento, ela se conjuga com altos índices de pobreza. A ocupação urbana 

de ambientes mais frágeis, como mangues, várzeas, fundos de vales, topos de morros e áreas 

de mananciais, aliada ao aumento descontrolado de atividades produtivas e de consumo, 

acaba intensificando seus efeitos negativos.  

Castelnou (2008) concluiu que: 
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Isto se torna um ponto ainda mais preocupante quando se vê que as previsões 
em relação à distribuição espacial da população mundial nos próximos 
decênios indicam que as maiores aglomerações urbanas acontecerão nos 
países do hemisfério sul, inclusive o Brasil. Em menos de uma década, as 
maiores cidades do mundo estarão situadas nos países com maiores riscos 
sócio-econômicos e, consequentemente, ambientais (CASTELNOU, 2008, 
p.59). 

 

No Gráfico nº 02 está o percentual das notas atribuídas à atividade, pelos alunos-

autores das fotografias, onde 60% dos alunos atribuíram nota dez. Diante da realidade que 

mostra o desinteresse generalizado dos alunos na escola, essa nota é bastante significativa, 

indicando que a metodologia é eficaz, o que também pode ser confirmado nas respostas dos 

alunos: “é uma atividade inovadora [...] despertando mais interesse, estimulando a 

criatividade [...]”, “[...] auxilia em uma forma de ver e pensar diferente”, “[...] estimula a 

atenção dos alunos”, “[...] nos mostra outra forma de ver a realidade”.  

 

Gráfico nº 02. Avaliação da atividade pelos alunos-autores das fotografias 

 
Elaboração: Geliane Toffolo, 2012. 

 

O gráfico nº 02 mostra que num total de 18 alunos, 60% deram nota 10,0 (11 alunos), 

34% dos alunos deram nota entre 8,0 a 9,5 (6 alunos) e somente 6% deu nota 6,0 (1 aluno). 

Portanto, acreditamos, ao analisarmos o gráfico nº 02, que o grande percentual de notas altas 

atribuídas pelos alunos (94%), demonstra uma satisfação por parte destes alunos-autores com 

a atividade fotográfica e que ela atingiu os objetivos propostos. 

Na sequência veremos com se desenvolveu a metodologia da pesquisa, com os alunos-

não-autores das fotografias e os seus resultados efetivos. 
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5.3 A didática da imagem fotográfica com os alunos-não-autores  

 

A leitura da imagem exige algumas reflexões e alguns aspectos são importantes no seu 

estudo, como salienta Barbosa (1991): a) a leitura é uma prática analítica que extrapola a 

reprodução; b) a imagem pode oferecer elementos de discussão que não se restringem ao 

aspecto ilustrativo ou visual; c) ao ensino de arte cabe promover o debate e ampliar os 

referenciais de análise de imagens na escola; d) a possibilidade de uma abordagem mais 

abrangente do fenômeno imagístico está posto em compreendê-lo como uma particularidade. 

Considerando estes aspectos é que iremos realizar o estudo das fotografias, da leitura do 

significado do conteúdo representado, para que traga sentido à discussão que queremos sobre 

a EA. 

Lukács (1965, 1966, 1968, 1978) considera importante para a leitura da imagem: 

buscar a sua gênese – compreendendo-a como produto do trabalho humano (é importante falar 

da história de vida do artista, mas não tomá-la como curiosidade ou espetáculo); compreendê-

la como produto histórico, localizado em tempo e espaço; identificar no cotidiano as possíveis 

missões sociais que este põe ao homem; estabelecer as relações sociais que determinam 

arranjos de interesses, poder e dominação; identificar nelas, traços e elementos que 

possibilitem ao homem colocar-se frente à causa da humanidade (serem impactantes, 

possibilitarem a catarse, no sentido lukacasiano); percebê-la como uma representação do 

artista, inserido no conjunto da evolução da humanidade; identificá-la como expressão de um 

mundo exterior e interior, do universal e do singular; encontrar nela traços do conformar 

profético que, como obra de arte, é dela constitutivo.  

Lukács (1978) coloca a necessidade de estarmos na posição do analista/intérprete; 

dedicarmos tempo à análise; definirmos os objetivos e a metodologia da análise. 

A metodologia de leitura da fotografia foi a atividade com alunos-não-autores (no total 

de 8 alunos) da mesma turma (3º ano “A” matutino do Ensino Médio do Colégio Suplicy) e 

consistiu em apresentar para cada aluno uma (1) fotografia - que não foi feita por ele - 

escolhida pelo critério da visão da paisagem e do seu aspecto ambiental. Estas fotografias 

foram anexadas a um roteiro (Apêndice 2) que foi respondido pelos estudantes. 

Na sequência fotografia da Praça Central. 
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Fotografia nº 65 – Praça Dr. Eduardo Virmond Suplicy. 

Autor: Freisleben, 2011. 
 
 

Ao analisar a fotografia da Praça Central, Ana Paula diz que ela vê um agrupamento 

de árvores e muitos monumentos. A Praça Central segundo a aluna “é um lugar onde 

podemos passear com os amigos e fazer novos” (Ana Paula). E, sobre como a fotografia ajuda 

a pensar o lugar, a aluna diz acreditar que “porque ficam registradas as belezas, mas também 

as coisas ruins da cidade” (Ana Paula). 

O que mais chamou a atenção da aluna foi o fato de não ter observado antes. Mas de 

um novo ângulo, agora, revelava um pequeno oásis em meio a tanta construção. 

Conforme Galvão (2009), a praça Eduardo Virmond Suplicy foi inaugurada em 31 de 

janeiro de 1969, recebendo este nome em homenagem ao primeiro administrador da Colônia 

Agrícola Nacional General Osório (CANGO). No ano de 1988, a avenida em frente à igreja 

deu lugar a um calçadão, aumentando o espaço para a realização de eventos e de lazer para a 

sociedade. 

Para Freisleben (2010), a Praça Central é de uso variado, com destaque para: 

vendedores ambulantes, de picolé, algodão doce, cintos e carteiras; de feirantes de frutas e 

verduras nas quartas-feiras e sábados. Também de desocupados, usuários ou traficantes de 

drogas e de prostitutas. A praça é também um local onde ocorrem projetos sociais, de 

recreação, campanhas de vacinação, doação de animais abandonados, Semana do Meio 

Ambiente, Semana da Pátria, Carnaval e até telões para os jogos da Copa do Mundo. 

A Praça Eduardo Virmond Suplicy, além de servir de área de lazer e de circulação de 

pedestres, recebe frequentadores das feiras, das lanchonetes e da lan house. Além disso, 

abriga alguns eventos durante o ano, um deles é o Natal de Luz, que ocorre todos os anos, 

levando centenas de pessoas de Francisco Beltrão e municípios da região à praça, tanto para 

ver a chegada do Papai Noel, quanto para observar a decoração natalina.  
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Já na fotografia a seguir, observamos a paisagem da cidade na parte sul. 
 

 
Fotografia nº 66 – Vista parcial do Bairro Industrial. 

Autor: Freisleben, 2011. 
 

A fotografia é um recorte da paisagem do bairro Industrial, a aluna diz: “vejo muitas 
casas, um grande prédio e um morro bem verde” (Carla). O que mais lhe chamou a atenção na 
fotografia “foram as árvores, o verde, a boa qualidade ambiental, uma vista agradável” 
(Carla). Diz que “o loteamento que vai ser construído, as ruas que serão feitas, casas grandes 
que serão construídas, tornando a área muito urbanizada daqui alguns anos” (Carla). Sobre 
como a fotografia ajuda a pensar o lugar, a aluna diz que “é um lugar novo, que mostra que a 
cidade está crescendo cada vez mais e mostrando seus pontos mais belos” (Carla). 

Carla destacou a vegetação do morro, a boa qualidade ambiental, mas se preocupa 
com o crescimento da cidade, que na sua opinião pode comprometer a beleza deste local. 

A fotografia a seguir, mostra a área sul da cidade, que se transformou muito com a 
urbanização nos últimos anos. 

 

 
Fotografia nº 67 – Vista parcial do Bairro Industrial. 

Autor: Freisleben, 2011. 
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Analisando a fotografia do bairro Industrial, o aluno diz que vê de importante: “a 
paisagem, as árvores, os gramados” (Gabriel). Sobre o que mais chamou a atenção ele 
explica: “a casa lá em cima, no topo do morro” (Gabriel). Ele avalia como positivo neste 
lugar, que “tem muito mato, que acaba ajudando a melhorar o clima”, porém acredita que 
“tem muita construção, e este crescimento da cidade está tomando conta das matas” (Gabriel).  

As casas construídas no topo do morro não deveriam estar ali, na sua análise estas 
construções cada vez mais, estão tirando o lugar da vegetação. 

A fotografia a seguir mostra parte do bairro Cristo Rei, na localização noroeste da 
cidade. 

 

 
Fotografia nº 68– Vista parcial do Bairro Cristo Rei. 

Autor: Freisleben, 2012. 
 

O aluno Herbert vê de importante na fotografia “além do povoamento e do relevo, que 
há muitas árvores, o que é bom” (Herbert). O que mais chamou sua atenção foi “o aeroporto 
que se destaca no topo do morro” (Herbert).  

O aluno menciona que “existem muitas faixas de sinalização do pedestre na cidade” 
(Herbert). E diz que “é uma cidade em desenvolvimento, pois apesar de ser no interior do 
estado, tem aeroporto” (Herbert). 

Para Herbert a quantidade de árvores na cidade é algo importante, mas foi o aeroporto 
que mais chamou sua atenção, pois segundo sua análise o fato de a cidade ter um (agora com 
uma linha regular que leva a capital), é algo relevante, pois as linhas aéreas ligam mais 
rapidamente o interior a outras localidades maiores. 

A fotografia a seguir retrata parte do bairro Nossa Senhora Aparecida, na localização 
oeste da cidade. 
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Fotografia nº 69 – Vista parcial do Bairro Nossa Sra. Aparecida. 

Autor: Freisleben, 2011. 
 

“Neste local há muitas árvores e um campo de futebol” (Jean). Ele explica que o que 

chamou sua atenção foi “o morro com muito mato e bem próximo ao centro da cidade” (Jean) 

e complementa “lá é o campo de futebol chamado Anilado, onde o Beltrão Futebol Clube joga 

nos campeonatos regionais” (Jean). E que “é um belo local da cidade, com muito mato e um 

bom campo” (Jean). Sobre como a fotografia ajuda a pensar o lugar, ele acredita que “em 

Francisco Beltrão tem locais para as pessoas se divertirem nos finais de semana, e isso é 

muito importante” (Jean). 

Jean destaca a beleza da vegetação dos morros, mas é o campo de futebol que merece 

sua atenção, para ele o campo e outras áreas de esporte e lazer como os parques da cidade, são 

importantes para as pessoas se divertirem principalmente nos fins de semana.  

O terreno onde atualmente se encontra o Estádio, foi doado na década de 50, por Júlio 

Assis Cavalheiro para ser utilizado para “fins sociais” no início da cidade.  

A fotografia a seguir mostra parte do Centro e do Bairro da Cango, na direção norte. 

 
 

 
Fotografia nº 70 – Vista parcial do Centro e Bairro da Cango.  

Autor: Freisleben, 2012. 
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Esta fotografia destaca o avanço da área urbana sobre o principal rio do município 

(Rio Marrecas), apesar da mata ciliar ter sido reduzida ao longo dos anos, neste local ela se 

encontra preservada.  

Foi exatamente este aspecto que chamou a atenção do aluno: “a mata em volta do Rio 

Marrecas em pleno centro da cidade, isto ajuda a preservação do rio” (Luiz Felipe). O aluno 

explicou que “Há muitas árvores no centro da cidade, o que é importante para a ecologia” 

(Luiz Felipe). Ainda comenta que “há preservação ambiental neste local” (Luiz Felipe). Ele 

destaca que a fotografia ajuda a pensar o lugar, “na preservação das árvores da cidade” (Luiz 

Felipe). 

O aluno observou que existe mata ciliar ao redor do rio na parte central da cidade, o 

que indicaria, pelo menos neste ponto, que a mata está sendo preservada. Porém vale a pena 

ressaltar que as construções estão muito próximas das margens do rio, desobedecendo a 

distância mínima exigida pela lei. 

Castelnou (2008) defende que para uma cidade ser considerada sustentável, algumas 

ações devem ser implementadas, como por exemplo: a proteção da paisagem natural; a 

promoção de saúde e saneamento, cujo objetivo básico seria garantir a qualidade da água para 

a prevenção de doenças; o tratamento adequado do lixo evitando contaminação do solo e das 

águas; e o estabelecimento de um tratamento de esgoto. Pois: 
 

Conservar os mananciais hídricos, tendo como objetivos preservar fundos de 
vale, proteger a mata ciliar e garantir o uso múltiplo das possíveis represas. 
Deve-se combater o desmatamento e repovoar os rios com espécies nativas, 
defendendo a biodiversidade e a preservação da flora e fauna originais […] 
(CASTELNOU, 2008, p. 60). 
 

A mata do Morro do Calvário, na direção norte, é destacada na fotografia a seguir. 

 

 
Fotografia nº 71 – Morro do Calvário. 

Autor: Freisleben, 2011. 
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A fotografia destaca a estátua do Cristo Redentor, que se encontra envolvido por uma 

exuberante mata (grande parte reflorestada), porém na parte inferior da fotografia vemos 

construções praticamente encostadas no limite da mata. 

Ao aluno Marlon perguntamos o que ele vê de importante na fotografia do Morro do 

Calvário e sua resposta foi: “A imagem do Cristo Redentor e a floresta ao seu redor, a estátua 

do Cristo está junto da natureza”. E explicou: “É o Morro do Calvário, um dos principais 

pontos turísticos da cidade”. Declara ainda que neste lugar: “É a natureza que traz a sensação 

de bem estar, relaxamento” (Marlon). Sobre como a fotografia ajuda a pensar o lugar, ele 

acredita que “ajuda a pensar em lugares, pontos, e aspectos de Francisco Beltrão, que são de 

extrema beleza, mas a população não vê nem usufrui estas belezas naturais” (Marlon). 

Para Marlon, a floresta que cerca toda a estátua do Cristo lhe traz a sensação de bem 

estar, é exatamente o que sentimos quando estamos neste local, mas segundo ele nem todas as 

pessoas usufruem das belezas naturais da cidade (talvez pelo ritmo acelerado da nossa vida 

moderna). Outro aspecto bem lembrado pelo aluno é que o local é um importante ponto 

turístico (e religioso) da cidade. 

O Morro do Calvário é um espaço de significativo sentido religioso para a população 

de Francisco Beltrão e de outros municípios da região, pois durante todos os dias do ano, 

existem peregrinos que visitam o Cristo. Eles fazem a via-sacra para pagar promessas, rezar, 

fazer agradecimentos ou, simplesmente, para estar em contato com a natureza e/ou por 

acharem o local bonito. 

O Cristo Redentor é uma imagem representativa de Francisco Beltrão em folders, 

páginas na internet, divulgação de eventos do município, entre outros, caracterizando-se como 

um referencial do município e já fazendo parte da identidade e do patrimônio local. 

 
A visitação é contínua durante todo o ano; a população local e também as 
pessoas que visitam Francisco Beltrão proporcionam um bom fluxo de 
pessoas que visitam o espaço diariamente. Entretanto, o fluxo de pessoas 
aumenta durante a Semana Santa, na Quaresma, momento de forte 
penitência para os cristãos. O movimento de fiéis intensifica-se durante esse 
período e culmina com milhares de pessoas na Sexta-feira Santa. Pessoas de 
muitas cidades da região comparecem ao local; algumas caminham dezenas 
de quilômetros, em grupos ou sozinhas, como forma de sacrifício 
(GALVÃO, 2009, p.94).  

 

Além das peregrinações e das visitas turísticas, que visam usufruir da beleza 

paisagística do local, o Morro do Calvário já foi utilizado para EA e ensino religioso por 

alguns professores das escolas municipais e estaduais de Francisco Beltrão, o que mostra a 
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versatilidade com que este patrimônio é utilizado pela população. Entretanto, mesmo sendo 

bem frequentado, o Morro do Calvário está sendo descaracterizado. Sua importância como 

patrimônio de Francisco Beltrão, com significado histórico-cultural para o município, não tem 

sido reconhecida plenamente. 

A fotografia a seguir mostra uma madeireira que a muitos anos funciona dentro da 

área urbana. 
 

 
Fotografia nº 72 – Vista parcial do Centro e Madeireira Camilotti. 

Autor: Freisleben, 2011. 

 
O aluno Mateus destaca na fotografia a madeireira próxima ao Rio Marrecas: “a 

fábrica em um lugar inadequado para a população, na margem de um rio, em local de 

residências, poluindo o ambiente das 6 horas da manhã às 18 horas”, segundo ainda o aluno, 

“a prefeitura não atende ao pedido dos moradores para a retirada da fábrica deste local, pois a 

fábrica pertence a um pioneiro” (Mateus). 

Voltolini (2000) conta que surgiam em cidades, como Pato Branco e Francisco 

Beltrão, os “barões do pinheiro”.  

 
Esses segmentos capitalistas ostentavam forte participação social: liberais e 
generosos, não havia promoção social e religiosa em que não estivessem 
presentes, com sua participação em espécies, serviços ou produtos. Vem daí 
a coexistência harmoniosa, simpática com a sociedade daqueles tempos e as 
edificantes referências que ainda soam a seu respeito (VOLTOLINI, 2000, 
p.126).  

 

A indústria madeireira se colocava como um dos principais elementos, em termos de 

atividades econômicas efetivadas em Francisco Beltrão, desde os meados dos anos 1950, até 
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as décadas de 1960-70. 

O que mais chamou a atenção do aluno na fotografia foi “os problemas ambientais” 

(Mateus). E complementou: “É uma serraria, a Camilotti” (Mateus). O aluno observa que 

“talvez sejam as madeiras serradas que servirão para construção de móveis” (Mateus). O 

aluno acredita que “a derrubada de árvores prejudicam o meio ambiente, e os moradores que 

residem ao redor” (Mateus). 

A análise do aluno revela a preocupação diante do fato da madeireira ainda estar 

funcionando em plena área residencial e próxima da margem de um rio, poluindo o rio e o ar 

praticamente o dia todo.  

Ele percebe as relações de poder presentes na cidade, pois evidencia que o real motivo 

para não conseguirem transferir a madeireira do local, é o fato da empresa pertencer a um 

pioneiro muito influente. 

No Gráfico nº 03, é possível visualizar a avaliação dos alunos-não-autores, como 

análise dos registros das fotografias analisadas, que não foram feitas por eles. 

 
Gráfico nº 03. Avaliação da atividade pelos alunos-não-autores das fotografias  

 
Elaboração: Geliane Toffolo, 2012. 

 

O gráfico nº 03 mostrou que num total de oito (8) alunos, 37% deram nota 10,0 (3 

alunos), 50% dos alunos deram nota entre 8,0 a 8,5 (4 alunos) e somente 13% deu nota 6,0 (1 

aluno), totalizando um percentual de 87% de notas altas, o que evidencia a satisfação da maior 

parte dos alunos com a atividade. 

Quando perguntamos no que a fotografia contribui no aprendizado, apareceram três 

categorias principais sintetizadas no Gráfico nº 04. 
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Gráfico nº 04. Análise de como a fotografia contribuiu no aprendizado 

 
Elaboração: Freisleben, 2012 

 

Fica claro no gráfico acima que é possível conhecer melhor a beleza da cidade e seus 

problemas ambientais, bem como localizar lugares ou pontos específicos da cidade. Se 

evidenciou também as relações de poder, o poder do capital nas mãos de algumas famílias 

influentes. 

Os principais aspectos ambientais que aparecem mais significativamente nas 

fotografias, estão sintetizados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico nº 05. Aspectos ambientais que apareceram nas análises 

 
Elaboração: Freisleben, 2012. 

 

O gráfico acima mostra que a urbanização está diminuindo o espaço da natureza. 

Alguns pontos de devastação das matas nos morros também preocupam os alunos, bem como 

a poluição do ar por fábricas, que ainda estão funcionando em áreas centrais. 



 

159
 

A fotografia nos dá uma noção do local, facilitando a compreensão do aluno dos locais 

da cidade, assim a atividade lhes ajudou a ver a cidade de outra forma, além de lhes mostrar 

áreas irregulares e de desmatamento. 

A atividade atingiu os objetivos propostos, porém as notas atribuídas aos alunos, e 

sintetizadas nos gráficos, mostram valoração menor das notas dos alunos-não-autores (87% de 

notas altas), daquelas da turma dos alunos-autores das fotografias (94% de notas altas). 

Entendemos que, quando o aluno é o próprio autor das fotografias, a atividade tem um 

alcance maior e o aprendizado é mais efetivo, o que foi demonstrado pelas notas atribuídas 

aos alunos. 

É perceptível que, no decorrer e após a atividade, o aluno desenvolve uma nova visão 

em relação à fotografia, buscando pontos de observação que possam tornar possível um olhar 

mais amplo da cidade, representada através de suas belezas, mas também dos seus problemas 

ambientais e sociais, culminando nas múltiplas interpretações que a fotografia é capaz de 

proporcionar. Ou seja, uma leitura mais completa e complexa do lugar. A atividade também 

possibilita o aluno refletir sobre os significados da fotografia e na sua condição de cidadão 

ativo na construção do seu meio ambiente, de uma sociedade da qual pertence, processo que 

se inicia na sala de aula e perpassa a experiência pela família e pelo grupo social do qual faz 

parte. 

Para Mussoi e Santos (2008), a fotografia como recurso didático para leitura e 

apreensão da paisagem pode apresentar resultados significativos para a aprendizagem. 

Embora seja necessário, porém, superar alguns paradigmas quanto ao seu uso em sala de aula. 

Sua utilização como mera ilustração de textos em livros didáticos, juntamente com outros 

“métodos tradicionais, que dão ênfase à memorização e a repetição pura e simples do que é 

ensinado, vem se arrastando no tempo e precisam dar lugar a novas metodologias com a 

utilização de diferentes linguagens, entre as quais a visual” (MUSSOI; SANTOS, 2008, p.07). 

A linguagem visual da fotografia pode ser usada em sala de aula para compreensão de 

conceitos geográficos, como a paisagem. 

 
A utilização da fotografia pode estimular a observação e descrição das 
paisagens pelos alunos, preparando-os para tirarem suas próprias conclusões 
e elaborarem soluções para problemas da sua realidade, e não apenas como 
uma ilustração do conteúdo geográfico ministrado (ASARI; ANTONIELLO; 
TSUKAMOTO, 2004, p. 183). 

 

Porém o uso destas linguagens visuais exige do professor uma constante atualização 

tecnológica, já que a manipulação adequada destes instrumentos (computadores, máquinas 
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fotográficas digitais, projetores multimídias), requer certo grau de conhecimento. Chikaoka 

(2010) adverte que na atualidade, é de pelo menos cinco anos a defasagem de conhecimento 

tecnológico enfrentada por educadores, com relação aos jovens e adolescentes da Era Digital, 

e complementa: 

 

Atualmente, o educador não está preparado para trabalhar com o turbilhão de 
imagens que invadem o ambiente escolar, decorrentes do uso de 
equipamentos fotográficos de fácil acesso como, por exemplo, os compactos 
de baixo custo e os celulares. Dada a velocidade com que os avanços 
tecnológicos são incorporados nas câmeras fotográficas, o professor 
encontra-se em defasagem de alguns anos em relação ao que resulta da 
disseminação e uso desses aparatos nos contextos educacionais onde ele 
atua. É necessário pensar numa reeducação, tentar deslocar a atenção e não 
falar em fotografia focada somente na imagem. A diferença é enxergar, 
explorar e construir os saberes com o processo (CHIKAOKA, SALLET, 
2010, p.278). 
 

Para compreendermos melhor como o recurso da imagem fotográfica está sendo 

trabalhado em sala de aula, consultamos professores do Ensino Fundamental, Médio e 

Superior da rede pública e privada de ensino, do estado do Paraná, num total de oito (8) 

professores atuantes e um (1) não atuante. Deste total de nove (9) sujeitos, oito (8) são 

licenciados em Geografia e um (1) em Artes, ministram disciplinas em áreas variadas, como: 

Artes, História da Técnica e da Tecnologia, Ética e Cidadania, Geografia, Meio Ambiente, 

Prática de Ensino e Pesquisa. Esta escolha considerou a interdisciplinaridade na prática dos 

sujeitos. 

Nosso propósito foi entender, na visão deles, a relação que há entre a imagem, com 

ênfase na fotografia, como recurso didático e a prática pedagógica. As respostas, que 

apresentamos na sequência refletem a práxis cotidiana dos professores. Utilizaremos 

pseudônimos para preservar a identidade dos sujeitos pesquisados, que assim se 

pronunciaram. 

O professor César30 acredita que: 

 
 A imagem é um recurso indispensável sem o qual (principalmente na 
disciplina de Artes), os conhecimentos ensinados assumem características 
demasiadamente abstratas. O poder de fixação e reflexão através da 
imagem é um importante recurso didático do qual faço uso diariamente. 
Vale destacar que a internet, como meio de acesso a imagens, e a TV Pen-

                                                        
30 Graduado em Artes, Mestrando em Educação, é professor de Artes a mais de dez anos, no Ensino Fundamental, Médio e 
Técnico, atualmente leciona no Colégio Estadual Tancredo Neves em Francisco Beltrão/PR. 
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drive disponível nas salas de aula, facilitam muito o uso da imagem como 
recurso (Prof. César). 
 

Segundo Trovo (2011), fazer uso de imagens para interpretação das relações 

econômicas, sociais, culturais e ambientais na ótica escolar, e ao mesmo tempo desenvolver 

meios que facilitem a aprendizagem do aluno é uma tarefa que precisa de cuidados especiais, 

sobretudo, utilizando-se, para tanto, de tecnologias variadas, como a fotografia, a informática 

e a TV Pen-drive. 

O professor Marcos31 também acredita ser a imagem um importante recurso 

pedagógico, ao dizer que: 

 
Minha prática pedagógica está diretamente relacionada ao uso de imagens, 
enquanto um recurso pedagógico, uso sempre. É importante destacar que 
com a quantidade de informação que temos atualmente, e o meio técnico 
cientifico informacional que vivemos, cercado e “bombardeado” pela 
imagem, é impossível não utilizá-las nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Em nenhum outro momento da história, o mundo é tão 
percebido e representado como agora exclusivamente pela forma visual 
(Prof. Marcos). 
 

Num mundo movido pela tecnologia da informação, onde predomina o aspecto visual, 

as imagens são meios diretos de comunicação e informação, parece impossível não usá-las em 

sala de aula, não utilizá-las seria desperdício de um importante recurso didático para o 

professor. Conforme esclarece a professora Rita32, a fotografia é um recurso indispensável, 

porque: 

 
Considero a fotografia ou a imagem, um recurso indispensável em minha 
prática em sala de aula. Acredito que com as imagens a prática docente se 
torne mais acessível aos educandos, mais fácil de ser compreendida (Prof.ª 
Rita).  

 

Já a professora pedagoga Carla33 declara que:  

 
Consegui fazer um trabalho (com fotografia) que foi exposto em 2010, 
quando buscaram-se aspectos das escolas para relacionar com a disciplina 
Estágio I (Prof.ª Carla). 

                                                        
31 Graduado em Licenciatura em Geografia, Mestre em Geografia, é professor de Geografia; História da Técnica e da 
Tecnologia; Ética e Cidadania, há seis anos, no Ensino Médio e Superior, atualmente leciona na UTFPR - Medianeira/PR. 
32 Graduada em Licenciatura em Geografia e Mestre em Geografia, é professora de Geografia; Meio Ambiente e Sociedade; 
Educação, Tecnologias e Sociedade, há sete anos, no Ensino Médio e Superior, leciona na UTFPR - Pato Branco/PR. 
33 Graduada em Pedagogia, Mestre em Educação e doutoranda em Políticas Públicas, é professora a trinta e seis anos, leciona 
atualmente a disciplina de Prática de Ensino e Pesquisa I, no curso de Pedagogia na UNIOESTE - Francisco Beltrão/PR. 
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O professor de Geografia Ariovaldo34 explica a sua relação com a fotografia e a 

prática pedagógica dizendo: 

 
Na minha prática pedagógica utilizo frequentemente fotografias, 
principalmente de paisagens, por considerá-las um importante recurso 
didático, amplamente acessível nos dias atuais, para fins de leitura, análise 
e interpretação do espaço geográfico (Prof. Ariovaldo).  

 

Muitas vezes os trabalhos com imagens fotográficas ficam restritos a eventos pontuais, 

não sendo utilizadas diariamente nas aulas, esclarece a professora de Geografia Iolanda35: 

“Trabalho muito pouco com fotografia na sala de aula, normalmente organizamos atividades 

específicas, elas não fazem parte do meu cotidiano em sala de aula” (Prof.ª Iolanda).  

Conforme a resposta da professora Iolanda, em algumas escolas não existe um 

direcionamento para o professor trabalhar a fotografia cotidianamente em sala de aula, 

priorizando seu uso somente em atividades específicas (semana do meio ambiente, dia da 

árvore, dia do índio, dia do município etc.). 

Já Ivonete36 acredita que a interpretação das fotografias é importante no conhecimento 

das paisagens:  

 

A relação da fotografia com a prática pedagógica deve estar centrada na 
interpretação e principalmente no conhecimento de diversas paisagens, 
pois, estas possibilitam uma retrospectiva do passado com o presente 
(Ivonete). 

  

Sem a interpretação das fotografias a atividade perde seu sentido, a análise dos alunos 

em conjunto com o professor, é parte fundamental do trabalho com imagens. 

A professora de Geografia Solange37 utiliza a fotografia como mediadora do 

aprendizado, ela afirma isto ao declarar que: “Costumo usar as imagens como mediadoras do 

aprendizado, quando preciso que percebam elementos da paisagem, da cultura, das 

diferenças entre os lugares e as pessoas” (Prof.ª Solange). A fotografia é um recurso 

                                                        
34 Graduado em Licenciatura em Geografia e Pós-Graduado em Geografia Rural e Administração Pública, professor de 
Geografia a mais de trinta anos, atualmente leciona no Colégio Estadual Floriano Peixoto – EFMP – Laranjeiras do Sul/PR. 
35 Graduada em Licenciatura em Geografia, Pós-Graduada em Cartografia – Educação Ambiental – Gestão de Ensino, 
mestre em Geografia, professora de Geografia no Ensino Fundamental e Médio a vinte e dois anos, atualmente leciona no 
Colégio Estadual Mário de Andrade e Colégio Estadual Reinaldo Sass, ambos em Francisco Beltrão/PR. 
36 Bacharel em Geografia, Pós-Graduada em Ciências Sociais, História e Geografia, com ênfase em Meio Ambiente e 
mestranda em Geografia na UNIOESTE - Francisco Beltrão/PR. 
37 Graduada em Licenciatura em Geografia, Pós-Graduada em Ensino de Geografia, professora de Geografia no Ensino 
Fundamental e Médio há vinte anos, atualmente leciona nos Colégios Estaduais Dr. Eduardo Virmond Suplicy e Mário de 
Andrade em Francisco Beltrão/PR. 
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imbatível quando usada para explicar os diversos elementos da paisagem, suas transformações 

no decorrer dos anos e a diferença das paisagens da nossa região com outras do Brasil ou de 

outros continentes. 

A professora Beatriz38 busca sempre trabalhar com imagens, pois segundo ela:  

 

É um recurso que está disponível, basta usarmos. Já fiz alguns trabalhos, 
onde os alunos fotografaram a realidade (bairros pobres e ricos) para 
trabalharmos em sala os contrastes e as diferenças sociais próximas de nós. 
Trabalhamos com fotografias, esse ano, focando os problemas ambientais 
urbanos, e os problemas que existem no local onde moramos. Nesse caso os 
alunos também fotografaram e depois as imagens foram debatidas em sala 
(Prof.ª Beatriz).  

 

Trabalhar com a fotografia objetivando mostrar aos alunos os problemas sociais e 

ambientais de nossa cidade, pode trazer bons resultados pedagógicos, principalmente se estas 

fotografias forem feitas pelos próprios alunos.  

Alguns professores usam a fotografia cotidianamente, outros declararam ter 

dificuldade em usá-las. Existe um elemento em comum que as permeia, é o fato da imagem 

ser vista como um importante recurso para prática pedagógica. Atualmente predomina a 

linguagem visual, por isso, dificilmente o professor poderá abrir mão das imagens na sua 

prática educativa. 

Sontag (2006), no livro Diante da dor dos outros, diz que: 

 
Quando se trata de recordar, a fotografia fere mais fundo. A memória 
congela o quadro; sua unidade básica é a imagem isolada. Numa era 
sobrecarregada de informação, a fotografia oferece um modo rápido de 
apreender algo e uma forma compacta de memorizá-lo. A foto é como uma 
citação ou uma máxima ou um provérbio (SONTAG, 2006, p.23). 

 

Mas para que a imagem se efetive como recurso didático, o professor precisa 

oportunizar aos alunos uma leitura crítica. Trovo (2011) acredita que ao possibilitar a leitura 

das imagens em sala de aula estamos oportunizando aos alunos um ambiente rico em 

discussões, ideias e propício para novas conclusões.  
 

Fazer a leitura das imagens não é uma ação assim tão simples. É necessário 
ter uma prática da convivência em sociedade, tendo como objetivo o 

                                                        
38 Graduada em Licenciatura em Geografia, Pós-Graduada em Ensino de Geografia, professora de Geografia no Ensino 
Fundamental e Médio há dezoito anos, atualmente leciona no Colégio Nossa Senhora da Glória e Escola Municipal Maria 
Helena Vandresen em Francisco Beltrão/PR. 
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desvendamento do cotidiano representado pela imagem e buscar o que está 
por trás dela, ou seja, aquilo que o autor subjetivamente deixou para que o 
leitor tire suas próprias conclusões (TROVO 2011, p.03). 
 

Assim, cabe aos professores encontrarem meios para que o trabalho com imagens 

possa ser repleto de conhecimentos e que possa levar novas ideias aos alunos. 

Quando questionados sobre a importância em trabalhar imagens (especificamente 

a fotografia) como recurso didático no ensino, obtivemos respostas instigantes e 

diversificadas, como vemos nos depoimentos dos professores: Para o professor César “o 

surgimento da fotografia inaugura uma etapa de novas possibilidades até então 

inimagináveis” e complementa: 

 
O poder da imagem está expresso muito bem na frase: “Uma imagem vale 
mais que mil palavras”. Este poder é incrivelmente potencializado pela 
fotografia. Quem melhor usa e compreende o potencial deste recurso é o 
marketing, que se utiliza da pretensa verdade de uma imagem para seduzir e 
introduzir valores estéticos e de consumo na atual sociedade de massa (Prof. 
César).  
 

Diante disto, ele continua afirmando que para o professor:  

 
É indispensável o uso da fotografia como recurso didático, pois a mesma é 
capaz de abordar qualquer questão ou ainda fixar uma informação, 
apelando para o sentido mais explorado na sociedade atual, a visão (Prof. 
César). 

 
Corroborando com o professor César, a professora Rita acredita que seja um 

importante recurso de EA:  

 
É totalmente importante. A fotografia é um recurso indispensável para a 
prática de EA, já que através delas podemos registrar e obter elementos a 
serem analisados criticamente e conjuntamente, através de um amparo 
teórico mais consistente, e também apresentar situações que não sejam 
apenas de forma descritiva, [...] mas a visão do real (Prof.ª Rita).  

 

Para Trovo (2011), nos dias atuais a escola tem encontrado certa dificuldade em 

proporcionar aos educandos uma interpretação mais crítica do mundo. Com o advento da vida 

moderna, com a facilidade de se encontrar quase tudo pronto, os alunos partem sempre para o 

pressuposto de que o certo é fazer uso daquilo que já está definido, sem ter muita preocupação 

em chegar ao cerne da questão. A interpretação, a busca pelo desvendamento das questões, o 

desejo de conhecer além daquilo que é exposto são fatos que tem ficado em segundo plano. 
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A professora Solange também concorda com a importância didática da imagem: “A 

imagem é reveladora, temos muitos alunos que são visuais39 e a imagem é um grande recurso 

pedagógico no processo de ensino-aprendizagem” (Prof.ª Solange). 

Já o professor Marcos destaca a questão do espaço e as relações que a fotografia 

consegue materializar e diz: 

 
Acredito que a fotografia tem o ’poder’ de materializar determinado 
acontecimento, em determinado momento do espaço. Isso é fantástico 
porque você consegue pensar como esses espaços vão se constituindo, quais 
as relações que se materializam neles, fisgadas, aprendidas naquele instante 
pela fotografia (Prof. Marcos).  

 

Ivonete destaca a importância da fotografia revelar a evolução de ações sociais e 

ambientais: “Vejo grande importância, porque acredito que a fotografia, possa servir para a 

interpretação ou explicação da evolução de determinadas ações, sejam elas sociais ou 

ambientais” (Ivonete). 

A professora Iolanda, acredita que: “A imagem e a fotografia são muito importantes 

como recurso didático, mas na minha concepção nem toda imagem é fotografia e elas são 

tratadas de maneiras diferentes na sala de aula” (Profª. Iolanda).  

Imagem podemos considerar todo tipo de representação visual: gráfica, plástica ou 

fotográfica. Para a professora Iolanda, a fotografia é uma imagem, mas nem toda imagem é 

uma fotografia. Um desenho ou uma pintura também são imagens. Não podemos esquecer 

que a fotografia é uma imagem estática e bidimensional, mas também existem as imagens em 

movimento e tridimensionais: vídeo, cinema, filmes 3D, holografia, porém nosso foco 

principal neste trabalho é a imagem fotográfica (impressa e digital). 

Para o professor Ariovaldo, a fotografia auxilia o aprendizado, por ser um instrumento 

dinamizador das aulas de Geografia: 

 
Considero a fotografia um instrumento valioso para o ensino de Geografia, 
uma vez que este recurso possibilita múltiplas interpretações do espaço 
geográfico, tornando as aulas mais dinâmicas e mais significativas para os 
alunos, favorecendo desta forma a aprendizagem (Prof. Ariovaldo).  
 

Segundo a professora Carla, o uso da fotografia no ensino é fundamental:  

 

                                                        
39 O aluno visual é aquele que precisa ver as coisas para realmente compreendê-las. Alunos visuais respondem bem a 
diagramas, imagens, gráficos, livros com gravuras e assim por diante. Disponível em: 
http://pessoas.hsw.uol.com.br/homeschooling6.htm 
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Principalmente para perceber a dimensão do que se quer estudar, por 
exemplo, se o que se retratou é o fato que aconteceu, se é um fato criado, a 
relação disto com o estudo em questão, a foto em si no sentido do que 
significa, o meio que a apresenta, entre outros. Minha maior experiência, 
por conta dos temas que sempre trabalhei, tem sido de perceber um tema de 
vários pontos de vista, a partir das fotografias e dos veículos que as 
apresentam, e também de conhecer através dela e desconstruir o ideológico 
do qual são portadoras (Prof.ª Carla). 

 

Já a professora Beatriz, acredita que a fotografia é de suma importância, 

principalmente em estudos comparativos da paisagem, pois: 

 
Ajuda na compreensão dos lugares. É uma maneira dos alunos observarem 
a paisagem local e fazerem uma análise buscando compreender a intenção 
do fotógrafo. As fotografias nos remonta ao passado e assim é possível 
compreender o presente. È possível aguçar a curiosidade dos alunos. E as 
imagens nos mostram “coisas” que muitas vezes não conseguimos perceber 
quando estamos em contato direto com a paisagem. Podemos trazer a 
realidade para dentro da sala (Prof.ª Beatriz).  

   

Os professores são unânimes em concordar nas possibilidades didáticas da fotografia, 

principalmente no ensino de Geografia, na interpretação do espaço e das paisagens locais ou 

globais, colaborando assim com a aprendizagem dos alunos. 

Sobre as dificuldades em se trabalhar com as imagens e ou a fotografia no ensino, 

o professor Marcos acredita que elas deixam de existir, quando a escola dispõe de uma boa 

infraestrutura: 

 
Na minha prática não tenho dificuldades para utilizar as imagens e as 
fotografias. Mas, isso é em grande parte, pela infraestrutura que é oferecida 
pela instituição que trabalho atualmente, por exemplo, todas as salas 
contam com projetor multimídia, isso facilita o uso das imagens (Prof. 
Marcos).  

 

Também é o que destaca o professor César:  

 
Não vejo nenhuma dificuldade em trabalhar com imagens, vale destacar que 
a internet como recurso de pesquisa, e a TV Multimídia como recurso de 
reprodução de imagens, facilitaram muito o processo, pois não há 
investimento financeiro significativo (fotocópias, lâminas para projeção) do 
professor ou da escola, para que o uso da imagem se efetive como recurso 
didático (Prof. César).  
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Ivonete acredita que não deve existir dificuldade, pois a fotografia consegue atrair a 

observação e o interesse dos alunos durante as aulas. “Assim a aula pode se tornar prazerosa, 

tanto para eles como para os próprios professores” (Ivonete). 

A professora Iolanda acredita que o trabalho com as fotografias necessita de um 

sentido, de um objetivo pedagógico claro: 

 
Primeiramente vai depender do trabalho que se quer realizar, dos seus 
objetivos, quais conteúdos serão abordados pela fotografia etc. Estabelecer 
essas relações me parece bem difícil, contextualizar a fotografia para uma 
análise da realidade local, enfim, dar sentido ao trabalho e não 
simplesmente mostrar algo (Profª. Iolanda).  
 

Segundo Kossoy (2001): 

 
As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 
que promete frutos na medida em que se tentar sistematizar suas 
informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e análise para 
decifração de seus conteúdos, e por consequência, da realidade que os 
originou (KOSSOY, 2001, p.32). 

 

A maior dificuldade encontrada pela professora Solange, é de tempo para selecionar as 

imagens: “Às vezes, tenho dificuldade com a quantidade de horas de trabalho, porque 

selecionar imagens que auxiliem realmente, exige tempo e planejamento didático” (Prof.ª 

Solange).  

O professor Ariovaldo não vê propriamente dificuldades:  

 
Porém isso não significa que o trabalho com fotografia no ensino é uma 
tarefa fácil. O professor interessado no uso deste recurso didático precisa 
seguir alguns passos, que resumidamente seriam: a) conhecer as 
possibilidades de uso da fotografia, fazendo as reflexões teórico-
metodológicas necessárias; b) selecionar as imagens que tenham relação 
com os conteúdos a serem trabalhados; c) definir as metodologias a serem 
utilizadas. Evidentemente essa tarefa demanda tempo para formação 
profissional, bem como para o planejamento das atividades, o que nem 
sempre é possível no atual modelo educacional brasileiro (Prof. Ariovaldo).  

 

Três professores declararam que não encontraram nenhuma dificuldade em trabalhar a 

imagem ou a fotografia no ensino, o que atribuímos a certa familiaridade destes professores 

em trabalhar com estes recursos diariamente, também a infraestrutura proporcionada pela 

escola (computadores, projetor multimídia, internet, TV Pen-drive) facilita o trabalho com 

imagens. 
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As maiores dificuldades apontadas pelos demais professores, além da falta de 

infraestrutura em algumas escolas, são de estabelecer os conteúdos, metodologias e objetivos 

das imagens que serão trabalhadas nas aulas. 

Os professores não se sentem bem preparados para atividades com imagens e 

fotografias, pois não é disponibilizado a eles um treinamento específico para este tipo de 

trabalho. Outro fator relevante é a falta de tempo para os professores planejarem as atividades 

e selecionarem as imagens que serão levadas para sala de aula. 

Questionados como a fotografia pode ser usada como recurso didático no ensino, a 

professora Rita que leciona a disciplina de Meio Ambiente e Sociedade, acredita que a 

fotografia é um “meio de representação da problemática ambiental, e análise crítica do que 

está contextualizado nas imagens. Não é a imagem por si só, mas todo o seu contexto 

histórico, político, econômico e cultural” (Prof.ª Rita).  

Já o professor de Artes, acredita que a fotografia é uma espécie de texto visual:  

 
Entendo que a imagem deve ser utilizada em sala de aula considerando-a 
como um texto visual, ou seja, uma forma de transmitir uma informação, 
para tanto deve ser abordada através da análise de seus vários elementos a 
considerar: que relação há na imagem com o conteúdo abordado? Como 
esta imagem contribui para ampliação ou debate sobre o assunto? Qual o 
tema principal? O que se destaca na imagem? Qual associação é possível 
fazer entre figura principal e fundo (segundo plano)? Que época foi 
produzida a imagem? Além de outras abordagens específicas de cada 
disciplina ou objetivo (Prof. César). 

 

O professor César destaca a importância do contexto em que se produziu esta imagem:  

 
Deve ser dada atenção especial ao momento histórico em que a imagem foi 
produzida, pois assim como qualquer outro texto ou informação, a imagem é 
produzida e idealizada dentro de um contexto social, histórico e cultural 
específico, no caso de imagens artísticas a concepção pessoal do artista 
também precisa ser considerada (Prof. César).  
 

A professora Carla acredita que a fotografia poderia ser usada como conhecimento 

histórico, “para desconstrução simbólico-ideológica e na compreensão de como se usa a 

fotografia para divulgar mais que um fato, mas uma lógica social, um projeto político 

específico” (Prof.ª Carla).  

Para a professora Beatriz, a fotografia pode ser usada para explicar os conteúdos 

propostos, mostrando a realidade local dos alunos, “fazendo comparações e correlações entre 

o que se aprende nos livros (muitas vezes distantes) e o local próximo” (Prof.ª Beatriz).  
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A professora Solange concorda com este ponto de vista: “As fotografias permitem 

trabalhar aspectos do lugar, fazendo a interligação com as demais escalas geográficas em 

diferentes temáticas” (Prof.ª Solange).  

O professor Marcos ressalta que as imagens são muito úteis para o aluno compreender 

alguns conceitos específicos da Geografia:  

 
As imagens são muito pertinentes para se discutir o conceito de paisagem, 
principalmente na Geografia, acho que elas podem ser usadas com essa 
finalidade. Já utilizei algumas dessas imagens em minha prática, quando 
trabalho a Geografia do Paraná, abordando, por exemplo, a ocupação do 
território, onde se tinha a predominância dos pinheirais (Prof. Marcos).  
 

Ivonete lembra a importância da fotografia ser utilizada como meio de ligação entre o 

passado e o presente. 

 
E até mesmo como interpretação do que pode vir a ocorrer no futuro, 
lembrando que as interpretações não serão as mesmas, porque estudar a 
paisagem nos remete a várias interpretações, neste caso cabe ao professor 
indagar e/ou utilizar destas, para chegar ao ponto que pretende trabalhar 
efetivamente com os alunos (Ivonete). 
 

Segundo Gejão e Molina (2009), ao trabalhar as fotografias em sala de aula é 

importante ter em mente, tanto o professor quanto o aluno, que as imagens retratam 

fragmentos da realidade, é o que resta do acontecido, um testemunho visual e material dos 

fatos, no entanto, consiste a priori em uma interpretação, pois vemos através dos olhos do 

fotógrafo. O ato do registro da imagem tem seu desenrolar em um momento histórico 

específico, nela estão presentes o contexto social, político, estético e econômico em que a 

cena se passa.  

Com a popularização das câmeras digitais e principalmente dos celulares com 

câmeras, os próprios alunos poderiam produzir suas imagens, com registros de questões 

históricas, culturais, sociais e ambientais da sua cidade e que fazem parte do seu cotidiano 

vivido. Estas fotografias quando levadas para sala de aula e correlacionadas com as devidas 

disciplinas, se tornam valioso material pedagógico, pois além de mostrarem a realidade do 

lugar e do cotidiano do estudante, contam com a participação ativa dos alunos autores das 

imagens na construção do conhecimento, tornando o processo educativo participativo e mais 

efetivo. 
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A professora Iolanda acredita que a fotografia poderia ser utilizada para exemplificar 

muitas coisas: “Mas com certeza eu organizaria uma exposição na escola, aberta para a 

comunidade, com explicação dos alunos sobre o que observaram” (Prof.ª Iolanda).  

Segundo o professor Ariovaldo elas podem ser utilizadas de várias maneiras, de 

acordo com os conteúdos a serem trabalhados e os objetivos a serem alcançados.  

 
Neste sentido o professor precisa fazer uma seleção cuidadosa das 
fotografias, estudar as diferentes possibilidades de uso, relacioná-las com os 
conteúdos, definir metodologias etc. É importante ressaltar que a utilização 
da linguagem visual proporcionada pela fotografia, apesar de sua riqueza 
como fonte de informação, não deve ser utilizada isoladamente, mas sim 
agregada às demais, como textos, vídeos, músicas etc. proporcionando um 
sentido de complementaridade (Prof. Ariovaldo). 

 

Os professores estão cientes que para explorar todo potencial didático da fotografia no 

ensino, precisam estar atentos a alguns critérios básicos, como: analisar criticamente e buscar 

entender o contexto social, histórico e cultural em que estas fotografias foram produzidas, 

considerar a fotografia como um texto visual, que tem o poder de transmitir diretamente uma 

informação (muitas vezes não explícita), selecionar cuidadosamente as fotografias e 

relacioná-las com os conteúdos propostos, utilizá-las em conjunto com outros recursos 

(vídeos, música, textos) e definir metodologias e objetivos claros para seu uso.  

Sobre como podem ser usadas as imagens no ensino de Geografia e com que 

sentido, conforme a metodologia por nós sugerida, o professor universitário Marcos acredita 

que:  

 

Nesta metodologia as imagens são muito importantes para o ensino de 
Geografia. Mas especialmente no Ensino Fundamental e Médio, pois ‘passa’ 
pela categoria paisagem e seus conceitos, então acredito, que seria quase 
impossível fazer toda a contextualização histórica que é apresentada a cerca 
da paisagem desde os primórdios, não se tem tempo hábil para isso, e os 
próprios materiais didáticos não enfatizam a paisagem e sim outras 
categorias, ficando a cargo do professor elencar e discutir isso com os alunos 
(Prof. Marcos).  
 

E complementa: “Contudo, penso que isso seria possível no Ensino Superior, 

especialmente na Graduação em Geografia, ou no trabalho de formação de professores” 

(Prof. Marcos). 

Para o professor Marcos existe uma carência muito grande de materiais didáticos: “é 

mais fácil utilizar as imagens no Ensino Básico, uma vez que temos carência de materiais 
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didáticos em outros níveis de ensino. As imagens são fonte primária para entendimento do 

espaço geográfico paranaense” (Prof. Marcos). 

Ivonete comenta a importância das fotografias do lugar de vivência dos alunos:  

 
Se houver subsídio (máquina fotográfica), inicialmente o próprio aluno 
poderia fazer a sua fotografia de um ponto que ele ache interessante, que 
poderia ser próximo de sua casa, desta forma, o educador pode trabalhar as 
fotografias feitas, no sentido social e também cultural como, por exemplo, 
no processo urbanístico, localização, análise do lugar onde residem, 
questões ambientais, entre outras (Ivonete).  

 

A professora Rita acredita que as imagens podem implementar políticas públicas 

ambientais:  
 

As imagens podem ser utilizadas tanto na Educação Ambiental - em uma 
abordagem a respeito das políticas públicas ambientais, leis ambientais, 
movimentos de luta em prol do meio ambiente – quanto em conteúdos gerais 
da Geografia Econômica, geopolítica, problemas sociais, dentre outros, pois 
devemos inserir a prática da EA, na medida do possível, em todos os 
conteúdos da Geografia (Prof.ª Rita).  
 

A professora Beatriz também comenta o potencial da fotografia nas questões 

ambientais:  

 
No Ensino de Geografia podemos usar as fotografias para debater sobre os 
problemas ambientais provocados pelo desmatamento. Sobre a 
Transamazônica (local distante dos alunos), seus efeitos para o local onde 
foi construída. Comparar o crescimento de Francisco Beltrão e além de 
terem a oportunidade de observar épocas retratadas as quais eles não 
viveram. Buscando entender cada momento. Na fotografia nº 23, podemos 
mostrar para os alunos os pinheiros, assim ao estudar a vegetação do 
município ajudaria na compreensão. Na fotografia nº 26, podemos trabalhar 
a atividade econômica que predominava no passado e assim instigar como 
as pessoas viviam naquela época. Como eram as famílias (estrutura 
familiar) e comparar com as de hoje (Prof.ª Beatriz). 
 

Os professores que ressaltaram a importância da fotografia nas questões ambientais, 

justificam como documentos que registram as agressões ao meio ambiente, como instrumento 

pedagógico. De acordo com o aspecto das fotografias locais, elas têm papel didático efetivo 

no aprendizado, pois os alunos se identificam diretamente com os locais registrados nas 

fotografias. 

Como sugestão de que forma esta dissertação e as fotografias enquanto recursos 

didáticos poderão auxiliar o professor, Marcos diz: “acredito que esta metodologia seja 
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muito pertinente para fundamentar a prática do professor e para constituir um conceito da 

paisagem por meio das imagens na Geografia” (Prof. Marcos). 

A professora Rita observa que:  

 
A fotografia como recurso didático ainda é algo a ser inserido na sala de 
aula, já que existe resistência por parte de alguns profissionais em utilizar 
os recursos didáticos tecnológicos em suas aulas de Geografia. Acredito que 
seja impossível trabalhar a Geografia e a EA sem a utilização de imagens, e 
considero essa pesquisa fundamental para que a ideia seja ainda mais 
difundida e defendida nas escolas, e até mesmo sirva de incentivo aos 
órgãos do governo para proporcionar oficinas e formação aos professores, 
com sugestões e dicas de como utilizar as fotografias em sua prática docente 
(Prof.ª Rita). 
 

Segundo a professora Carla estes trechos da dissertação, trazem em si propostas na 

forma de possibilidades da fotografia enquanto recurso didático auxiliar o professor: “a 

imagem - instrumento de intercessão entre o homem e o próprio mundo - é uma produção 

humana que visa estabelecer uma relação com o mundo” (JOLY, 1999, p.59); “fotografar 

significa apropriar-se do fotografado. Significa estabelecer com o mundo uma relação 

determinada que parece conhecimento, e portanto poder” (SONTAG, 2006, p.16).  

A fotografia é um instrumento de conhecimento, porém é importante ressaltar que este 

conhecimento é produzido socialmente, como esclarece Mauad (1996), a imagem está ligada 

à discussão sobre o uso da fotografia na composição do conhecimento histórico. Para ela a 

fotografia “é interpretada como resultado de um trabalho social de produção de sentido, 

pautado sobre códigos convencionalizados culturalmente” (MAUAD, 1996, p.84). A 

mensagem da fotografia ao assumir o lugar de um objeto, ou de um acontecimento, incorpora 

uma função signica de índice, algo físico que faz sentido para quem observa e relaciona o 

signo e o objeto. 

Ivonete destaca o papel da criatividade e do senso critico do aluno, que a fotografia 

desperta: “A fotografia auxilia na estimulação da comunicação, criatividade e até mesmo o 

desenvolvimento crítico dos alunos, ajudando o educador a elaborar aulas dinâmicas saindo 

da mesmice” (Ivonete).  

Para a professora Solange a pesquisa com a fotografia, realizada com os alunos do 

Ensino Médio: 

 
Revela o potencial que a imagem possui no trabalho didático – pedagógico, 
evidenciado pelos alunos e retratado na metodologia aqui sugerida. São 
inúmeras as possibilidades de uso no ensino de Geografia, entre elas, 
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perceber as mudanças no espaço geográfico, produzidas e reproduzidas 
pelas múltiplas relações entre homem-natureza (Prof.ª Solange). 

 

Segundo o professor Ariovaldo, o texto desta dissertação “sistematiza de forma clara e 

com riqueza de informações os diferentes olhares de renomados pesquisadores, sobre as 

possibilidades de utilização da fotografia como recurso didático” (Prof. Ariovaldo). Segundo 

ainda o professor o texto sobre a fotografia aborda “o surgimento da fotografia, bem como 

sua evolução histórica no mundo e no Brasil”, destacando na sequência “os fundamentos 

teórico-metodológicos da linguagem visual”, fazendo importantes reflexões sobre “as 

possibilidades de leitura e interpretação das imagens, objetivando sua utilização como 

recurso didático” (Prof. Ariovaldo). E complementa: 

 
Acredito que o material apresentado trará importantes contribuições na 
área educacional com vistas à leitura, análise e interpretação de 
fotografias. Como profissional envolvido com esta temática, aproveito a 
oportunidade para sugerir ao autor - se for de seu interesse - a possibilidade 
de elaboração de um roteiro40, uma espécie de manual que possibilite aos 
professores seguir determinadas linhas de raciocínio na utilização da 
fotografia como recurso didático. Penso que um roteiro com os passos a 
serem seguidos para o trabalho com fotografia seria uma importante 
contribuição que viria enriquecer o conjunto de reflexões abordadas neste 
trabalho (Prof. Ariovaldo). 
 

Para professora Iolanda a metodologia é bastante didática, mas poderia ser melhor 

explorada. E cita alguns exemplos:  

 
Poderia ser feito uma pesquisa com fotografias antigas41 do município onde 
os alunos tentariam reconhecer os lugares que eles fotografaram 
atualmente, e com uma argumentação mais consistente poderiam fazer 
análises mais geográficas e profundas do lugar registrado. Outra 
possibilidade seria trabalhar com fotografias aéreas e imagens de satélites, 
para mostrar a cidade por outros ângulos. Os alunos também poderiam 
descobrir o endereço específico que eles fotografaram e explorar estes 
lugares pelo Google Maps (Prof.ª Iolanda). 

 

A fotografia “é mais um recurso que o professor pode usar em suas aulas”, segundo a 

professora Beatriz, através delas o professor pode “instigar a curiosidade dos alunos e 

                                                        
40 Nos Anexos estão disponíveis dois conjunto de roteiros, que poderão ser usados em sala de aula: A fotografia como 
possibilidade de leitura do espaço geográfico e Atividades práticas para leitura do espaço pela fotografia, elaborados pelo 
professor Arno Bento Mussoi. 
41 Ver ANEXO Nº 2:  ATIVIDADE 5 - Observação Comparativa. 
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mostrar o que está explicito e o que está por trás da fotografia. Poderá ‘treinar’ diferentes 

olhares” (Prof.ª Beatriz). 

Para Silva (2005), o ensino de Geografia apresenta uma necessidade crescente de 

discutir caminhos que levem o aluno a compreender o mundo a sua volta, rompendo com a 

simples descrição de paisagens. A utilização da fotografia em sala de aula ajuda o aluno a 

aumentar a capacidade de percepção e valorização do que está a sua volta.  

 
[...] uma fotografia bem trabalhada pode levar o aluno a refletir sobre suas 
atitudes e a realidade em que está vivendo, possibilitando o interesse em 
estar descobrindo e entendendo mais profundamente a imagem fotográfica, 
observando, e, consequentemente tomando posturas e atitudes diferentes 
(SILVA, 2005, p.81). 

 

Ficou claro que os professores acreditam que a imagem fotográfica é um recurso cada 

vez mais requisitado para suas práticas pedagógicas, lhes auxiliando didaticamente nas aulas, 

mas também foi constatado que, muitas vezes, os professores não estão preparados para 

utilizar este recurso, ou não possuem as tecnologias necessárias para trabalhar estas imagens 

em sala de aula (projetor multimídia, TV com tela grande, internet em sala de aula, lousa 

digital etc). Acreditamos que a escola não deveria se privar destes artefatos tecnológicos, num 

mundo predominantemente visual e cada vez mais permeado pela tecnologia da informação, 

estes instrumentos podem ser importantes aliados dos educadores. 

Para Trovo (2011), o aumento da informação e o crescimento no conhecimento 

proporcionarão a qualquer sociedade novos relacionamentos e significados daquilo que as 

imagens nos revelam. Porém esse crescimento cultural não pode estar apenas a cargo das 

escolas, pois isso vai muito além. Consideramos que existe um conjunto de fatores que se 

relacionam entre si para compor o desenvolvimento cultural da sociedade.  

A leitura de livros, jornais, revistas, blogs, programas televisivos, teatros, enfim tudo 

aquilo que podemos considerar como formadores de opiniões e propagadores do 

conhecimento. Segundo Trovo (2011), fazem parte desse conjunto de meios que 

proporcionaram o desenvolvimento cultural da sociedade e é importante estarmos atentos para 

fazermos uso de todos esses elementos através das tecnologias disponíveis e proporcionarmos 

uma prática educacional com uma melhor qualidade.  

Atentos a estas formas de comunicação para ensinar, que cada vez mais atraem a 

atenção dos jovens estudantes, criamos um fotolog (um tipo de blog de fotografias) com as 

imagens da atividade.  
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5.4 Fotolog da atividade comunicativa 

 

Os meios de comunicação de massa podem ser vistos como ótima alternativa 

educacional, pois se caracterizam como recursos que modernizam a educação e que devem ser 

utilizados intensivamente, para suprir deficiências da escola ou ainda, são vistos como 

dominadores, alienantes, devendo por isso ser combatidos, rejeitados ou ignorados. 

Esses meios de comunicação “não são todo-poderosos nem diabólicos, são simples, 

fáceis, mas não ingênuos; fascinantes e preocupantes, ao mesmo tempo” (MORAN, 1991, 

p.06). O que se faz necessário é desmitificá-los. Daí a importância da leitura crítica dos meios 

de comunicação de massa.  

A importância da escola nessa tarefa de desvelar a trama nos meios de comunicação é 

fundamental nos dias de hoje. Trata-se, de formar o leitor crítico (alunos e professores) ao 

aprender a conviver, ler e entender melhor os significados, mecanismos de ação e resultados 

práticos da influência dos meios de comunicação de massa na vida das pessoas. 

Segundo Moran (1991), os veículos de comunicação na sociedade moderna criam e 

recriam informações e a seguir as difundem como meio de acesso ao conhecimento 

socialmente construído. Diversos autores, dentre eles, Leite (1996), Demo (2006) e Lévy 

(1998) confirmam essa ideia e descrevem sua evolução: primeiro, foram os livros (século 

XV); depois o jornal periódico (século XVII); o rádio (século XIX); a televisão e o 

computador (século XX). As tecnologias evoluíram de maneira diferente, pela velocidade da 

criação e transmissão de informações e imagens. 

Dentre as várias possibilidades de atrativos na internet os blogs vêm ganhando a 

preferência entre alunos e professores, conforme Moran (2007): 

 
Os blogs, flogs (fotologs ou videologs) são utilizados mais pelos alunos que 
pelos professores, principalmente como espaço de divulgação pessoal, de 
mostrar a identidade, onde se misturam narcisismo e exibicionismo (em 
diversos graus). Atualmente há um uso crescente dos blogs por professores 
dos vários níveis de ensino, incluindo o universitário. Os blogs permitem a 
atualização constante da informação pelo professor e pelos alunos, 
favorecem a construção de projetos e pesquisas individuais e em grupo, a 
divulgação de trabalhos (MORAN, 2007, p.167). 

 

Com a crescente utilização de imagens, sons e vídeos, Moran (2007) acredita que os 

flogs têm tudo para explodir na educação e integrarem-se com outras ferramentas tecnológicas 

de gestão pedagógica. As grandes plataformas de educação à distância ainda não descobriram 

e incorporaram o potencial dos blogs e flogs.  
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Para Moran (2007), a possibilidade dos alunos se expressarem, tornarem suas ideias e 

pesquisas visíveis, confere uma dimensão mais significativa aos trabalhos e pesquisas 

acadêmicos.  

A Internet, portanto, passa a ser um local de aprendizado e entretenimento 

simultaneamente, e mais que o texto bem escrito de alguns blogs, a fotografia por ser direta 

em passar sua mensagem é o instrumento de maior destaque do blog (um blog sem fotos seria 

somente um livro digital na tela, logo, pouco atrativo a este público alvo).  

Com a popularização das máquinas digitais e das câmeras embutidas em celulares, os 

alunos estão cada vez mais familiarizados com estas tecnologias, basta um direcionamento 

adequado por parte do professor - em atividades didáticas específicas - para explorar 

pedagogicamente este atrativo e ilimitado recurso, que é a fotografia digital. 

Corroborando com a importância desta tecnologia da informação na vida dos 

estudantes, materializada neste instrumento de comunicação e interação chamado blog, 

buscamos compartilhar com os alunos do 3º ano do Colégio Suplicy, as imagens produzidas e 

registradas por eles do alto da torre da Concatedral, bem como outras fotografias que mostram 

a dinâmica da atividade (os alunos registrando as fotografias e analisando os registros 

impressos na sala de aula), no endereço: <http://www.flickr.com/photos/78201133@N04> 

(fotografia nº 73).  

 

 
Fotografia nº 73 – Fotolog com as fotografias da sequência didática. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/78201133@N04 
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O fotolog disponibiliza de maneira direta e simples à alunos, professores ou 

pesquisadores interessados, todas as fotografias desta sequência didática. Assim este pequeno 

banco de imagens poderá ser útil em futuras pesquisas, relacionadas à fotografia/tecnologia e 

o ensino. 

Além do fotolog, elaboramos um DVD (no anexo) com mais de 250 imagens 

fotográficas digitais (em resolução média) da paisagem urbana de Francisco Beltrão. As 

imagens selecionadas para este acervo são do período 2004 a 2013 e foram feitas pelo autor 

desta dissertação e pelos alunos do 3º ano matutino (turma 2012) do Colégio Suplicy. Este 

material estará disponível a todos os professores e pesquisadores interessados no tema. 

Santos e Callai (2009) nos alertam que, apesar das repercussões positivas em relação 

ao uso das tecnologias de informação e comunicação na escola serem nítidas, não podemos 

deixar de enfatizar o pensamento de Silva (2002, p.79) de que “a tecnologia torna possível o 

acesso direto à informação, mas não é possível o acesso direto ao conhecimento”. Para tanto, 

faz-se necessário a figura do professor, enquanto intermediário das informações, para a 

seleção e promoção da construção do conhecimento dos alunos.  

Segundo Santos e Callai (2009) a navegação pelos oceanos informáticos requer a 

intermediação humana, nomeadamente a dos professores. Complementando essa colocação, 

Silva (2002, p.83) comenta uma experiência realizada, ao utilizar-se de modalidades 

educativas on-line como suporte e complemento de atividades de ensino-aprendizagem, 

observando que: os alunos valorizam as vantagens proporcionadas pela Web na flexibilidade 

das dimensões espácio-temporais, pelo fato de poderem se comunicar com os colegas, com o 

docente e com outras individualidades/entidades a ‘qualquer hora’ e ‘de qualquer lugar’, ‘em 

qualquer fase do trabalho’ e ‘com várias pessoas ao mesmo tempo’.  

No entanto, Santos e Callai (2009) também valorizam o modelo presencial pela 

riqueza emotiva e personalizante. Essa constatação levou as pesquisadoras a concluir que os 

dois regimes (o da co-presença e o à distância) devem ser convergentes, extraindo-se deles as 

mais valias que proporcionam uma melhor prática pedagógica. 

Sendo assim, concordamos com Santos e Callai (2009), que a sociedade da 

informação valoriza o papel de intermediação do professor, no entanto isso impõe alguns 

desafios, indicados por Silva (2002), o qual destaca que “a formação no domínio das 

tecnologias deve constituir um objetivo subjacente a qualquer currículo ou plano de formação 

inicial, contínua e permanente de professores” (SILVA, 2002, p.83). Somente com este 

minucioso trabalho do professor, na seleção dos conteúdos apresentados em sala de aula, 

poderemos transformar informação em conhecimento. 
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As possibilidades didáticas da fotografia são muitas, tanto a fotografia impressa, como 

as reproduzidas no projetor multimídia e TV Pen-drive, como as fotografias dos blogs e 

fotoblogs, todas as formas podem ser inseridas no dia-a-dia da escola, mas para que isso 

aconteça de uma maneira eficiente o professor precisa saber usar este instrumental 

tecnológico, saber selecionar as fotografias adequadas à atividade, proporcionar um debate 

onde os alunos possam fazer uma análise critica destas fotografias, objetivando um 

desvelamento dos seus sentidos e significados e por fim correlacionar estas imagens com a 

temática de sua aula e com os objetivos pedagógicos a serem alcançados. 
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CONSIDERAÇÕES  
 

Pelo fato do aprimoramento tecnológico de lentes e as formas de captar e divulgar 

imagens, as pinturas paisagísticas passaram a ser cada vez mais limitadas, perdendo a ordem e 

o sentido unitário e a busca de referencial humano em meio à natureza. Para uma 

compreensão das mudanças sociais e ambientais a fotografia das paisagens locais nos instiga 

no processo educativo. Visto que o conteúdo ensinado e estudado na escola tem relação com 

seu espaço cotidiano e traduz em sentidos que fornecem detalhes e que constituem o próprio 

saber dos sujeitos no processo. 

A consideração do aluno e do olhar para o fenômeno, além de favorecer a sua 

participação no processo educativo, no caso da análise das fotografias, permite que o sujeito 

sinta-se pertencente a esse lugar, na medida em que favorece a ampliação de sua consciência 

sobre o real vivido e ali representado. 

Quando o conteúdo trabalhado é feito através do estímulo visual, se percebe um maior 

interesse e motivação. O uso da fotografia aguça o olhar facilitando a compreensão e 

inserindo o aluno no universo pesquisado. Segundo Gomes (1996b), a imagem fotográfica, ao 

registrar a experiência, pode provocar novas percepções, produzindo a subjetividade inerente 

ao ato de olhar e imortalizando o fato e o espaço captados, contextualizando-os.  

O uso da teoria aliada à prática vivenciada pelas saídas de campo e registradas com o 

uso da fotografia e da produção textual no ensino da EA desenvolve no aluno uma formação 

plena como cidadão crítico e participativo, fazendo-o se reconhecer como integrante, 

dependente e agente transformador do meio ambiente, que pode contribuir para a melhoria do 

mesmo. Ajuda os alunos a desenvolverem competências linguísticas e comunicativas, de 

forma prazerosa, por meio do estímulo visual, articulando o uso de uma linguagem conhecida 

por eles em seu dia-a-dia, com o conteúdo trabalhado em sala de aula, contribuindo para o 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, da leitura e da produção de textos 

relacionados a imagens. 

A fotografia pode ser uma proposta pedagógica e metodológica de trabalho, como a 

que usamos com os alunos-autores e não-autores da imagem fotográfica e um roteiro pré-

estabelecido. 

A fotografia trabalhada como recurso didático inclui tanto o gesto de quem fotografa, 

quanto de quem a lê. Quando os sujeitos ocupam simultaneamente dois lugares: o lugar do 

fotógrafo, que observa, enquadra, aciona o disparador e o lugar do leitor, que percorre a 

imagem, ele pensa criticamente, analisa e reflete, o que possibilita uma visão de mundo em 
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perspectivas diferentes: de autor e de leitor.  

Enquanto realizadores da ação, ocupamos outros lugares, o lugar do pesquisador, do 

professor e do aluno. Ao mesmo tempo em que ensinamos, aprendemos que uma mesma 

realidade pode ser vista de diferentes ângulos e depende da perspectiva do observador: 

pesquisador-professor-aluno. 

Os alunos podem direcionar algumas mudanças atitudinais necessárias no dia-a-dia, ao 

serem atores da transformação social, ambiental e cultural na escola e na cidade. É 

imprescindível aproximar o aluno das novas abordagens didáticas, onde a criatividade possa 

se manifestar e se constituir em conhecimento. 

 A fotografia enquanto instrumento de pesquisa, permite ver que ações extensionistas 

unem comunicação e educação, e podem despertar a sensibilidade do aluno para as questões 

ambientais do seu lugar. Estas ações devem ser mais valorizadas no meio escolar, pois 

possibilitam aos estudantes e professores conhecerem realidades diferentes.  

 Na busca de apresentar aos alunos a situação do meio ambiente do seu lugar, a 

fotografia se apresenta como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem da EA e 

estimula a responsabilidade dos alunos (MENDES, 2008). Conforme afirma Monteiro (2004), 

as imagens, quando coletadas, processadas, organizadas e divulgadas, se tornam instrumentos 

na conscientização e apreensão de dados referentes a assuntos previamente objetivados a 

ensinar. 

 Acreditamos que não seja possível promover uma educação baseada na simples 

transmissão de conteúdos e que não valorize as experiências e conhecimentos dos estudantes. 

Por isto, é importante que o professor conheça novas possibilidades didáticas e novas 

linguagens (como a da fotografia) e as utilize de forma planejada e com objetivos definidos. 

Como professores de Geografia, podemos fazer desta prática uma constante, 

objetivando com que o aluno desenvolva habilidades críticas que visem à elaboração de 

conceitos e valores que o estimule a modificar suas atitudes em relação ao seu meio. 

Esperamos que esta pesquisa tenha ajudado a esclarecer, como a fotografia pode ser 

incorporada como um instrumento didático da EA e contribuir nas práticas educativas diárias 

de pesquisadores e professores das mais diversas áreas do conhecimento. 
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O intelectual existe para criar o desconforto,  

é o seu papel. 
E ele tem que ser forte o bastante para,  

mesmo sozinho, 
continuar a exercer esse papel. 

Não há nenhum país mais necessitado 
de verdadeiros intelectuais, 

no sentido que dei a esta palavra, 
do que o Brasil. 

 
Milton Santos 
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APÊNDICE 1. Questionário aos alunos-autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO DO ALUNO-AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Autor: 
________________________________________________________________ 

 
Analise o aspecto ambiental registrado na fotografia 

 
1) Por que você escolheu este ângulo da foto?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2) O que mais te chamou atenção no local? Explique! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3) O que você sabe sobre este lugar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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4) O que você avalia que precisa ser mudado no local? Explique! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5) No que a fotografia ajuda pensar o lugar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6) Sobre a atividade, se tratando de aprendizado, de zero a dez que nota você estipula? 
Justifique! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7) No seu aprendizado, o que a atividade auxiliou você? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
8) Qual o principal aspecto  ambiental está mais significativo na fotografia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2. Questionário aos alunos-não-autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluno: 
________________________________________________________________ 

 
Analise o aspecto ambiental registrado na fotografia 

 
1) O que você vê de importante nesta foto?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2) O que mais te chama a atenção nesta foto? Explique! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3) O que você sabe sobre este lugar? Que lugar é este? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO DO ALUNO-NÃO-AUTOR 
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4) O que você avalia como positivo neste lugar? Explique! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5) No que a fotografia ajuda pensar o lugar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6) Sobre a atividade, se tratando de aprendizado, de zero a dez que nota você estipula? 
Justifique! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7) No seu aprendizado, o que a fotografia contribuiu? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
8) Qual o principal aspecto ambiental mais significativo nesta fotografia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3. ROTEIRO PARA ANÁLISE DOS PROFESSORES E 
MESTRANDOS 

 
 
 
 
Formação do(a) Professor(a) (nome completo): __________________________________ 

A) É graduado em que área? 

B) Especialização: não (  )     sim (  ) em que área? 

C) Mestrado: não (  )     sim (  ) em que área? 

D) Doutorado  não (  )     sim (  )   completo (  )  cursando (  )  em que área? 

E) A quanto tempo leciona? 

F) Atua em que Colégio/Universidade? 

G) Disciplinas que leciona e em que séries? 

 

1) Que relação há entre a imagem como recurso didático e sua prática 
pedagógica? 

 
2) Você vê importância em trabalhar imagens (especificamente a fotografia) 
como recurso didático no ensino? Justifique! 

 
3) Há dificuldade em se trabalhar com as imagens e ou a fotografia no ensino?  

            Não (  )  Sim (  ) Quais são? 
 

4) Analisando as imagens no texto do Capítulo deste trabalho, no seu entender 
como elas podem ser usadas como recurso didático no ensino? 

 
5) No seu entendimento como podem ser usadas estas imagens no ensino de 
Geografia? Com que sentido? 

 
6) Faça uma análise sistematizada do capítulo deste trabalho e dê suas 
sugestões de como as imagens enquanto recurso didático auxiliam o professor. 
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ANEXO 1. 

 

 A FOTOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA DO ESPAÇO 
GEOGRÁFICO 

 

Prof. Arno Bento Mussoi42 

 

 

 
APRESENTAÇÃO 
 
Popularizada atualmente nas diversas camadas sociais através do uso de câmeras digitais 
acessíveis a quase todas as pessoas, a fotografia vem promovendo uma verdadeira revolução 
na forma de leitura e interpretação do mundo. 
Neste sentido, esta oficina tem por objetivo transformar a imagem fotográfica, em recurso 
pedagógico aliada do professor nas aulas de Geografia. Para tanto, nos propomos fazer uma 
reflexão teórica metodológica a respeito do uso da fotografia como possibilidade de leitura do 
espaço geográfico bem como apresentar um roteiro prático para auxiliar s professor no 
encaminhamento de atividades que utilizem o recurso da fotografia como linguagem visual na 
leitura e interpretação do espaço, de acordo com as propostas das Diretrizes Curriculares do 
Estado para o Ensino de Geografia. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Não há como negar a importância da imagem como linguagem visual no mundo 
contemporâneo.  
 Difundida em quase todos os povos do mundo através dos meios de comunicação, a 
imagem desempenha papel fundamental na leitura e compreensão. Dependendo dos objetivos 
de sua utilização, pode servir tanto como instrumento para alienação das pessoas como meio 
de acesso e democratização do conhecimento.  
 Neste sentido, se utilizada para leitura do mundo numa perspectiva problematizadora 
a imagem pode tornar-se uma grande aliada da educação no papel de formação dos sujeitos 
que enfrentarão os novos desafios impostos pela sociedade.  
 E em relação à Geografia enquanto disciplina integrante do currículo escolar, que 
tratamento deve dar a imagem para auxiliar o aluno na leitura e compreensão do mundo? Que 
papel a imagem pode ter na formação de um aluno consciente das relações sócio-espaciais de 
seu tempo?  

                                                        
42 Professor PDE da disciplina de Geografia da rede estadual de ensino do estado do Paraná. 
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 Como área do conhecimento comprometida em tornar o mundo compreensível, a 
Geografia deve envidar esforços no sentido de empreender um ensino para que o aluno ao se 
apropriar do conhecimento possa “ler e interpretar criticamente o espaço, sem deixar de 
considerar a diversidade das temáticas geográficas e suas diferentes formas de abordagens” 
(DCEs-PR, p. 31)  
 O ensino da Geografia, portanto, deve pautar-se nas diferentes linguagens 
oportunizando ao aluno que ele próprio faça sua leitura e interpretação do mundo por aquela 
que considere mais significativa. Em outras palavras, o professor comprometido com um 
novo conceito de educação deve deixar de lado práticas tradicionais restritas à exposição oral, 
leitura do livro didático e memorização, e procurar novas metodologias para oportunizar a 
aprendizagem por diferentes olhares.  
 A utilização da fotografia como possibilidade de leitura do espaço, torna-se um 
poderoso instrumento didático que poderá apresentar resultados significativos para a 
aprendizagem, se utilizado corretamente em sala de aula. 
Portanto, com o objetivo de auxiliar o professor nos procedimentos metodológicos a serem 
adotados para esta prática pretende-se: 

 

 Refletir sobre o papel que a imagem desempenha no modo de vida na sociedade 
contemporânea; 

 Discutir as possibilidades teóricas da leitura do espaço geográfico através da fotografia; 

 Apresentar um roteiro prático sobre os procedimentos que podem ser considerados pelo 
professor para a leitura do espaço através da fotografia. 

 
 

 

 

O CONCEITO DE PAISAGEM E O ENSINO DE GEOGRAFIA 
 

 

 

CONCEITO DE PAISAGEM 

“O domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é 
formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons e outros (M. Santos). Portanto 
a paisagem é formada pelos elementos ‘visíveis’ e ‘não 
visíveis’ do espaço. 
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Uma paisagem é composta de elementos sociais, culturais e 
naturais. A compreensão da interação entre esses elementos e seu 
processo de transformação contínua ajuda a leitura dos múltiplos 
espaços e tempos que tem cada paisagem. 

 

 

CALLAI recomenda considerar na leitura da paisagem as 
características dos povos e os interesses envolvidos.  

 

 

 

ASARI, ANTONIELLO e TSUKAMOTO consideram que 

“a observação da paisagem pelos alunos é um meio para 
‘desvendar sua essência’ através do qual poderão ‘enxergá-la 
além de seus aspectos visíveis’”. 

 

Considera-se então que: 

A leitura da paisagem está impregnada de historicidade e que a 
apreensão que o sujeito faz não é a verdade absoluta, neutra, pois o 
sujeito que a lê também tem o seu processo de seleção de que observa 
(verdades construídas nas histórias das pessoas). 

 

 

Como estas paisagens são vistas: 

 Por um madeireiro?  
 E por um militante de ONG 

ambiental?  
 Por um fazendeiro?  
 Por um órgão público? 
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A FOTOGRAFIA E A LEITURA DA PAISAGEM 

 

 

Podemos conceituar fotografia como  

“o registro visual de um determinado espaço num momento 
histórico, do ponto de vista de um observador”.  

 

Para KOSSY  

“ela não é, nem pretende ser um raio-X dos objetos ou das personagens 
retratadas”,  no entanto, pelas possibilidades que oferece para leitura do 
espaço, certamente é um bom indicativo desta realidade. 

 

Para TRAVASSOS fotografia é:  

“uma fonte infinita de dados, fatos e informações, transformando-se por 
isso, em um poderoso instrumento de ‘materialização’ de lugares nunca 
antes visitados por alguns.”  

 

Para o filósofo francês PHILIPE DUBOIS, a fotografia pode se apresentar de duas formas: 
como transformação e como vestígio do real. 

 

 

I - A FOTOGRAFIA COMO TRANSFORMAÇÃO DO REAL:  

A fotografia é considerada um mero efeito do real, ou seja, um discurso a partir da 
realidade, descolando-se completamente dela à medida que cria sua representação de 
acordo com uma série de códigos convencionados socialmente.  

 

Neste raciocínio Dubois considera duas críticas:  

 A crítica de desnaturalização da imagem:  

 

A imagem é bidimensional, plana, cores que nada 
representam a realidade, puramente visual excluindo 
outras formas sensoriais como olfato e tato. 

 

 

 Do convencionalismo da visualidade ocidental  
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Que inclui todo um conjunto de “denúncias” contra a 
encenação fotográfica. 

 

II - A FOTOGRAFIA COMO VESTÍGIO DE UM REAL: 

 

O ponto de partida é compreender a “natureza técnica do ato fotográfico” e 
sua característica de “marca luminosa”. Daí a ideia de “resíduo da realidade” 
impressa na imagem fotográfica. 

 

Em virtude deste princípio a fotografia é considerada como testemunho: atesta a existência 
de uma realidade. 

 

ANA MARIA MAUAD considera a fotografia como: 

 

“uma determinada escolha realizada num conjunto de escolhas possíveis, 
guardando nessa atitude uma relação estreita com a visão de mundo 
daquele que aperta o botão e faz clique”. 

  

 

 

 

 

Os dados, fatos e informações registradas pela fotografia 
representam a materialização seletiva e excludente de um 
determinado espaço num momento histórico. 

 

Neste contexto a fotografia não deve ser entendida como mera ilustração 
de textos escritos nem como expressão da verdade absoluta. 

 

A fotografia também não substitui textos ou outras fontes de informação, mas complementa 
estas fontes ou é complementada por elas na busca da verdade que pretende se 
estabelecer.  
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Por esta razão a leitura do espaço através da fotografia deve ser feita numa perspectiva 
problematizadora onde prevaleçam questionamentos sob diferentes pontos de vista de 
modo a facilitar as múltiplas interpretações pelos alunos. 

 

Para ASARI, ANTONIELLO e TSUKAMOTO  

“uma mesma imagem sempre terá interpretações significativas 
diferenciadas entre dois ou mais observadores, mesmo a realidade 
registrada sendo fixa ou imutável”  

 

Desta forma, o aluno precisa saber: 

 

 Quem produziu a imagem que está sendo 
estudada? 

 Em que época? 

 Com qual objetivo? 

 Em que contexto?  
 

 

Como mediador do conhecimento, o professor deve estimular o aluno a ter 
uma posição crítica incentivando-o a questionar não só os elementos 
mostrados na imagem, mas também o contexto que levou à sua produção. 

 

  

RECOMENDAÇÕES DAS DCES-PR PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 
 

As DCEs para o ensino de Geografia propõem que os conteúdos específicos sejam 
trabalhados de forma 
 

“crítica e dinâmica, de maneira que a teoria, a prática e a realidade 
estejam interligadas, em coerência com os fundamentos teóricos 
propostos”,  

 
As DCES recomendam também que: 
 

A utilização da fotografia para leitura da paisagem pode ser feita sob 
diversos pontos de vista, e, portanto dependendo do enfoque dado pelo 
professor poderá contemplar qualquer um dos quatro conteúdos 
estruturantes.  
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Em relação ao uso da imagem nas aulas de Geografia. 
 

Problematização dos conteúdos desde que explorados “à luz de seus 
fundamentos teórico-conceituais”, devendo ser evitado seu uso “apenas 
como ilustração daquilo que o professor explicou ou que pretende explicar”.  
 
As imagens poderão auxiliar no trabalho de “formação de conceitos 
geográficos”. Para isso será “ponto de partida para atividades de sua 
observação e descrição” em pesquisas investigatórias que levantem 
“aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, naturais da paisagem 
em estudo.”  

 
 
CELSO VASCONCELOS recomenda aos professores: 
 

Levar o aluno a “duvidar das verdades anunciadas e das paisagens exibidas”, 
cuja suspeita “instigará a busca de outras fontes de pesquisa necessária para 
sua análise crítica.”  

 
 

 

 
ROTEIRO PARA LEITURA DO ESPAÇO ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA 
 

Ler uma paisagem através de uma fotografia consiste em observar, 
descrever, analisar e interpretar suas diferentes expressões atribuindo 
significados aos diversos elementos que a compõem. 

 

A leitura fotográfica pode ser feita através dos seguintes procedimentos: 

I – OBSERVAÇÃO E DESCRIÇÃO 
 

É o passo inicial para leitura de uma paisagem onde se procura: 

 Reconhecer os elementos que a compõem; 

 Definir suas naturezas; 

 Identificar as unidades paisagísticas presentes; 

 Identificar o ponto de vista do observador etc.  

 

A observação pode ser:  

 

 Espontânea: Sem nenhuma interferência externa onde é o próprio observador que 
prioriza a observação segundo seus critérios e relata o que mais lhe chamou a atenção na 
fotografia. 
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 Dirigida: Seguindo um roteiro previamente elaborado com objetivos previamente 

definidos: 

 O que a foto está mostrando?  

 Que lugar é este?  

 Em que época ocorreu determinados fatos?  

 Quais os elementos constitutivos da paisagem?  

 Quais foram construídos pela natureza?  

 E pelo homem?  

 Quais os que mais se destacam?  

 Quais os que mais se identificam com nossa região? 

  

      
 

 

A observação dirigida poderá ter caráter: 

 Temático: Quando encaminhada através de um roteiro com questões voltadas para um 
tema específico. Ex. Questões ambientais, a ação do homem sobre a natureza etc. 
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 Geral: Quando pode abordar vários assuntos susceptíveis de serem observados e 
analisados. Ex. Extrativismo, ambiental, atividade industrial, economia, desenvolvimento 
sustentável etc. 

 

 

 
 

 

O professor poderá organizar uma atividade de observação dividindo a turma 
em equipes onde cada uma delas poderá fazer a observação de uma imagem 
sob pontos de vista diferentes (ambiental, econômico, social, histórico, político 
etc.). Ao final o professor poderá propor uma discussão no grande grupo para 
socialização. 

 

 

 

 Comparativa: quando se compara duas ou mais imagens fotográficas diferentes. A 
comparação pode ser feita: 

 

Com imagens do mesmo espaço feito em épocas diferentes para verificar o que mudou ou o 
que permanece igual etc. 
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Com imagens de locais diferentes para observar o que é peculiar de cada um ou o que há em 
comum etc. 

 
Imagens de locais diferentes tratando um tema em comum possibilitam a comparação 
temática por conjunto. Exemplo: fotografias de atividades agropecuárias no mundo podem 
ser separadas por conjuntos relacionados ao uso de tecnologias, sistemas de cultivo, 
questões ambientais etc. 

 

 
Dependendo da dinâmica que o professor adotar para sua aula, a atividade 
de observação poderá resultar na produção de um texto, um quadro 
informativo, um desenho, relatos orais, discussão em grupos, apresentação 
em seminários etc. 

 

 

II - ANÁLISE  

 
Analisar uma paisagem através de uma imagem fotográfica consiste em procurar fazer 
relações dos elementos identificados na paisagem entre si, ou no seu conjunto. 

A análise tem por objetivo dar sentido aos elementos presentes na imagem ou encontrar 
explicações para o arranjo espacial.  

 

Pode ser feita a partir da observação dos elementos presentes na paisagem, 
sejam eles naturais como relevo, cobertura vegetal e hidrografia e outros 
construídos pela ação humana como cidades, campos de cultivo, estradas e 
portos etc. 
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Relação tipo de vegetação/relevo com o clima. 

 

 

Características da água de um rio com a cobertura vegetal na 
bacia hidrográfica.  

 

 

 

 

O uso e ocupação do solo urbano com as atividades 
econômicas ou questões ambientais. 

 

 

A ação do homem sobre a paisagem 

 

   
 

 

Ao fazer o encaminhamento o professor poderá problematizar o tema 
com questões que conduzam os alunos a fazerem suas próprias relações.  
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Uma variante da análise é a síntese, isto é, a possibilidade de reunir diversas fotografias que 
tratem de um tema específico para discutir questões comuns entre elas ou questões isoladas 
etc.  

 
 

Pode-se também reunir diversas fotos de um mesmo espaço para discutir um tema comum. 

 

 
 

 

 

III - INTERPRETAÇÃO 
 

Interpretar uma imagem consiste em procurar explicações para os diversos elementos 
observados, tanto de forma isolada como no seu conjunto, relacionando-os com seus 
conhecimentos geográficos anteriores. 

 

A interpretação possibilita ao aluno 

 Questionar sobre as possíveis relações entre os elementos da paisagem; 

 Cogitar possibilidades; 

 Refletir sobre as razões do arranjo espacial no seu conjunto. 
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Quando realizado numa perspectiva problematizadora pode conduzir o aluno 
a reconhecer também os elementos não visíveis da paisagem que não foram 
observados num primeiro momento como os aspectos econômicos, políticos 
e culturais de uma paisagem.  

 

A observação do padrão habitacional pode conduzir a reflexão sobre questões sanitárias, 
qualidade de vida, desemprego, renda, segurança, saúde, questões de infraestrutura etc. 

 
É importante destacar também a importância do papel do professor nos procedimentos de 
interpretação de imagens: 

 

Como mediador do conhecimento o professor deve orientar os alunos na 
formulação de hipóteses sobre as possíveis explicações e em seguida tentar 
comprová-las através de pesquisas complementares, possibilitando ao aluno 
buscar seu próprio conhecimento. 

 

Ex. Paisagens regionais apresentam o mesmo perfil geológico: 

 
 Que estrutura geológica é esta?  
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 Como se formaram?  

 Quais suas delimitações?  

 Onde encontrar informações para responder estas perguntas? 

 

Interpretando a paisagem por diferentes olhares possibilita o desenvolvimento do senso 
crítico ao reconhecer os diferentes interesses manifestados pela população sobre o mesmo 
espaço.  

Exemplo: Floresta Amazônica 

 

 
Como é vista pelo madeireiro?  

E pelo olhar de um fazendeiro?  

Por um militante de movimento ecológico?  

E pelos governantes?  

Por que estes olhares são tão antagônicos? 

 

 

A partir do levantamento dos diferentes pontos de vista é possível 
encaminhar discussões que procurem explicar o porquê de determinada 
paisagem ter ou não sofrido intervenção humana? Quem são os agentes 
modificadores? Quais os interesses que estão em jogo etc. 

 

PROCEDIMENTOS QUE AJUDAM NA LEITURA DE FOTOGRAFIAS  

 

OBSERVAR ATENTAMENTE: 

 Os elementos naturais presentes na paisagem (relevo, topografia, rios, encostas, 
vegetação, presença de animais etc.). 

 As construções humanas sobre o espaço  

 (estradas, campos de cultivo e pastagem, redes de energia, cidades, usinas 
hidrelétricas etc.) 

 A arquitetura e a infraestrutura urbana (edificações, ruas, redes de energia, torres de 
comunicação, meios de transportes). 
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REFLETIR SOBRE: 

 O modo de vida observado nas pessoas (costumes, modas, hábitos alimentares, 
modalidades de esportes, jogos, formas de diversões etc.) 

 As atividades econômicas desenvolvidas 

 Aspectos demográficos e sócio-econômicos da população (trabalho e renda, 
atividades culturais, aspectos étnicos etc.) 

 

QUESTIONAMENTOS QUE AJUDAM NA LEITURA FOTOGRÁFICA: 

 Que lugar é este? 

 Em que época foi feita esta fotografia? 

 Quem fez esta fotografia? Com que objetivo? 

 Onde estava o fotógrafo ao fazer esta imagem? 

 O que a imagem está querendo mostrar? 

 Além da intenção do fotógrafo, o que mais pode ser visto? 

 Quais os elementos visuais que podem ser observados na fotografia? 

 Eles formam algum tipo de conjunto na paisagem? Qual (quais)? 

 Formam uma unidade paisagística? 

 Qual o trabalho realizado?   

 Quais os meios tecnológicos utilizados? 

 Qual a sua relação com as diversas escalas espaciais (local, regional, global)? 

 Como contextualizar a paisagem historicamente? 

 Que relações há entre os elementos identificados na imagem entre si? E no 
conjunto? 

 Por que determinado elemento está presente na paisagem? O que faz lá? 

 Qual a razão da ausência de determinado elemento? 

 Quais as explicações geográficas para isso? 

 Quais as explicações geográficas para o arranjo espacial no seu conjunto? 

 

 

COMPARANDO FOTOGRAFIAS DO MESMO LOCAL E ÉPOCAS DIFERENTES: 

 Observar o processo de evolução na paisagem.   

 Qual a data que as fotos foram tiradas?  

 Qual o período de tempo entre ambas?  

 O que mudou? O que permanece?  

 Quais as razões das mudanças ou da permanência?  

 Há elementos novos? Quais?  

 Há elementos que desapareceram? Por quê? 

 

COMPARANDO FOTOGRAFIAS DE LOCAIS DIFERENTES: 

 O que há de semelhante?  
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 E de diferente? 

 Quais as possíveis razões para as semelhanças ou diferenças? 

 Qual a relação entre ambos? 

 

TRABALHANDO COM CONCEITOS: 

 Paisagem, região, lugar, território... 

 Desenvolvimento, progresso, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, trabalho, 
recursos naturais  

 

“DUVIDANDO DAS VERDADES”: 

 É possível isso?  

 Sempre foi assim?  

 Há outros meios? Ou outras maneiras? 

 Onde há mais informações sobre isso? 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 Quais as perguntas que podem ser feitas a partir desta foto?  Onde buscar as 
respostas? 

 Quais as fontes de informações complementares que podem ser consultadas? 

 A quem recorrer? (bibliotecas, órgãos públicos, moradores antigos, técnicos etc.) 

 Quais os conteúdos que podemos trabalhar com a imagem?  

 Qual o encaminhamento metodológico? 

 Como avaliar? 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As atividades de leitura do espaço através da fotografia desenvolvidas em sala de aula 
permitiram considerar que, além do emprego que tradicionalmente vem sendo dispensado à 
imagem fotográfica como ilustração de textos em livros didáticos, ela pode ser utilizada 
como uma rica fonte de informação, ampliando assim as possibilidades de uso na construção 
do conhecimento geográfico. 

Enfatizamos que apesar de sua importância no processo de ensino-aprendizagem, a imagem 
não substitui textos ou outras fontes de informações. É um recurso que deve se agregar a 
estes, servindo como mais uma opção à disposição dos professores para suas práticas 
docentes, principalmente agora com o uso da TV Multimídia instalada nas escolas da rede 
estadual de ensino do Estado do Paraná. 
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ANEXO 2. 

 ATIVIDADES PRÁTICAS PARA LEITURA DO ESPAÇO PELA FOTOGRAFIA 

Prof. Arno Bento Mussoi43 
 
 

ATIVIDADE 1 - OBSERVAÇÃO ESPONTÂNEA 
 

 
 
 

1 – Dê um título para a foto: .................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2 – O que a foto está mostrando?.............................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

3 – O que mais se destaca na imagem? ..................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4 – Que lugar é este? ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5 – Faça uma breve descrição da paisagem retratada na fotografia: .......................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

7 – Escolha uma palavra ou frase que mais se identifique com a paisagem. Justifique a escolha: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

8 – Quais as perguntas que posso fazer sobre a imagem para ajudar no seu entendimento:  

                                                        
43 Professor PDE da disciplina de Geografia da rede estadual de ensino do estado do Paraná. 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ATIVIDADE 2 - OBSERVAÇÃO DIRIGIDA 
 

 
 
 

 

1 – Que lugar é este: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

2 – Quais os elementos visuais que podem ser observados na fotografia? 

Naturais: ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Sociais e culturais: ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3 – Estes elementos formam algum tipo de conjunto ou unidade paisagística? Qual (quais)? .... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4 – É possível estabelecer uma data ou época que foi feito este registro fotográfico? Qual? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5 – Onde estava o fotógrafo no momento que a foto foi tirada? O que ele quis mostrar? ........... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

6 – Além da intenção do fotógrafo, o que mais pode ser visto? ................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ATIVIDADE 3 – OBSERVAÇÃO TEMÁTICA 
 

 

 
 
 

1 – Tema: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2 – Qual o(s) lugar (es) retratado(s) na(s) foto(s)? .................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

3 – O que mostram em comum? ............................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4 – O que há de peculiar? ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5 - O que a(s) imagem(ens) está(ão) denunciando? ................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

6 – Quais as perguntas que posso fazer para auxiliar no entendimento das imagens? ................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

7 – Se você fosse um jornalista e estivesse utilizando estas imagens para escrever um texto, 

como seria a manchete da matéria? Justifique a escolha. .......................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ATIVIDADE 4 - OBSERVAÇÃO COMPARATIVA 
 

(Formação de conjuntos temáticos) 
 

Imagens de locais diferentes tratando um tema em comum possibilitam a 
comparação temática por conjunto. 

 
Recorte as fotos e cole nos espaços formando conjuntos com as imagens abaixo relacionados 

com sistemas de cultivo, uso de tecnologias na agricultura, questões ambientais etc. 
 

 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ATIVIDADE 5 - OBSERVAÇÃO COMPARATIVA 
 

(do mesmo espaço geográfico em épocas diferentes) 
 

 

 
 
1 – Espaço retratado nas fotografias: ........................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

2 – Épocas (aproximadas) em que as fotografias foram feitas: 

Foto 01: ............................................................................................................................... 

Foto 02: ............................................................................................................................... 

3 – O que mudou e o que permanece igual na paisagem em relação aos seguintes elementos: 

Elementos O que mudou? O que permanece igual? 
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ATIVIDADE 6 – ANÁLISE DE IMAGEM FOTOGRÁFICA 
 

Analisar uma paisagem através de uma fotografia consiste em fazer relações entre dos 

elementos identificados entre si, ou no seu conjunto e tem por objetivo dar sentido ou 

encontrar explicações para o arranjo espacial como um todo. 

 

Exemplo de relações entre os elementos da paisagem: 

• Elementos naturais da paisagem (vegetação x clima x relevo x hidrografia); 

• Construções humanas (cidades x estradas x indústrias x bairros) 

 

1 – Quais são os elementos da paisagem identificados na foto? 

Elementos naturais: ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Construções humanas: ....................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2 – Você consegue identificar alguma(s) relação(ões) estes elementos? Qual(is)? ............. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

3 – E uma explicação o arranjo espacial no seu conjunto? .................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ANEXO 3. 

 
Plano de Aula 

 
Câmeras em ação 

 

Objetivos  
Entender como as novas possibilidades de criação artística e apropriação de elementos 
diferentes mudaram a maneira pela qual os autores se relacionam com a arte. 

Introdução  
A evolução das modernas câmeras fotográficas mudou de rumo. As questões relativas à 
definição das imagens parecem estar superadas e o que importa agora são os recursos 
adicionais que os aparelhos oferecem para o tratamento das fotos. Tudo isso aponta para o 
despertar e a liberação do artista dentro de todos nós, evocando as obras de grandes mestres 
da arte de clicar. Convoque os alunos para esse trabalho de criação.  

 
Atividades 

 
1ª aula - Pergunte quem acha que toda fotografia é uma representação fiel da realidade. Será 
que as imagens de um documento de identidade, de um álbum de família ou aquelas que 
registram fatos históricos mostram sempre uma verdade? A resposta virá logo após a leitura 
coletiva da reportagem. Ao terminá-la, verifique se os alunos usam câmera fotográfica - com 
filme ou digital - ou tiram fotos com o celular. Eles costumam introduzir mudanças nesses 
registros pictóricos? De que tipo?  

 
Lembre que a fotografia, meio de representação surgido no século XIX, facilitou o papel dos 
artistas. Em vez de desenhar uma cena, eles passaram a poder fixar imagens com a câmera, 
preparada para captar a luz. As técnicas evoluíram e, hoje, um sensor digital faz o trabalho da 
película sensível. Conte que, no século retrasado, os artistas já faziam experiências divertidas 
com imagens fotográficas - como a elaboração de figuras desfocadas ou distorcidas pelas 
lentes e a pintura à mão de registros em preto e branco. Muitos também começaram a produzir 
colagens, de modo manual, com tesoura, ou sobrepondo a ampliação de uma só figura ou de 
figuras diferentes.  

 
Esses procedimentos de fotomontagem - que também já podem ser efetuados por programas 
de edição digital em computadores - estavam associados a uma ideia até então inédita de 
criação de imagens. Vários artistas do século XX (os cubistas, dadaístas e surrealistas, por 
exemplo) perceberam que nem toda invenção dependia do desenvolvimento de figuras 
originais. Bastava manipular as já existentes.  

 
Mencione que um pensador influente nesse tipo de procedimento artístico foi o filósofo 
alemão Walter Benjamin. Em seu ensaio O Autor como Produtor, ele sugere que essa maneira 
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de criar seria interessante e estimulante para a arte moderna. A "produção" envolveria um 
trabalho coletivo - e não individual - no qual a ideia de autoria teria de ser repensada. Afinal, 
seria válida a apropriação de imagens alheias para formar algo com significado diferente? 
Segundo ele, sim. E tal fato modificaria a percepção da realidade. Isso valeria ainda para o 
teatro de Bertolt Brecht, o cinema e as demais artes.  

 
Ressalte que até os músicos, hoje em dia, são mais produtores do que criadores originais. Os 
DJs usam samplers para copiar trechos de melodias, alterar ritmos e timbres, colar partes, 
enfim, fazer algo novo com coisas velhas. No caso das fotos, as alterações podem ser mais 
sutis. Os tratamentos da imagem digital, que transformam características da figura, permitem 
interferir no contraste e na luz, acertar a cor, eliminar manchas etc. O retoque , no passado 
obtido com pincel, agora surge por meio de um clique no mouse.  

 
Em termos de experimentação, vale citar os artistas pop da década de 1960, que retomaram o 
dadaísmo no contexto da cultura visual de massa. Já os fotógrafos artísticos atuais usam 
novos recursos para inventar cenas e paisagens. Às vezes, parecendo mais reais do que a 
realidade. Em outras, projetando coisas estranhas, engraçadas, futurísticas. Após esse papo, 
exiba as imagens que ilustram este roteiro e comente os recursos usados pelos autores.  

 
2ª aula  

Divida a turma em pequenos grupos e proponha dois exercícios. O primeiro envolve a 
realização de uma colagem, que pode ser feita com recortes de revistas ou diretamente no 
computador - se for possível o acesso ao equipamento. Sugira que as equipes coletem imagens 
de revistas, jornais, internet ou qualquer outra fonte. A ideia é estimular as práticas de recorte, 
justaposição, sobreposição, rotação e espelhamento das figuras - o que se puder fazer. Seja 
com a digitalização das imagens ou com cola e tesoura, o importante é que a moçada perceba 
a riqueza de criação na montagem de novos ícones pela apropriação de outros já prontos. 
Aproveite para desenvolver a percepção de escala, explorando figuras de vários tamanhos.  
 
O segundo exercício refere-se à alteração de imagens por meio de distorções, filtros, efeitos e 
cor. Faculte o uso de uma figura da atividade anterior, mas tome o cuidado de limitar cada 
time à escolha de apenas uma. Oriente os adolescentes a introduzir alterações, 
experimentando todos os recursos oferecidos pelo programa disponível. Os grupos devem 
comentar o significado das modificações executadas. Até que ponto a imagem original ainda é 
reconhecível? Qual ficou mais interessante? E a mais engraçada?  

 
Finalize retomando a questão inicial: os alunos ainda acham que as fotografias são sempre 
documentos reveladores da verdade?  

 
Para você, professor: Avalie o instrumental  

Antes de propor os exercícios, é melhor você se acostumar com os diversos procedimentos e 
termos ligados à edição e montagem, seja de modo manual ou digital. Os computadores 
devem ter instalado um programa de edição fotográfica. Há vários disponíveis gratuitamente 
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para download, alternativos aos programas comerciais mais conhecidos. Tente se habituar aos 
recursos de seleção, recorte, deslocamento, duplicação, espelhamento, rotação etc. Explore 
também o que o software oferece na área de filtros e efeitos: desfocamento, granulação, 
textura, solarização... Aprenda a selecionar áreas, mudar cores e distorcer imagens. E, claro, 
descubra como salvar a nova imagem obtida. Se tiver acesso a um projetor multimídia, 
melhor, pois será mais fácil mostrar os recursos aos alunos. Mas deixe que eles também façam 
explorações. Caso não tenha nada disso, a velha colagem manual será muito bem-vinda. 

 

Bibliografia  
O Autor como Produtor em Walter Benjamin - Coleção Grandes Cientistas Sociais, R. 
Kothe (org.), Ed. Ática. tel. (11) 3990-2100  

O Ato Fotográfico e Outros Ensaios, Philippe Dubois, Ed. Papirus. tel. (19) 3272-4500 

____________________________________ 

Consultoria Marco Pasqualini de Andrade - Professor de História da Arte da Universidade 
Federal de Uberlândia (MG) 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/cameras-acao-428006.shtml 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


