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Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que se ensina o que 
não se sabe: isso se chama ‘pesquisar’. 

Vem talvez agora a idade de uma outra experiência, a de ‘desaprender’, 

de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos 
saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre 
e fora da moda, que ousarei tomar aqui sem complexo, na própria encruzilhada 

de sua etimologia: Sapientia: nenhum poder, um pouco de saber, 

um pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível. 

Roland Barthes  (1978, p. 47)

r e s u m o

O que podemos ensinar/aprender sobre educação com a fotografia? Este foi o ponto de partida para inves-

tigar como as imagens fotográficas tornam visíveis os problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem. 

As experiências de ser formadora de futuros professores no curso de Pedagogia e Licenciatura em Artes 

Visuais na Universidade Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais) e as adquiridas no Mestrado em Artes 

Visuais e Educação: Um Enfoque Construtivista na Universidade de Granada (Espanha) serviram como 

ponto de partida para a investigação de diferentes aspectos da docência através das imagens. Nesse âm-

bito, as fotografias produzidas pela autora, entre 2013 e 2016 – principais materiais do estudo – apontam 

pensamentos, inquietações e desassossegos que ocorreram durante as aulas e a pesquisa de campo. As-

sim, o presente estudo está fundamentado principalmente pelas Metodologias Artísticas de Pesquisa em 

Educação, propostas por Ricardo Marin Viadel e Joaquín Roldán (2012) que têm na fotografia seu objeto 

de estudo, seu campo teórico e seu procedimento metodológico. O conhecimento visual produzido nessa 

pesquisa possibilitou ref lexões sobre novos modos de contemplar os fenômenos educativos e ampliar as 

fronteiras interdisciplinares existentes entre Arte, Cultura e Educação. Acima de tudo, a pesquisa centrou 

preocupações nas interações entre ensino e pesquisa, a partir dos saberes inerentes ao lugar do professor-

-artista na formação docente. 

Palavras chave:  Fotografia. Metodologias Artísticas de Pesquisa em Educação. Formação Docente. Artis-

ta-Pesquisador-Professor.  Ensino e Aprendizagem.
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A b s t r Ac t

Title: Artistic Methodologies of Research in Education and displacements in teacher education: Pho-

tography as construction of visual thinking.  

What can we teach / learn about education with photography? This was the starting point for in-

vestigating how photographic images make visible problems related to teaching and learning. From 

the experience as a trainer of future teachers in the Pedagogy and graduation in Visual Arts course 

at the Federal University of Juiz de Fora, Minas Gerais and in the Masters in Visual Arts and Educa-

tion: a constructivist approach of the University of Granada, Spain, are explored Aspects of teaching 

through images. In this field, The photographs produced by the author during the period from 2013 

to 2016 - main study material - point to thoughts, worries and restlessness that occurred during the 

lessons and in the field research. Thus, the present study is based mainly on the Artistic Methodolo-

gies of Research in Education, proposed by Ricardo Marin Viadel and Joaquín Roldán (2012), which 

has in the photograph its essence and object, its theoretical field and methodological procedure. The 

visual knowledge produced in this research made it possible to reflect on new ways of contemplating 

educational phenomena and to extend the interdisciplinary boundaries between Art, Cultures and 

Education. Above all, the research focused on interactions between  teaching and research with the 

knowledge inherent in the place of the teacher-artist in teacher training.

Keywords: Photography. Artistic Methodologies of Research in Education. Teacher Training. Artist-

Researcher-Teacher. Teaching and learning.

r e s u m e n

Título: Las Metodologías de Investigación Artística en Educación y cambios en la formación docente: 

la fotografía como construcción del pensamento visual

¿Qué podemos enseñar / aprender acerca de la Educación a partir de la Fotografía? Este fue el punto 

de partida para la investigación de cómo las imágenes vuelven visibles los problemas relacionados con 

la enseñanza y el aprendizaje. Mis experiencias como formadora de futuros docentes en los cursos de 

Pedagogía y Licenciatura em Artes Visuais en la Universidade Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais) y las 

adquiridas en el curso de postgrado Master en Artes Visuales y Educación: Un enfoque constructivista de 

la Universidad de Granada (España) sirvieron como punto de partida para la investigación de distintos 

aspectos de la enseñanza a través de imágenes. En este ámbito, las fotografías realizadas por la autora 

entre 2013 y 2016 – principales materiales de estudio – muestran pensamientos, preocupaciones y 

desasosiegos ocurridos durante las clases y la investigación de campo. Así, el presente estudio se basa 

principalmente en Metodologías Artísticas de Investigación en Educación, propuestas por Ricardo 

Marín Viadel y Joaquín Roldán (2012), que tienen en la fotografía su objeto de estudio, su campo teórico 

y su procedimiento metodológico. El conocimiento visual producido en esta investigación permitió 

reflexiones sobre las nuevas formas de contemplar los fenómenos educativos y ampliar las fronteras 

interdisciplinares existentes entre el Arte, la Cultura y la Educación. Además de todo, ella enfoca 

preocupaciones en las intersecciones de la enseñanza y la investigación, a partir de los conocimientos 

inherentes en el lugar del profesor-artista en la formación del profesorado.

Palabras clave: Fotografía. Metodología Artística de Investigación en Educación. Formación del 

Profesorado. Artista-profesor-investigador. Enseñanza / aprendizaje.
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i n t ro d u ç ão

O fato é que tenho em mim uma coleção de imagens, reunidas em um tipo de des-ordem sem fim... Pensando 

melhor, são as imagens que despertam em mim a vontade de colecioná-las! Não sei ao certo quando me 

tornei uma colecionadora de imagens... Mas, elas sempre estiveram presentes no meu cotidiano.

Assisti à chegada da televisão no Brasil e a inevitável alteração de nossa rotina infantil, quando deixamos 

de brincar juntos, para juntos assistirmos à televisão, cada um a seu modo, aprendendo a ler imagens em 

movimento. Deixamos as brincadeiras de lado para aprender a ser espectadores. No início dos anos 1970, a 

televisão colorida transformou-se em hábito e ocupou lugar de destaque na sala de estar, como um membro 

da família, tanto para entreter como para trazer um mundo de informações.

Depois descobri o cinema e as animadas matinês nas manhãs de domingo, entre Tom e Jerry, Mary Poppins, 

Fantasia, Bambi, Bela Adormecida, Branca de Neve. Logo chegaram os gibis e novos personagens: Gato Félix, 

Mickey Mouse, Tio Patinhas, Luluzinha e Bolinha, Pato Donald e Zé Carioca. Também colecionei, por muito 

tempo, figurinhas para álbuns de histórias infantis e bonequinhas de papel vestidas com um sem número 

de figurinos e acessórios recortados e encaixados sobre o corpo-modelo

Na escola, os cadernos eram decorados com decalques f loridos, aplicados no alto da página e as tarefas 

ilustradas usando Desenhocopy, uma espécie de álbum com desenhos temáticos sobre papel vegetal e 

transferíveis quando pressionados com a ponta do lápis grafite. Para finalizar, coloríamos com lápis de cor 

guardados em um estojo de madeira com tampa articulável. Cadernos e carteiras encapados com plástico 

xadrez colorido. Oportuno incluir na lista de imagens que povoaram a minha infância as ilustrações dos 

livros infantis, as religiosas e as embalagens encontradas no empório ou na padaria.
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Como as imagens 
se aproximaram 

de mim ou como eu me 
aproximei delas

O trecho que inaugura a introdução resgata me-

mórias da minha infância, aprendendo a ‘ser’ entre 

imagens e, fazem parte do texto de minha autoria 

Des-ordens das imagens publicado no livro Pen-

sar juntos mediação cultural: [entre]laçan-

do conceitos e experiências, organizado por 

Mirian Celeste Martins e fruto do GP Mediação 

Cultural: contaminações e provocações estéticas, 

publicado em 2014.  Reitero o que escrevi: tenho 

em mim uma coleção de imagens, reunidas em um 

tipo de des-ordem... Não se trata de guardá-las em 

algum lugar externo, mas de reconhecer que as 

imagens me constituem intrinsecamente. Reco-

nheço que meu pensamento está organizado emi-

nentemente por imagens e que através delas, me 

expresso mais e melhor. Elas são texto, pretexto e 

contexto. As imagens continuadamente declaram 

minha visão de mundo.  

São muitas as imagens ao longo de uma vida e, 

em especial na formação profissional na área de 

arte. Tenho em mim, as questões relacionadas à 

compreensão da visualidade desde sempre, tanto 

no âmbito pessoal como profissional. Como pro-

fessora da área de arte, sinto-me parte da geração 

visual na escola. Reconheço em minhas práticas 

didáticas a presença e o uso de obras de arte e das 

imagens para ampliação da compreensão sobre as visualida-

des entre alunos do Ensino Fundamental, Médio e do antigo 

curso de Magistério, depois com alunos da graduação em De-

sign e atualmente nos cursos de Pedagogia e Licenciatura em 

Artes Visuais. 

No entanto, como sabemos, o processo formativo do pro-

fessor é dinâmico, mas lento e gradual. Quase sempre, sua 

trajetória é marcada por expectativas pessoais, incertezas, 

subjetividades, desejos para o futuro e claro, a possibilidade 

de inventar novos caminhos. No meu caso, cultivei estudos 

relacionados ao campo das visualidades na especialização em 

Arte Educação, em Design e por fim, no Mestrado, no qual 

investiguei as articulações possíveis entre a cultura visual 

trazida pelo aluno e as imagens trabalhadas na aula de arte. 

No Doutorado, a linguagem fotográfica se fez presente como 

pesquisa e culminou em exposição no Centro Histórico do 

Mackenzie. Era um conjunto de foto-ensaios realizado por 

mim, no qual reafirmo que 

A fotografia é pensamento visual e requer uma 
intenção e um plano de trabalho próprio dos 
processos investigativos, colocando o pesquisa-
dor em estado de invenção, atento ao seu próprio 
processo de criação e à multiplicidade de tem-
pos, espaços e perspectivas. O discurso visual é 
conhecimento que seleciona e oferece informa-
ções estéticas e outras formas de compreender.   
(EGAS, 2016, p.10)

Arte-educadora, desde sempre, reconheço que as trans-

formações nas políticas públicas para o ensino de arte e as 

mudanças sociais e culturais contemporâneas desafiam o 

espaço da educação e das formas de produção e aquisição 

de conhecimento. Essas mudanças propõem novos 

lugares para a educação e diante delas, pergunto-

-me qual educação? Como isso afeta o professor? 

Como pensar a formação de futuros professores? 

Por que ainda não somos competentes na tarefa de 

relacionar o que se ensina na escola com o que se 

aprende fora dela? 

A infância hoje, provavelmente, tem outra relação 

com as imagens. Crianças e adolescentes frequen-

temente se reconhecem através das imagens e po-

demos afirmar que se configuram como a geração 

visual na escola. Familiarizadas com imagens de 

todos os tipos, as crianças e adolescentes assis-

tem ao mundo pela telinha do celular, da TV, do 

monitor, do cinema. Estão absolutamente à von-

tade com o universo da produção e da fruição das 

imagens. Curiosamente, os professores, imersos 

na mesma visualidade, poucas vezes produzem 

imagens autorais para dialogar com os estudantes, 

talvez, resistindo em estabelecer conexões da vi-

sualidade contemporânea na sala de aula.  

Meus alunos da graduação em Pedagogia e Licen-

ciatura em Artes Visuais, na Faculdade de Edu-

cação na Universidade Federal de Juiz de Fora, 

quando saem a campo para realizar os estágios de 

observação, frequentemente relatam a presença 

das ‘marcas escolares’ que ainda persistem no dia-

-a-dia: os painéis de avisos decorados com perso-

nagens da mídia, as datas comemorativas, a ‘ajudi-

nha’ dos professores na execução dos trabalhos e a 

presença quase unanime dos artistas consagrados 

pela história da arte ou pela mídia. Cópias, relei-

turas, o bom e o bonito – mais do mesmo. Inquie-

ta-me pensar que em pleno século XXI ainda é 

este o modelo da experiência em arte no cotidiano 

da escola. Por que ainda tais marcas permanecem 

presentes no cenário escolar, como habitus a des-

peito do contexto de mudanças em que vivemos? 

O que os alunos gostariam de comemorar, se ver-

dadeiramente, contribuíssem com a tessitura dos 

saberes escolares? Como escapar dos conteúdos 

rotinizados e reinventar outras práticas para dar 

voz e força à arte e à cultura na escola? 

Provisórias ou permanentes exibimos essas ‘mar-

cas’ tatuadas em nossa biografia, como relatam 

os estudantes da graduação, sem se darem conta 

dos signif icados ou a falta deles em tais ‘marcas’. 

Reconhecemos que a sala de aula é quase sem-

pre um espaço restrito e l imitador tanto para o 

aluno quanto para o professor. Contudo, ainda 

considero a sala de aula um espaço privilegiado 

para promover a compreensão e a ressignif icação 

de sentidos, estabelecendo encontros. Acima de 

tudo, apostando na liberdade e na multiplici-

dade, fazer-se em sala de aula, ou seja, através 

da sensibilidade, da delicadeza e da disponibi-

l idade, tocar o outro e fazê-lo desaprender o já 

conhecido “para mover o pensar/sentir, levan-

do-o a tecer diálogos internos que possam ge-

rar ampliações, inquietações e novas relações”, 

como dizem Martins e Picosque (2012). Nesse 

encontro com o outro, mediado pela arte e pela 
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cultura, compartilhamos memórias e reconhecemos a expressão poética das produ-

ções humanas construídas em tempos e lugares diferentes, através da l inguagem da 

arte. Creio que deste modo, a sala de aula pode ser ampliada e expandida para novas 

aprendizagens. 

Pode a escola nutrir-se da contemporaneidade, das culturas e da arte para produzir sa-

beres com novos sabores? Como arquitetar futuros educadores potentes para lidar com 

os acontecimentos, com a complexidade da arte e da cultura e com os novos campos de 

conhecimento dos tempos que correm? Quais os deslocamentos necessários na formação 

inicial de professores para mantê-los em ‘estado de invenção’ e autores ref lexivos de sua 

própria prática?  

Configurando  
um olhar 

Se gosto de uma foto, se ela me perturba, demoro-me com ela. Que estou fazendo 
durante todo o tempo que permaneço diante dela? Olho-a, escruto-a, como se 
quisesse saber mais sobre a coisa ou a pessoa que ela representa. Roland Barthes 
(2015, p.82)

A fotografia sempre foi presente na minha família. Meu atestado de existência imagético 

está registrado, desde a infância, através de fotos em preto e branco, com uma pequena 

borda serrilhada branca, realizadas em casa ou no estúdio, seguindo o costume da época. 

Minha pré-história também foi registrada: bisavós que nunca conheci; a juventude dos 

avós e de meus pais e tios estão em sépia ou foram colorizadas. A caixa de fotografias, 

guardada desde sempre, narra histórias distantes, constrói memórias e sugere pertenci-

mento a um determinado tempo e um lugar. Até hoje, mantenho a câmera fotográfica que 

pertenceu ao meu pai: Beauty Super II, fabricada no Japão, no final da década de 1950, 

com filmes 135mm. Curiosamente, o vídeo não fazia parte do nosso cotidiano, embora as 

filmadoras estivessem ganhando popularidade a cada dia.     
Citação visual literal . Tataravô paterno. (Fotografia Albumen Carte de Visite, Photographos Henschel & CIA Succ. J. Vollsack. Na frente lê-se 

“Meu pai Js Jm Egas”. No verso Eug. Egas. Aprox.1910. 6,5 cmx 4,3cm)



[ 27 ] Citação visual literal . Meu bisavô entre amigos. (Anônimo, 1932)
Citação visual literal . Quatro gerações. (Anônimo, 1947).



[ 29 ] Citação visual literal . Bisavó Margarida e avó Olga. (Foto Vosylius, Mogy das Cruzes, 1934)Citação visual literal . Meu bisavô. (Anônimo, 1955).



[ 31 ] Citação visual literal . Casamento de meus avós. (QUASS, O. R. São Paulo, 1927).
Citação visual literal . Meus tios e meu pai. (Anônimo, aprox.1937)



[ 33 ] Citação visual literal . Avó Olga e seus filhos. (Foto Leo. São Paulo, 1949). 

Citação visual literal . Meu pai com sua câmera à tiracolo.  (acima, Anônimo, São Paulo, 1952) 

Citação visual literal . Meu pai.  (abaixo, Anônimo, São Paulo, 1954)



[ 35 ] Fotografia Independente. Egas, O. (2016) A Câmera de meu pai. Fotografia digital da autora.



[ 37 ] Serie sequência . Egas, O. (2016) Cleonice.  Composta por três fotografias analógicas de José Maria B. Egas Fº, realizadas em 1954. Serie sequência . Egas, O. (2016) Meus pais.  Composta por  duas fotografias  (acima, Anônimo, 1954 e abaixo, Estúdio F. Bichara, 1957)



[ 39 ] Citação visual literal . Minha mãe e eu. (José Maria B. Egas Fº, 1959) Citação visual literal . Os primos. (José Maria B. Egas Fº, 1964)



[ 41 ] Série sequência. Egas, O. (2016). Em Piracaia.  Composta com duas fotografias digitais da autora, a partir de duas fotografias analógicas de 

José Maria B. Egas Fo. (1967)Citação visual literal . Em Campos do Jordão. (José Maria B. Egas Fo, 1961)



[ 43 ] Fotografia Independente. Na escola. Fotografia digital da autora a partir de citação visual literal (Anônimo, 1968) Fotografia Independente. Na escola. Fotografia digital da autora a partir de citação visual literal (Anônimo, 1968)
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Creio que para meu pai a fotografia não era exata-

mente um hobby ou um símbolo de status, embora, 

talvez, esta não tenha sido sua primeira câmera. 

Nunca se especializou, era apenas um admirador 

que mantinha a tradição herdada de seus avós. Sa-

bíamos que comprar o filme, revelá-lo e imprimir 

as imagens eram ações caras para nosso orçamen-

to. Porém, meu pai insistia em usar sua câmera nas 

reuniões de família, eventos especiais e durante as 

viagens. Ficávamos eufóricos aguardando o final 

das 36 poses do filme; torcendo por boa qualidade 

das imagens – o que nem sempre acontecia. Exces-

so ou falta de luz, o filme colocado incorretamente 

no equipamento, abertura inadvertida da câmera e 

veladura do filme... Quantos imprevistos!

Aprendi sobre fotografia, primeiro olhando, de-

pois as produzindo. E mais tarde, lendo sobre fo-

tografia e apreciando-a como linguagem artística. 

Na adolescência, ganhei uma câmera analógica, 

Kodak Instamatic 10, conhecida por Xereta, des-

cartável, que me permitiu experimentar a fotogra-

fia de paisagens e pessoas. Na graduação em Artes 

Plásticas, a Fotografia surge como disciplina téc-

nica, com câmeras manuais emprestadas aos alu-

nos e a descoberta dos processos de revelação e 

ampliação nos laboratórios da Faculdade. Quando 

meus filhos nasceram, fotografando-os mês a mês, 

iniciei meu próprio álbum familiar, ainda que no 

controle de cada clique por conta custo. Quando as 

câmeras analógicas automáticas se popularizaram, 

meu equipamento e a experiência com a fotografia 

foram aprimorados. Para mim, era bastante natu-

Série sequência . EGAS, O. (2016). Domingo. Composta por 

duas fotografias digitais da autora, a partir de duas foto-

grafias analógicas de Rodrigo Egas (acima, 1990) e Luciane 

Egas (abaixo, 1990) 

ral incluir os filhos nessas descobertas e desde ten-

ra idade, Rodrigo e Luciane já faziam seus cliques! 

Em 1999, cursando uma Especialização em Design 

Gráfico, vi pela primeira vez uma câmera digital, 

que utilizava um disquete como arquivo interno! 

Sou uma fotógrafa amadora e até hoje, continuo a 

registar pessoas, paisagens e texturas, agora com 

câmeras semiprofissionais e novas miradas. 

Desde os anos 1980, fotografo minhas aulas de ar-

tes, especialmente, os trabalhos realizados pelos 

alunos. Inicialmente, minha intenção era apre-

sentar as fotos para que eles se reconhecessem 

no próprio processo criativo e depois, apreciar o 

resultado final desses trabalhos, assim como as 

exposições realizadas. Considerando o alto custo 

da revelação e da ampliação dessas fotografias na 

época, minha coleção de imagens não é tão abun-

dante como se vê hoje em dia com a facilidade dos 

recursos e dos equipamentos fotográficos digitais. 

Porém, depois de três décadas lecionando, posso 

afirmar que tenho uma boa coleção de imagens fo-

tográficas, analógicas e digitais, entre outras tan-

tas, oriundas de outros meios e suportes. 

Admito a existência de mais uma intencionalida-

de ao fotografar as aulas: ‘dar respostas’ à coorde-

nação pedagógica, direção e demais professores 

sobre minhas escolhas metodológicas e de proce-

dimentos. Sabemos que a arte na escola sempre 

foi e, ainda é vista com “desconfiança” pelos de-

mais professores e equipe diretiva. Essa descon-



[ 47 ] Fotografia Independente. Egas, O. (2016) Encena I. Fotografia analógica da autora (1990). Fotografia Independente. Egas, O. (2016) Encena II. Fotografia analógica da autora (1999).
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fiança páira no ar, não apenas porque em geral 

a aula de arte é indicada pelos próprios alunos 

como a “melhor aula”, causando certo desconfor-

to nos professores das chamadas disciplinas “im-

portantes”, mas porque a arte provoca/constrói/

revela um campo de conhecimentos de natureza 

distinta dos saberes científicos tradicionais valo-

rizados na escola, quando as questões são ensino, 

aprendizagem, vestibular e Exame Nacional para 

o Ensino Médio – ENEM, e a inserção no merca-

do profissional. 

Assim, no dia-a-dia escolar, foi preciso demarcar 

e assegurar a presença da arte na escola. Em mi-

nhas aulas, sempre prevaleceram dinâmicas em 

dupla ou em grupo – o que por si só já propicia a 

troca e a conversa entre eles; corpos que se mo-

vem, sorriem e partilham. Muitas vezes, as cartei-

ras enfileiradas precisavam ser dispostas de outra 

maneira e claro, os alunos animavam-se com esse 

arranjo no início e final de cada aula. Em algu-

mas instituições, onde lecionei o espaço da sala de 

aula parecia um ateliê profissional: grandes mesas 

com cavaletes e banquinhos de madeira, estantes 

e armários para organizar os materiais, secadoras, 

mapoteca, pias, balcões e até computadores.  Fre-

quentemente, fiz uso de trilhas sonoras, ora esco-

lhidas por mim, ora trazidas pelos próprios alunos 

para propiciar a concentração e o estado de inven-

ção entre os alunos e suas produções. No entanto, 

tais estratégias prescindiam de justificativas de 

convencimento, pois, ainda eram vistas com des-

confiança por meus superiores. Reconheço que a 

dos, têm presença garantida no cotidiano escolar. 

Inquieta-me pensar que as datas comemorativas 

marcam o currículo escolar, sempre temático, há 

tempos.  Sempre as mesmas datas, sempre ‘come-

moradas’ do mesmo jeito. Por que repetimos na 

escola as efemérides históricas e os festejos reli-

giosos, reproduzindo-os com apelo meramente co-

mercial, reforçando preconceitos e estereótipos? 

Que curriculum escolar, nós estamos construindo? 

E por quê? 

Apesar da ressalva acima, as imagens trazem boas 

lembranças, mas, reconheço que foram iniciati-

vas tímidas e despretensiosas para documentação 

das aulas, associadas à documentação de sucessos, 

como afirma Roldán (2012, p.45),   

A fotografia foi considerada, quase 
desde seu início, reflexo objetivo da 
realidade e por conseguinte tecnica-
mente útil em certas tarefas menores 
da atividade cientifica, como a ilus-
tração de textos, a documentação de 
sucessos ou fenômenos, fonte de da-
dos primários ou divulgação de re-
sultados. 

No início dos anos 2000, lecionando na gradua-

ção em Design, experimentei pela primeira vez 

a fotografia digital como estratégia de aprendi-

zagem, considerando que as câmeras digitais da 

faculdade poderiam ser emprestadas aos alunos, 

durante o período da aula e que o uso do disquete 

para arquivo não traria custo para a iniciativa. A 

disciplina, no primeiro semestre do curso, se cha-

mava Linguagem Visual, com foco na análise for-

mal da composição visual. Em pequenos grupos, 

os alunos eufóricos com a nova tecnologia, saiam 

a campo com a câmera digital e um disquete para 

criar composições com os elementos encontrados 

no espaço e registrá-los fotograficamente. Atra-

vés do projetor e do computador da sala, os re-

sultados, obtidos nos exercícios práticos, eram 

apresentados na aula seguinte, discutidos coleti-

vamente, implicando, na minha visão, em outra 

acepção para a sintaxe visual tanto para alunos 

como para mim.

Também explorei a fotografia analógica com alu-

nos de 13 a 15 anos, como proposição prátca em 

meu mestrado. O texto a seguir é um fragmento 

dessa pesquisa e foi publicado no blog ImageMa-

gica  que hoje, “desenvolve projetos e documentá-

rio fotográficos que promovem educação, saúde e 

cultura para jovens e adultos”. Quando conheci o 

setor educativo da ImageMagica, em 2004, dispo-

nibilizavam oficinas-tendas itinerantes e monito-

res para ensinar a técnica da fotografía pinhole às 

crianças e jovens, incluindo a revelação das ima-

gens. Comentando sobre as experiências fotográ-

ficas com meus alunos, fui convidada a escrever 

sobre esse tema como incentivo e sugestão didá-

tica para outros professores. O blog se atualizou 

e o texto se perdeu. A seguir, retomo o texto e 

reescrevo a experiência com meus alunos de 13 a 15 

e a fotografia analógica.

desconfiança histórica entre os campos da arte e 

da ciência repercutem na Escola, apesar de todas 

as pesquisas sobre a importância da arte na escola 

e nos processos de aprendizagem.  

Duas imagens são representativas dos meus regis-

tros fotográficos iniciais. Na primeira, um roteiro 

cênico inventado pelo grupo que, com muita ver-

gonha, exigiu a confecção das máscaras em papel 

ou gesso. Diante da câmera fotográfica, a timidez 

juvenil desapareceu. Vinte e nove anos depois, o 

grupo de adolescentes parece ainda me desafiar: 

para quê arte na escola? Na segunda imagem, eu 

questiono se crianças gostariam de produzir foto-

grafias? Esse foi o mote para levar minha própria 

câmera para que alunos entre 5 e 6 anos brincas-

sem de fotógrafo por um dia e produzissem um 

retrato para sua mãe. Ao mesmo tempo, em que 

uns planejavam a careta que seria fotografada; os 

outros aprendiam noções básicas para o fotógrafo, 

tais como: o “botão do click”, o enquadramento e 

a concentração necessária para capturar a imagem 

do amigo. Depois de três clicks, trocavam de posi-

ção. As fotos foram entregues para as mães duran-

te um evento em homenagem a elas. 

Observe-se que ainda hoje, a arte na escola ganha 

espaço e visibilidade, entre as demais disciplinas 

e a direção, quando ‘ilustra’ e faz a festa duran-

te os eventos previstos no calendário escolar. As 

datas comemorativas, as efemérides, a história da 

arte cronológica, bem como os artistas consagra-
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Defeitos especiais: clique neles!  
Estávamos voltando das férias e a classe agitada; tem muitas novidades para contar... ou 

melhor, para mostrar. Circulavam fotografias de todos os assuntos: paisagens de viagem, 

novas amigas, o cachorrinho recém-nascido, o galã da novela, um f lagrante do show, a 

turma da praia, a galera passeando no Shopping... Ops! E essa foto aqui? Pergunto. Ficou 

meio escura, né prô... E essa outra? Ah! A máquina tremeu... foi mal! Bem, aqui começou outra 

viagem – a transformação dos erros fotográficos, tão comuns no dia-a-dia dos jovens, na 

ação consciente de fotografar e se perceber responsável pelo “clique”! A viagem através 

das fotografias produzidas pelos alunos foi apenas um pretexto para discutir na sala de 

aula, a imagem e sua construção em nosso tempo. 

É preciso reconhecer que os alunos fazem parte de uma geração visual, capaz de perceber 

o mundo através da composição subjetiva das imagens entre sons, formas, texturas, co-

res, sobreposições e fragmentos apresentados pela televisão, pelo cinema, pela Internet. 

E claro, muito antes de serem alfabetizados pela escola! Em nossa cultura a imagem é 

tudo: deslumbramento, verossimilhança, persuasão e consumo. Na era das imagens, há 

mais informação em nosso meio do que aquela que “vemos”. Ref letir sobre essas questões 

pode ser uma instigante e saborosa aventura pedagógica para além dos muros da escola.  

Empresto de Vygotsky (1998) a ideia de que o aprendizado é mais do que a aquisição de 

capacidades para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pen-

sar sobre várias coisas. Um aprendizado eficaz para a decodificação, reinterpretação e 

apropriação da cultura visual dos alunos, valorizando o conhecimento prévio de cada 

um. Ao mesmo tempo em que deve atuar na chamada zona de desenvolvimento proximal 

(1998, p.112), onde o aluno compara o novo conhecimento com o que já possui e, a partir 

de então, estabelece uma espécie de diálogo de reconhecimento, que nada mais é do que 

decifrar o código novo e reinterpretá-lo, traduzindo-o em novos pensamentos sobre o já 

conhecido.

É fundamental reconhecer as possibilidades de ampliação que este conceito acrescenta 

à educação. Destacamos em primeiro lugar que se o aluno precisa fazer com assistência 

hoje, conquistará sua autonomia amanhã. Em segundo lugar, a ideia de “bom aprendiza-

do” passa a ser aquele que se adianta ao desenvolvimento mental já presente no aluno, desperta a zona de 

desenvolvimento proximal desencadeando vários processos internos dinâmicos e complexos. Desse modo, 

processos de aprendizado se convertem em processos de significação.  Se por um lado os erros fotográficos 

estão associados à ansiedade adolescente em registrar todos os momentos freneticamente, por outro, reve-

lam descaso no uso da câmera, analógica ou digital, presente na sala de aula, inclusive no aparelho celular.  

Esse foi o ponto de partida para discutir a imagem fotográfica nas aulas de Arte do nono ano do Ensino 

Fundamental e no primeiro ano do Ensino Médio, em colégios particulares de São Paulo. 

Se por um lado os erros fotográficos estão associados à ansiedade adolescente em registrar todos os mo-

mentos freneticamente, por outro, revelam descaso no uso da câmera, analógica ou digital, presente na 

sala de aula, inclusive no aparelho celular.  Esse foi o ponto de partida para discutir a imagem fotográfica 

nas aulas de Arte da oitava série do Ensino Fundamental e no primeiro ano do Ensino Médio, em colégios 

particulares de São Paulo. 

A atividade relatada a seguir, fez parte de um conjunto de ações planejadas para ref letir sobre o uso de 

diferentes linguagens na arte contemporânea e a compreensão da cultura visual de nosso tempo e foi assim 

publicada:.   

Reunidos em grupo de quatro, os alunos analisaram por escrito os defeitos encontrados nas fotos 
das férias. Essa primeira análise revela um olhar superficial e confuso sobre a fotografia e sua com-
posição, quase sempre poupando o fotógrafo descuidado. Constato que ao jovem basta que a foto 
rememore o momento vivido, ainda que sem foco ou iluminação. O aluno não se sente responsável 
pelo resultado. A ausência da intencionalidade no registro da imagem resulta num acaso visual, 
concertado pela  “legenda verbal” que explica a foto. Penso que a avalanche de imagens a que somos 
submetidos diariamente não nos leva a ver melhor... Curiosamente, para esta geração visual, a ima-
gem pode ser tudo e nada!   

A segunda etapa da atividade consiste em produzir intencionalmente fotos com “defeitos especiais”. 
Cada grupo precisa ter uma câmera com filme ou se comprometer a imprimir as fotos no caso de 
câmeras digitais.  Os defeitos indicados estão relacionados aos erros mais frequentes,  listados a 
seguir: 

Foco 
Interferências (dedo/alça da máquina na frente da objetiva)  
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Linha do horizonte inclinada 
Cortes indesejados 
Falta de iluminação 
Excesso de iluminação 
Sombra indesejada  
Imagens poluídas (excesso de informação) 
Movimento (da máquina ou do objeto a ser fotografado) 
Alteração na cor (filtro com celofane colorido) 
Outros defeitos

As fotos devem ser apresentadas com a indicação por escrito do “defeito 
especial” correspondente. Poderiam ser realizadas na escola ou outro lo-
cal escolhido pelo grupo. 

Duas situações inesperadas renderam boas conversas e reflexões com a 
turma. Apesar dos alunos serem orientados a explicar a proposta para o 
atendente na loja de serviços fotográficos, algumas equipes encontraram 
dificuldades na ampliação de suas fotos, sob a alegação de que “foto ruim 
não se amplia”.  O estranhamento em relação à proposição inicial dos 
defeitos especiais foi posteriormente avaliado por eles como uma tarefa 
fácil e divertida: muitos incluíram os amigos, irmãos e pais na “brinca-
deira” de fotografar com erros. 

Complementando a atividade, os alunos deveriam selecionar no seu acer-
vo particular ou em jornais e revistas, cinco fotos consideradas “boas”, 
elaborando uma análise fotográfica e justificando a seleção. As justifica-
tivas apontam a confusão entre os conceitos de beleza, gosto pessoal e 
composição fotográfica. Para alguns alunos, basta uma paisagem florida, 
a festa do aniversário ou ainda, uma top model para a fotografia ser boa.  
Do mesmo modo é significativo observar que alguns grupos recortaram o 
fundo, isolando a “figura” para destacá-la ainda mais. Parece-me que de 
modo geral, não percebem e nem valorizam o “fundo” e o entorno como 
contexto e elemento da composição visual. Todas as fotos foram vistas e 
analisadas nos grupos.  

Os dados foram discutidos com a turma e, certamente, possibilitaram a ampliação 

do repertório individual e de leitura das imagens. Segundo Leonardo Boff (2000, 

p.9), “ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que 

tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam”. 

Esse movimento de ir e vir; refazer quando neces-

sário, favoreceu o amadurecimento e a consciência 

sobre si e seu próprio olhar. Chegamos ao momen-

to de avaliação dessa etapa. Os alunos receberam 

uma ficha para discussão em grupo, na qual deve-

riam observar a foto realizada em cada item pro-

posto, considerando três aspectos distintos: a ideia 

inicial, a execução e os resultados obtidos.  Quais 

as facilidades e dificuldades encontradas em cada 

momento? Como os erros poderiam ser evitados?  

O que vocês sabem agora sobre fotografia que não 

sabiam antes? 

Esses questionamentos revelaram alunos mais aten-

tos ao ato cotidiano de fotografar e, provavelmen-

te, mais conscientes de seus erros. Com satisfação, 

apresentam suas novas fotos, agora com qualidade. 

Fica evidente a ampliação cultural e a formação de 

repertório nas respostas de cada grupo, bem como 

o reconhecimento da importância da construção 

das imagens artísticas ou não. Aliás, o cuidado na 

produção das imagens foi predominante nas etapas 

subsequentes: fotografias temáticas; fotomonta-

gens a partir da obra de David Hockney; elaboração 

de fotonovela e seu autorretrato digital. É fascinan-

te perceber como os defeitos transformaram-se em 

efeitos especiais para adolescentes que continuam 

experimentando sem medo de errar, porque se per-

cebem autores das imagens. Também é sem medo 

que contestam as imagens impostas pela mídia e 

lhes atribuem interpretações singulares. Essa cons-

ciência é irreversível. 

No texto Territórios de las metodologias artísti-

cas de investigación com un fotoensayo a partir de 

Buñuel, Marin e Roldán (2012, p. 130) consideram 

a onipresença dos telefones celulares com câmera 

entre os jovens alunos e defendem o trabalho com 

a fotografia digital, ponderando que: 1) A criação 

de imagens deve ser a atividade fundamental nas 

artes visuais; 2) A fotografia digital oferece facili-

dade na obtenção de inúmeras imagens, agilidade 

na visualização e baixo custo, viabilizando a dis-

cussão sobre conceitos fotográficos e a qualidade 

da produção e, 3) Na sociedade atual, a fotografia 

digital se transformou em um meio de produção 

de imagens e os professores precisam se apropriar 

dele em profundidade. 

Da documentação do sucesso e da memória à fo-

tografia como estratégia de aprendizagem, muita 

coisa mudou. Para além do desenvolvimento tec-

nológico da fotografia, acredito que a maior mu-

dança está na ampliação de meu repertório sobre 

arte-educação e a compreensão sobre o uso das 

imagens na sala de aula – conhecimento acumula-

do ao longo da minha formação profissional. 

Reconfigurando meu 
olhar profissional 

Em breves relatos, inicio um resgate dos momen-

tos que reconfiguraram meu olhar em minha for-

mação profissional. Na construção desse contex-
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to, torna-se importante lembrar que a Educação 

Artística foi instituída nas escolas brasileiras pela 

Lei 5.692/71. 

Em 1977, durante o primeiro ano da graduação em 

Licenciatura em Educação Artística, conheci o 

professor Herbert Duschenes (Hamburgo, 1914 - 

Curitiba, 2003), responsável pela disciplina de ini-

ciação à História da Arte. Viajante curioso, para 

além do turismo, preparava suas aulas a partir dos 

filmes em 8mm ou super-8, que produzia e editava 

com registros das exposições de arte e de arqui-

tetura dos inúmeros lugares visitados ao redor do 

mundo. Eclético e original, ele registrava em fotos 

e filmes a obra de arte, seu entorno e a reação do 

público.  Desde a cultura popular, passando pela 

Bienal de Veneza e Indonésia, até a Documenta de 

Kassel, o professor pensava em enquadramentos 

sem distinção entre alta ou baixa cultura.  

Sala escura, a música incomum escolhida espe-

cialmente para acompanhar o tema do dia, um 

projetor e sua voz calma, comentando o que as-

sistíamos nos filmes. No início, fiquei confusa e 

desconfortável, pois as aulas me transportavam 

para outros tempos e lugares, frequentemente 

desconhecidos e inimagináveis para a maioria 

dos estudantes da Fundação Armando Alvares 

Penteado (FAAP). Lembro-me de assistir na pri-

meira aula, a um vídeo de dança contemporânea, 

realizado no saguão do Metropolitan Museum 

de Nova York. Ao final da projeção, tínhamos 

mos nosso conhecimento, a  Ocupa-
ção Itaú Cultural homenageia pela 
primeira vez dois importantes nomes 
da cultura e da educação brasilei-
ras. A mostra apresenta no espaço 
expositivo, vestígios – vídeos, fotos 
e documentos – que fizeram parte 
do processo de criação de uma nova 
perspectiva de ensino. A obra reali-
zada por Maria e Herbert é em si in-
tangível e se materializa no trabalho 
e na atuação de seus alunos. 

Como ex-aluna de Herbert, reconheço sua inf luên-

cia na ampliação do meu repertório sobre arte, na 

minha percepção estética, nos meus conhecimen-

tos sobre as novas linguagens e em especial, sobre 

o vídeo e sobre as imagens produzidas pelo profes-

sor. Surpreendida com a eficácia de sua metodolo-

gia de ensino a partir das imagens e das linguagens 

artísticas, desde então, fiquei profundamente im-

pregnada por tudo isso, pessoal e profissionalmen-

te. Rever Duschenes através dos vídeos utilizados 

nas aulas, os equipamentos fotográficos, sua fil-

madora e até seus planos de aula – todos os mate-

riais presentes e exibidos na Ocupação – durante 

esse doutoramento, momento em que revisito mi-

nha formação foi uma excelente surpresa. Presto 

aqui, minha homenagem ao professor! 

Os anos de 1980 foram determinantes na minha 

formação docente2.  Na Licenciatura em Desenho, 

na Faculdade Santa Marcelina, fui aluna da pro-

2 A versão a mpl iada deste h istór ico pode ser l ida em m in ha d is -
ser tação de mestrado, int it u lada Cu lt u ra Visua l :  f ios e desa f ios 
do ensino de a r te ,  apresentada no Inst it uto de A r tes da U N E SP, 

fessora Mirian Celeste Martins, cuja disciplina 

Psicologia do Desenho Infantil, revelou o univer-

so dos registros infantis e toda a produção de co-

nhecimento, existente na relação da criança con-

sigo mesma, com o outro e o mundo. Na ocasião, 

aprendi a compreender a produção dos desenhos 

dos meus dois pequenos filhos e a expandir tal co-

nhecimento para minha prática, outras pesquisas 

e aprendizados. Na disciplina de Metodologia da 

Integração das Linguagens Artísticas, com as pro-

fessoras Sandra Chacra, Eloísa Quadros Fagali e 

Mirian Celeste, encontro espaço para reafirmar e 

ampliar a compreensão da complexidade da arte 

no universo escolar. As aulas promoviam discus-

sões e análises sobre o ensino e a aprendizagem 

da arte na busca por novos papéis e significados 

para o arte-educador (termo cunhado à época). 

Foram tempos de transição de um ensino de arte 

com pressupostos modernistas e expressionistas 

para um ensino de arte contemporânea, incluindo 

as leituras da imagem, a cultura e sua diversidade. 

Tempos de lutas políticas que visavam à valoriza-

ção e à ressignificação da Arte na escola. Também 

eram tempos transformadores que anteciparam 

questões interdisciplinares, presentes na arte-edu-

cação contemporânea.  Por elas, professoras queri-

das, minha sincera admiração. 

Tive o privilégio de participar do XIV Festival de 

Inverno de Campos de Jordão3, em 1983 , com foco 

na atualização dos professores de arte da rede es-

em ju n ho de 2004 .
3 O Fest iva l  de Inver no de Ca mpos de Jordão, na ed ição de 1983 , 

foi u m ma rco impor ta nte na Histór ia da A r te -Educação no Bra-

que responder por escrito, o que entendíamos 

por arte contemporânea. Obviamente, o filme 

causou surpresa e estranhamento. Esse relato 

inicial foi devolvido no final do ano para que 

cada aluno refletisse sobre as contribuições da 

disciplina na compreensão sobre a arte contem-

porânea. Com admiração revivi essas emoções 

na Ocupação Maria e Herbert Duschenes1 , rea-

lizada no Itaú Cultural, na cidade de São Paulo, 

em junho de 2016, quando professor e sua espo-

sa foram homenageados. No catálogo da mostra 

(2016, p.5), leio no editorial:

Influenciada pelos estudos de coreó-
grafo e teórico da dança Rudolf La-
ban (1879-1858), Maria desenvolveu 
aqui um trabalho de dança pioneiro 
baseado na experimentação, na liber-
dade e no autoconhecimento. 

As ideias vanguardistas de seu com-
panheiro Herbert, revelam a comu-
nhão não apenas pessoal, mas tam-
bém profissional de ambos. Na sala 
de aula de Herbert cabia o mundo. Os 
vídeos de suas viagens por diferen-
tes culturas convidavam os alunos a 
enxergar o entorno de forma ampla e 
autônoma. 

Na tentativa de fornecer indicações 
do trabalho que o casal desenvolveu 
e de lançar luz sobre os temas atuais 
relacionados ao modo como construí-

1 Dispon ível em http: // w w w.itaucu lt u ra l .org .br/ocupacao/ma r ia-
-e -herber t -duschenes/ Acesso em 20 dez . 2016
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tadual de educação. Durante quinze dias, sob a 

organização de Ana Mae Barbosa, Cláudia Toni e 

Gláucia Amaral, estivemos envolvidos em cursos 

e oficinas, na primeira experiência pós-moderna e 

multicultural de ensino da arte no Brasil. As ofi-

cinas eram organizadas por artistas que discutiam 

seus processos de criação e a colaboração entre as 

artes e as novas tecnologias. Exercitei minha auto 

expressão, na oficina Artes Plásticas para professores 

com Paulo Portela, Ana Angélica Albano e Regi-

na Sawaya e, na oficina de Tapeçaria, com Wanda 

Canto. 

Entre tantas opções, cito como exemplo também, 

as oficinas práticas relacionadas à imagem, Meios 

alternativos de interferência na imagem, ministradas 

pelas professoras Ana Cristina Almeida e Heloisa 

Ferraz; O xerox como meio de expressão, com Oscar 

Teixeira Soares, no qual utilizei, pela primeira vez 

em minha vida, uma copiadora para manipular a 

imagem original através de ampliações, reduções, 

justaposições e sobreposições. Em outra oficina, 

Leitura critica da televisão: a criança, com Mariazi-

nha Fusari e José Morán, nos desbruçamos sobre a 

imagem em movimento, a televisão e seus desdo-

bramentos na escola, além da imersão total em es-

petáculos de dança, música e teatro. Assim, as re-

f lexões pós-festival começaram a abrir espaços “no 

entre” da arte e me reconfiguraram como leitora 

de imagens fragmentadas, urbanas e efêmeras, al-

terando permanentemente minha ação docente e o 

si l .  BA R BOSA, A na Mae, A r te -educação: conf l itos e acer tos , 
São Pau lo, Ma x L imonad , ( 1984 ).

cotidiano dos alunos. 

Guardo na lembrança o workshop, realizado em 

outubro de 1987, no Museu de Arte Contemporâ-

nea da Universidade de São Paulo com a professora 

canadense Annie Smith. No curso Diferentes Me-

todologias do Ensino da História da Arte, tornou-se 

possível compreender que a História da Arte não 

necessita ser abordada de forma linear e cronoló-

gica e, desde então, incorporei essa prática em mi-

nhas aulas. Em 1989, realizou-se na Escola de Co-

municações e Artes da Universidade de São Paulo, 

o 3º Simpósio Internacional sobre o Ensino da Arte e 

sua História, com a presença de inúmeros pesqui-

sadores sobre arte e seu ensino. Ao rever minhas 

anotações sobre as palestras, constato a qualidade 

e a profundidade das ref lexões propostas naquele 

evento, entre os autores presentes estavam: Brent 

e Marjorie Wilson, David Thistlewood, Eduar-

do Peñuela Canizal, Donald Souty, Annie Smith, 

Robert Saunders, entre outros. Desses, muitos au-

tores já apontavam para as questões da multicul-

turalidade, da transdisciplinaridade e das visuali-

dades, como entendemos hoje, embora, sem usar 

tais denominações. 

Em 1991, procurei o curso de Especialização em Ar-

te-Educação, promovido pelo NUPACE/ECA/USP, 

para mergulhar nas questões do ensino da arte. 

Fui aluna de Regina Machado, Paulo Portela, Ch-

ristina Rizzi e Rosa Iavelberg. Quatro disciplinas 

complementares em diferentes abordagens sobre 

arte-educação: 1) Nas narrativas de contos tradicionais, ocorreu a revisão do papel 

do educador em diversas vertentes; 2) No emprego de diferentes materiais artísticos, 

a redescoberta dos processos de criação, no meu caso, a escultura em argila; 3) Na 

observação em museus, o reconhecimento da mediação entre público e arte e 4) nas 

discussões sobre arte-educação, a arte ganhou potência como conhecimento. Nos jar-

dins externos da Escola de Comunicações e Artes, espaços de encontros e partilhas 

com outros professores, companheiros de trajetória no ensino e na aprendizagem até 

hoje. Ao longo do curso, creio que cada um de nós, ressignificou a própria prática e o 

sentido da arte-educação. 

Coincidentemente, nesse mesmo ano, começo a lecionar no curso do Magistério, de-

safio que também contribuiu para repensar meu compromisso de saber arte e saber 

ser professora de arte. Como afirma Ferraz e Fusari (1993, p.49), o professor de arte 

precisa: 

[...] saber o alcance de sua ação profissional, ou seja saber que pode concorrer 
para que seus alunos  também elaborem uma cultura estética e artística que 
expresse com clareza a sua vida em sociedade. O professor de arte é um dos 
responsáveis pelo sucesso desse processo transformador, ao ajudar os alunos 
a melhorarem suas sensibilidades e saberes práticos e teórico sobre arte.  

Nesse processo formador, inquietações acerca de minha responsabilidade levaram-me 

a planejar intervenções para desenvolver a sensibilidade estética das alunas (futuras 

professoras). Exercitei a atenção aos detalhes para compreender o universo cultural 

das alunas e pré-conceitos delas sobre as linguagens artísticas e, ainda aprender e en-

sinar coletivamente, entre erros e acertos... Quantos desafios! Deixei minha zona de 

conforto para ver o ‘outro lado’ e entender a importância da formação inicial do do-

cente. Mais uma vez, voltei a estudar. Dessa vez, teóricos e tendências educacionais, 

a história da educação brasileira e as ressonâncias das políticas públicas no cotidiano 

escolar no curso de Pedagogia. Entre descompassos teóricos e práticos, reconheci 

certo “olhar estrangeiro” sobre as necessidades específicas brasileiras. A Educação 

parece conter uma vocação surda diante das sonoras riquezas multiculturais que nos 

cercam e nos constituem como cidadãos. É nesse momento que começo a lecionar em 
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colégios particulares, deparando-me com espaços 

limpos e bem estruturados, mas com diferentes 

expectativas frente à arte-educação.   

Com o objetivo de aprofundar as questões rela-

cionadas à pauta do olhar nos espaços escolares, 

apresentei como monografia final da Especiali-

zação em Design Gráfico, uma pesquisa sobre a 

alfabetização visual de crianças em fase de al-

fabetização verbal e uma produção artesanal de 

Cadernos para Olhar. Durante a minha expe-

riência com crianças entre 5 e 6 anos nas aulas de 

arte, observei na prática que ao passo que a esco-

la privilegia a linguagem verbal, inversamente, a 

linguagem visual perde seu espaço. A criança que 

gostava muito de desenhar, agora desenha letras 

e, cada vez mais, somente letras e menos dese-

nhos. Considerando o conhecimento e a expe-

riência acumulados sobre a relevância da arte na 

educação, torna-se inevitável questionar: Como 

garantir a presença viva da expressão artística ao 

longo da vida escolar?

Em 2014 e 2015, as participações nas 2nd e 3rdCon-

ference on Arts-Based Research and Artistic Resear-

ch, realizadas respectivamente em Granada e no 

Porto, indiscutivelmente, estabeleceram intensas 

motivações para novas pesquisas. Nas duas edi-

ções, os trabalhos apresentados permitiram-me 

estabelecer maior contato com as Metodologias 

Artísticas de Pesquisa em Educação em diferentes 

países. A partir dessas experiências internacionais 

Existe uma tendência recente por parte de alguns estudio-
sos de denominar “Pesquisa” (Research) aqueles estudos 
com maior ênfase em metodologias quantitativas para a 
produção do conhecimento e “investigação” (Inquiry) 
como aqueles voltados para questões qualitativas e que 
produzem sobretudo saberes, além de conhecimentos. 
Outros consideram que a “Pesquisa” é hierárquica à “in-
vestigação”, sendo esta somente etapas daquela. 

De nossa parte, esclarecemos que adoção do termo “Pesquisa” ao 

longo deste trabalho se justifica pela afinidade metodológica ao 

Grupo de Granada e à tradução dos termos, realizadas pelo pró-

prio Ricardo Marin (2016, p. 97), no texto Las teorías educativas 

también se hacen com imágenes: pesquisa baseada em artes vi-

suais. 

Quadro 1 . Equivalência do uso da terminologia em três idiomas. Autor: Ricardo Marin

. 

Assim, pesquisadores da Espanha, Portugal, Canadá, Estados 

Unidos, Brasil, Finlândia, Lituânia e Reino Unido reuniram-se nas 

quatro edições das Conferências sobre Pesquisa Baseada em Arte e 

Español Português Inglés

Educación Art íst ica Arte-Educação Art Educat ion

Invest igación Basada en Arte Pesquisa Baseada em Arte Art Based Research

Invest igación Art íst ica Pesquisa Artística Art ist ic Research

Metodologías de Invest igación 
Educat iva Basadas en Artes Visuales

Metodologias de Pesquisa Educativa 
Baseadas em Artes Visuais

Visual Arts Based Educat ional 
Research Methodologies

A/r/tograf ía A/r/tografia A/r/tography

e das novas parcerias teóricas, empreendo uma 

“guinada” metodológica que revigora e reformula 

este trabalho. Nesses parâmetros, sigo pesquisan-

do a formação docente – tema que me é tão caro. 

Entretanto, agora, os deslocamentos necessários 

para tal formação adquirem nova perspectiva: a 

elaboração de imagens para a construção de um 

pensamento visual sobre a educação, o professor, 

o aluno e a escola.   

Decorrem deste ponto, alguns questionamentos 

para o campo da Educação: um texto verbal so-

bre os problemas educacionais pode ser suficien-

temente esclarecedor e provocativo para garantir 

que o leitor, como por exemplo, um professor na 

sua formação inicial, adquira conhecimentos sig-

nificativos sobre tais problemas? É possível fazer 

uma pesquisa educacional sem “dar a ver” a escola? 

Ou, de outro modo, podemos dizer da educação 

sem mostrá-la?  Poderíamos estudar a Educação 

em profundidade através de suas imagens, descre-

vendo-a, analisando-a e gerando novas possibilida-

des para solucionar os problemas, sob o ponto de 

vista oferecido pela imagem? 

A Pesquisa Educacional baseada em Artes tem 

sido objeto de estudo em diferentes países interes-

sados nas possíveis inter-relações entre pesquisa 

cientifica e criação artística. Segundo Belidson 

Dias (2016, p. 7), professor no Departamento de 

Artes Visuais da Universidade de Brasília, UnB: 
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Pesquisa Artística, sob o tema Reflexões a partir 

das fronteiras entre arte e pesquisa, promovida 

pela Universidade de Barcelona (2013); Intuições 

e reflexões críticas sobre questões e metodolo-

gias, realizada na Universidade de Granada 

(2014) e Conversações e Abordagens sobre o que 

é e o que não é Pesquisa baseada em Arte e Pes-

quisa Artística, na Universidade do Porto (2015) 

e Repensando a pesquisa artística e artística - e 

as comunidades globais/locais, na Aalto Univer-

sity, Helsinque (2016). Minha participação na 2ª 

e 3ª Conferências, como citado anteriormente e, 

que serão retomadas no capítulo 1, me permitiu 

comprovar avanços significativos nas pesquisas 

apresentadas. 

Ao elaborar a revisão de minha própria história 

(com as imagens e a partir delas), apresento o per-

curso, os acasos e as intencionalidades desta pes-

quisa – que se transformou; se trans_formou e se 

formou novamente. Foram muitas alterações des-

de o pré-projeto apresentado como exigência ao 

ingresso no doutorado no Programa de Pós-Gra-

duação em Educação, Arte e História da Cultura 

até sua conclusão. Talvez, na mesma proporção 

das alterações ocorridas entre a fotografia analó-

gica e a digital. A des-ordem inicial das imagens se 

mantém, pois carrego comigo: mais 22.128 foto-

grafias digitais; 117 vídeos de curta duração; 153 

arquivos em pdf sobre ensino e aprendizagem da 

arte; 149 arquivos em pdf sobre Metodologias Ar-

tísticas de Pesquisa em Educação; 47 novos livros; 

6 teses sobre cultura visual; 2 teses sobre A/r/to-

grafia e, 4 teses que tratam sobre Medodologias 

Artísticas de Pesquisa em Educação. Nem todos 

esses números puderam ser somados aos meus 

objetivos de pesquisa. Inevitavelmente, todos 

mudaram este projeto. 

O contato ampliado com Rita Irwin e a A/r/to-

grafia (2005), aprofundada no Capítulo 1, tecem 

a metodologia utilizada nesta tese, enredando 

a pesquisadora, a professora e a artista entre 

palavras e imagens, tendo a narrativa pessoal 

como um marco em minha poética pessoal como 

ampliação da compreensão das ideias e práticas 

descritas nesse estudo. 

Inicialmente, no Capítulo 1, aprofundo as ques-

tões relativas às Metodologias Artísticas de 

Pesquisa em Educação, segundo as proposições 

de Marin Viadel e Roldán (2005, 2012) e Eisner 

(2008), destacando as Metodologias Artísticas de 

Pesquisa em Educação e em especial a Metodolo-

gia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia, 

na análise de quatros artigos acadêmicos.

No Capítulo 2, elaboro narrativas para a cons-

trução de um diário a cerca de uma discipli-

na cursada durante meu estágio de doutorado 

de três meses junto à Universidade de Grana-

da. Discuto os deslocamentos conceituais sob 

a perspectiva da aprendiz/professora questio-

nando o que podemos ensinar/aprender sobre 

educação com a fotografia. 

No Capítulo 3, empreendo uma imersão no co-

nhecimento visual acumulado através das foto-

grafias, realizadas por mim, entre 2013 e 2016, 

na tentativa de explorar os conceitos e estrutu-

ras visuais da Metodologia Artística de Pesquisa 

baseada na Fotografia para discutir o lugar do 

professor-artista e os deslocamentos necessários 

na formação docente.

Todas as citações foram traduzidas livremente e 

optou-se por não repetir esta informação a cada 

citação utilizada.  As imagens, minhas e de ou-

tros autores são identificadas seguindo as orien-

tações específicas das Metodologias Artísticas 

de Pesquisa baseadas na fotografia. 

Metodologias Artísticas de Pesquisa em Edu-

cação e deslocamentos na formação docente: 

a fotografia como construção do pensamen-

to visual, é uma pesquisa que se desdobra em 

reflexões sobre a visualidade contemporânea e 

como as imagens fotográficas tornam visíveis 

os problemas relacionados ao ensino e à apren-

dizagem. A narrativa apresenta, no âmbito pro-

fissional, inquietações e desassossegos de uma 

professora de arte que deseja educar em imagens 

e sobre imagens. Evidencia as aproximações in-

deléveis entre formação docente e vida, imagem 

e cotidiano, arte e seu ensino. Sou uma profes-

sora que gosta do que faz e de aprender; estudar 

e estar entre alunos! Pessoalmente, a pesquisa 

produziu descobertas, deslocamentos e aven-

turas incríveis no encontro com o “outro”, com 

outras culturas, com processos artísticos e com 

experiências estéticas singulares.

Espero que o trabalho contribua na continuida-

de dos estudos que têm sido realizados sobre 

as Metodologias Artísticas da Pesquisa, seja na 

apreciação, experimentação, bem como na am-

pliação de repertórios e no fortalecimento de 

parcerias já realizadas. 



Capítulo

01
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Era pequeno ainda. Olhava o mar, que desenhava suas 
rendas brancas sobre suas próprias costas. Essas on-
das que não acabavam de cantar me fascinavam. 

Hoje me lembro disso como se fosse uma fotografia, 
isto é uma “revelação”. 

Uma fotografia, no entanto, que nunca fiz; uma foto-
grafia apenas presente em minha memória, uma ima-
gem mental. As imagens gostam de caçar na escuridão 
de nossas memórias. 

São infinitamente menos capazes de nos mostrar o 
mundo que de oferecê-lo ao nosso pensamento (SA-
MAIN, 2012, p. 21).

A m e t o d o l o g i A  A r t í s t i c A  d e  p e s q u i s A 
b A s e A dA  n A  Fo t o g r A F i A 

Descoberta 1:  A Metodologia Artística  
de Pesquisa na Educação 

Não gosto da palavra acostumada - Manoel de Barros (2000, p.71)

Concordo com o poeta que as palavras acostumadas perdem o significado e desbotam. Encontro no dicio-

nário palavras que ajudam a ressignificar a palavra descoberta e as minhas descobertas... 

Descoberta: substantivo feminino. 1 ato, processo ou efeito de descobrir; descobrimento;  2 ação, 
processo ou efeito de revelar a si próprio, a outrem e/ou às pessoas em geral alguma coisa de que, 
até então, não se sabia ou que se achava escondida; 2.1 invenção, criação de algo através do conhe-
cimento científico, técnico etc.; 2.2 reconhecimento do valor, da importância de alguém ou algo até 
então ignorado;  2.3 experiência (de algo) vivenciada de maneira intensa pela primeira vez ou como 
se de primeira vez se tratasse;  2.4 ato de encontrar algo oportuno, de maneira acidental; achado;  
2.4.1 aquilo que foi encontrado; coisa interessante, fora do comum, encontrada por acaso ou buscada 
intencionalmente; 2.5 a obtenção de domínio, de controle (sobre algo); 3 hist. a chegada, a conquista 
e exploração de território oficialmente desconhecido ou ignorado; descobrimento;  

Descobertas: substantivo feminino plural. 1 criações, invenções revolucionárias em determinado 
campo da ciência ou do conhecimento geral que influenciaram de maneira radical o conhecimento e 
a história da humanidade, transformando-os definitivamente. 

Entre as acepções acima, não sei qual descartar quando penso em narrar os impactos produzidos em mim, 

quando descobri as Metodologias Artísticas de Pesquisa. Revelar a mim mesma? Experiência intensa?  

Anunciar o achado a quem quiser saber? Reconhecer a importância e a intencionalidade? Invenção e co-

nhecimento científico? Exploração de territórios? Revolucionar e transformar definitivamente... Todas 
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delineiam aspectos essenciais sobre meus achados 

casuais/intencionais em relação às Metodologias 

Artísticas da Pesquisa que descrevo a seguir, cien-

te de que tal empreitada é desafiadora e, marcada 

por incompletudes de uma pesquisa in progress. 

Para esta pesquisa utilizo fundamentalmente os 

textos produzidos por Joaquin Roldán e Ricardo 

Marin Viadel (2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016), renomados professores que investigam 

as Metodologias Artísticas da Pesquisa desde o 

início deste século e a praticam com seus alunos de 

graduação e pós-graduação na Faculdad de Bellas 

Artes e na Faculdad de Ciencia de la Educación, na 

Universidade de Granada, Espanha. 

Porém, antes de adentrarmos nesse quesito, é pre-

ciso retomar parte das histórias já revividas na 

introdução, incluindo os encontros teóricos em 

minha carreira que elucidam atitudes e lugares as-

sumidos por mim, como estudante e pesquisadora 

ao longo do tempo, tessituras futuras do território 

das metodologias de pesquisa. Concordo com Te-

resa Eça (2013, p.74) sobre o propósito e a utilidade 

da pesquisa: contar uma história que permita aos 

outros contarem a sua história. 

No Brasil, às vésperas de um novo milênio, temos 

tempos de imagem no ensino da arte. Neste sen-

tido, destaco o projeto A Compreensão e o Prazer da 

Arte1, idealizado por Ana Mae Barbosa, em 1998, 

1 O projeto A compreensão e pra zer da A r te foi u m ma rco na for -
mação de a r te -educadores no Brasi l .  As pa lest ra s c itadas ,  entre 

realizado em parceria com o SESC Vila Mariana, 

em São Paulo, composto por oito encontros men-

sais com especialistas renomados, entre eles: Mary 

Stokrocki, Arthur Ef land, Jacqueline Chanda, He-

loísa Ferraz, Ivone Richter, Lucimar Bello, Regina 

Machado, Doug Bougton, Michael Parsons e Ker-

ry Freedman. Novas abordagens sobre o ensino e a 

aprendizagem da arte são apresentadas para o pú-

blico formado por arte-educadores de todo o país. 

Fica claro a necessidade e a urgência em trazer as 

discussões sobre a imagem e sua compreensão para 

o interior da escola. E como nos ensina Ana Mae 

Barbosa (2005, p.212), “provocar o diálogo entre 

obra e espectador, em qualquer fase de intimidade 

com a imagem em que ele esteja, suscitando olha-

res imprevistos, buscando despertar nos sujeitos 

um desejo de aprofundar os quanto à arte”. 

Em especial, enfatizo a conferência do professor 

Parsons, do Departamento de Arte Educação na 

Universidade de Ohio, que expôs sua pesquisa so-

bre o desenvolvimento da compreensão estética 

em crianças e jovens e o papel do professor como 

mediador nessa percepção verbal e visual. Tam-

bém destaco a apresentação da professora de Arte 

e Educação na Northern Illinois University, Kerry 

Freedman, defendendo a necessidade de valorizar 

na escola os conhecimentos adquiridos por alunos, 

fora da escola, através dos meios de comunicação 

ou das diferentes culturas. Na década seguinte, 

Freedman retornou ao Brasil para ampliar as ques-

outros tex tos ,  estão reu n idas no l i v ro A r te/ Educação contempo -
râ nea – consonâ ncia s inter naciona is ,  orga n izado por A na Mae 
Ba rbosa ( 2006).

tões relevantes da arte nas inter-relações com as 

imagens, a cultura, a sociedade e a tecnologia. 

Durante o período de elaboração do mestrado, no 

Instituto de Artes da Universidade Estadual Júlio 

de Mesquita/UNESP, entre 2002 e 2004, eu pes-

quisei as premissas de Parson e Freedman, aliadas 

à cultura visual, Hernández (2000), como campo 

de conhecimento. Também estudei as proposições 

teóricas de Paulo Freire (1998) e Vygotsky (1998), 

na construção social da cultura e dos saberes. Cer-

tamente, dizer das imagens é potencializar a figura 

e o ofício de arte-educador. De tudo isso, investir 

na sensibilização do olhar de alunos e professores 

possibilita novos modos de ver e compreender a 

realidade, como atestam os autores acima. 

No ano de 2004, entre os meses de setembro a 

novembro, participei do curso 8XFotografia, rea-

lizado no Centro Universitário Maria Antonia, da 

Universidade de São Paulo, onde oito palestrantes 

convidados apresentaram suas percepções sobre 

uma foto escolhida individualmente. Assim, críti-

cos de arte, sociólogos, antropólogos, fotógrafos, 

poetas e jornalistas, apresentaram suas interpre-

tações sobre a foto selecionada, estabelecendo 

relações entre a fotografia, a filosofia, a política, 

a pintura e a memória. Diferentes perspectivas e 

pontos de vista mostraram que a fotografia revela 

contextos, ao mesmo tempo, em que institui repre-

sentações, teorias e realidades. Desse modo, a par-

tir do olhar dos professores e suas ref lexões, entrei 

em contato, revendo ou conhecendo pela primeira 

vez, os fotógrafos: Henri Cartier-Bresson, David 

Hockney, André Kertész, Walker Evans, Sebas-

tião Salgado, Robert Frank e, ainda, um retrato de 

família e f lagrantes de um ritual funerário indíge-

na. O curso resultou em 8Xfotografia: ensaios, 

publicação organizada por Lorenzo Mammi e Lilia 

Moritz Schwarcz, realizada em 2008.

O projeto – Interterritorialidade: fronteiras intermí-

dias, contextos e educação – idealizado por Ana Mae 

Barbosa, em parceria com o SESC São Paulo, em 

2005, torna-se referência para o ensino e aprendi-

zagem da arte. Organizado em cursos, workshops, 

debates e mesas-redondas, o projeto conseguiu 

“operar com um conceito expandido de arte com 

base em ideias concebidas por criadores de ima-

gens, sons, movimentos e textos” como previa Ana 

Mae Barbosa (2008, p.18). Estive presente em to-

dos os módulos, de abril a agosto, enriquecida com 

as aproximações entre diferentes áreas de conhe-

cimento, a arte e as novas mídias, apresentadas por 

críticos, escritores, antropólogos, artistas, psica-

nalistas e educadores convidados. A intensificação 

entre a arte e suas intersecções com as novas tec-

nologias, deixou claro a riqueza estética da inter-

disciplinaridade. As conferências estão reunidas 

em publicação, organizada por Ana Mae Barbosa 

e Lilian Amaral.  

Entre os especialistas presentes, Rita Irwin, artis-

ta, professora e pesquisadora em arte-educação da 
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Universidade de British Columbia em Vancouver, Canadá, apresentou sua meto-

dologia A/r/tográfica. No texto A/r/tografia: uma mestiçagem metonímica, 

incluído na publicação do evento, Rita Irwin (2008, p.92) comenta que 

O acrônimo a/r/t (artist-researcher-teacher), não apenas reconhece o papel 
de cada indivíduo, mas também possibilita que todos nós tenhamos um 
momento de imaginação ao apreciarmos e entendermos que os processos 
e produtos envolvidos na criação da obra de arte, não importando se são 
objetos e tarefas profissionais, são formas exemplares de integração entre 
saber, prática e criação. 

Segundo a autora (2008), a A/r/tografia2  é um caminho para quem vive nas fron-

teiras, com disponibilidade e com intencionalidade para perceber a complexidade. 

Quando assumimos os papéis de artista, pesquisador e professor, experimentamos 

a integração e a contradição dessas três formas de pensamento, numa trama de con-

ceitos, ações e sentimentos, arquitetando uma forma híbrida de pesquisa–ação. Rita 

Irwin tem visitado o país em diferentes oportunidades para palestras, cursos e con-

versações em Universidades, bem como orientado estudantes brasileiros na pós-gra-

duação da Universidade de British Columbia em Vancouver. No artigo intitulado 

A/r/tografia, (2013, p. 29), a pesquisadora reconhece que:

A/r/tógrafos são capazes de criar artefatos e textos que representam a com-
preensão adquirida a partir de suas perguntas iniciais, no entanto, eles 
também prestam a devida atenção para a evolução dos problemas durante 
a investigação. Muitas vezes, é aqui que o projeto A/r/tográfico se torna 
um ato transformador da investigação. Problemas de pesquisa estão imer-
sos nas práticas de artistas, educadores, ou artistas-educadores e, portanto, 
têm o potencial de influenciar essas práticas no e durante o seu tempo. 
(2013, p.29)

Belidson Dias, professor da Universidade de Brasília, principal divulgador da A/r/

tografia no Brasil, realizou seu doutoramento com Irwin na British Columbia, em 

Vancouver. Em 2013, os dois organizaram o livro Pesquisa Educacional Baseada 

em Arte: A/r/tografia. Para ele “A/r/tografia está baseada no conceito de que o 

2 http: //a r tog raphy.edcp.educ.ubc.ca /.  Acesso em 20 dez . 2016

sentido não é encontrado, mas construído e que o ato de interpretação construtiva é 

um evento criativo”.  Nesse sentido, esclarece DIAS (2013, p.24). 

Ao colocar a criatividade à frente no processo de ensino, pesquisa e apren-
dizagem, a A/r/tografia gera insights inovadores e inesperados  ao incenti-
var novas maneiras de pensar, de engajar e de interpretar questões teóricas 
como um pesquisador, e práticas como um professor. O ponto crítico da 
A/r/tografia é saber como desenvolvemos inter-relações entre o fazer artís-
tico e a compreensão do conhecimento. 

Desse modo, a A/r/tografia – define em si própria o conceito de ensino e aprendiza-

gem da Arte/Art através da tríade artista/Artist, pesquisador/Researcher, professor/

Teacher, três conceitos chaves para a Metodologia que indaga sobre o sentido das 

coisas através de escolhas outras, suscitando descobertas e novos conhecimentos, 

despercebidos no contexto das pesquisas tradicionais. A A/r/tografia é uma das mo-

dalidades das Metodologias Artísticas de Pesquisa em Educação, derivada das pes-

quisas realizadas nas décadas de 1970 e 1980 do século passado, pelo professor da 

Universidade de Stanford, Elliot Eisner, cujas ideias serão retomadas ao longo do 

texto.

As palestras do professor Imanol Aguirre, na Universidade Pública de Navarra, Es-

panha foram mais um marco formativo em minha trajetória. Imanol Aguirre, pa-

lestrante convidado para o Seminário de Ensino de Arte para a Experiência, promovido 

no Instituto de Artes, na UNESP, em agosto de 2009. Com a proposta de revisão 

dos conceitos sobre arte, a experiência estética, a mediação cultural e a visão multi-

culturalista do ensino de arte, entre outros, propõe como alternativa uma educação 

desde e para a experiência. Professor e alunos expostos à experiência! 

Concursada em 2011, assumo o cargo de professora responsável pelo ensino de arte 

nos cursos de Pedagogia e Licenciatura de Artes Visuais na Faculdade de Educação 

na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Levo as imagens comigo 

e procuro outras novas. No entanto, constato que os alunos juiz-foranos chegam 

bastante indecisos e inseguros em relação à docência – tal como os alunos pau-
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listanos. Entre outras dificuldades, os alunos pos-

suem um olhar condicionado, formação cultural 

empobrecida, repertório artístico limitado e baixa 

autoestima. Em 2013, muitas imagens depois; no-

vos e antigos desafios me trazem ao doutorado na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, com foco 

na compreensão dos deslocamentos necessários na 

formação inicial para ‘arquitetar’ professores com-

prometidos com as questões contemporâneas.  

Inesperadamente, descubro na Revista Educa-

ção, PUCRS, edição set/dez de 2011, vol. 34, n.3, 

o texto Las investigaciones en educación artística y las 

metodologías artísticas de investigación en educación: te-

mas, tendencias y miradas, do Prof. Dr. Ricardo Ma-

rin Viadel da Universidad de Granada, Espanha. 

O texto verbal, com diagramação arejada em duas 

colunas, apresenta na parte superior 29 fotografias 

digitais em p/b, retratos do rosto dos principais 

autores da arte-educação internacional, f lagrados 

sem perceberem que foram fotografados! Sob meu 

ponto de vista, a ideia das fotos era mesmo muito 

boa! Até então, conhecia alguns dentre aqueles au-

tores fotografados, mas, na sua maioria eram para 

mim, quase todos “sem rosto”. Primeiro, percebi 

as imagens e, depois, as observei detalhadamen-

te, tentando associar as questões teóricas com os 

óculos, o formato do rosto, o corte de cabelo, o 

detalhe da mão, do anel, do sorriso ou do olhar 

distante. Só depois de ‘viajar’ entre aquelas ima-

gens, li o texto do autor desconhecido. Nele, en-

contro palavras e conceitos completamente desco-

nhecidas, tais como descripción visual; las (MAIE) 

Metodologías Artísticas de Investigación en Educación; 

serie fotografica descriptivo interpretativa; meto-

dologías de investigación educativa basadas en las 

artes visuales. Confesso que pensei ser mais uma 

“novidade educacional” dos espanhóis, como tan-

tas outras que chegaram até a Educação brasileira 

nas últimas décadas! 

No entanto, no ano seguinte, durante o XXII Con-

gresso da Federação de Arte Educadores do Brasil/Con-

FAEB, realizado no Instituto de Artes da UNESP/

SP, fui apresentada às Metodologias Artísticas de 

Pesquisa em Educação, através de duas conferên-

cias realizadas por Ricardo Marín Viadel, profes-

sor de Educação Artística na Faculdade de Belas 

Artes e na Faculdade de Ciências da Educação, em 

Granada (Espanha). Durante as conferências, o es-

tranhamento e a incompreensão da leitura do seu 

texto no ano anterior deu lugar à curiosidade e ao 

desejo de saber mais. 

Outra perspectiva de estudos havia sido iniciada 

por meio da participação em grupos de pesquisa 

no Instituto de Artes.  Iniciei minha participação 

no Grupo de Pesquisa Mediação Arte/Cultura/

Público, criado por Mirian Celeste Martins, em 

2003, posteriormente transferido para a Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie em 2009, rebatiza-

do como GP Mediação Cultural: contaminações e 

provocações estéticas. Das primeiras pesquisas à 

produção e participação em eventos acadêmicos 

país afora, chegamos à publicação de artigos e li-

vros, sempre abordando as sutilezas da mediação 

cultural entre os territórios da arte e os diferentes 

públicos, espaço privilegiado de atuação de pro-

fessores pesquisadores. Depois, o reconhecimento 

da importância da arte no universo infantil aliada 

à fragilidade da formação artística e cultural dos 

pedagogos, observada nas ementas dos cursos de-

senvolvidos por todo o país, nos impulsionou para 

a criação do Grupo de Pesquisa Arte na Pedago-

gia, GPAP, também sob a coordenação de Mirian 

Celeste, inaugurado em 2012. Esse seria outro 

modo de fazer pesquisa, entre professores das Ins-

tituições de Ensino Superior de diferentes regiões 

do país, através de e-mails, vídeos-conferências 

e até a produção de escritas compartilhadas. Ao 

longo dos últimos 14 anos, as pesquisas, que rea-

lizei em ambos os grupos, fortaleceram em mim, 

o olhar de pesquisadora para a arte e para a edu-

cação, ampliando meu o referencial teórico, meu 

repertório e a parceria na interlocução diante dos 

desafios para arte-educar. Minha participação nos 

grupos sempre tiveram as imagens como foco de 

pesquisa e o aprofundamento das questões sobre a 

visualidade contemporânea.  

Em minha formação profissional, existe outro 

espaço de interlocução bastante enriquecedor. O 

Grupo de Estudos em Metodologias Artísticas de 

Pesquisa, criado em 2012, pela incansável profes-

sora Mirian Celeste. Nesse grupo, embrenhei-me 

nas abordagens metodológicas com o emprego de 

imagens, em especial a imagem fotográfica. Am-

paradas em autores, tais como, Eisner e Barone 

(2012), Marin-Viadel e Roldán (2012), Irving e 

Dias (2013), Hernández (2013), as pesquisas desse 

grupo, desdobradas em artigos, dissertações e te-

ses, repercutem também em ações realizadas nos 

demais grupos de pesquisa coordenados por Mi-

rian Celeste. 

Impulsionada por estudos sobre as Metodologias 

Artísticas de Pesquisa, após conhecermos a abor-

dagem propostas por Marin e Roldán, dei início 

a participação em Congressos Internacionais. As-

sim, em 2013, realizei uma apresentação no ECER, 

The European Conference on Educational Research. 

Esse ciclo de conferências foi organizado pela 

Associação Europeia de Pesquisadores em Edu-

cação – EERA (European Educational Research 

Association), fundada em 1994, com a finalidade 

de incentivar a troca, a colaboração e a divulgação 

de resultados entre os pesquisadores europeus e 

as organizações governamentais europeias e inter-

nacionais. Sediado em Bahcesehir University, na 

cidade de Istambul, Turquia, entre os dias 9 e 13 de 

setembro, o ECER abordou o tema Criatividade 

e Inovação na Pesquisa Educacional, apresentado 

por palestrantes convidados e debatido em mesas-

-redondas e grupos temáticos. No GT 29, com o 

tema Pesquisas em Arte Educação, apresentamos 

a pesquisa intitulada Potencialidades de paisagens 

interdisciplinares: caminhos metodológicos expandidos 

pela Arte, escrita de forma coletiva por Mirian Ce-

leste, Rita Demarchi, Jade Magave e eu. Na nossa 

apresentação, questionávamos como e com quais 

cuidados a pesquisa educacional baseada nas ar-
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tes poderia contribuir metodologicamente com as 

nossas pesquisas individuais, apesar dos objetos de 

estudo diferenciados entre nós, a partir da pers-

pectiva de Eisner (1998, 2008). As apresentações 

das pesquisas estavam agrupadas por temas e, logo 

em seguida, ocorria uma conversa entre apresenta-

dores e participantes da sessão. 

Durante as discussões nesse grupo, coordenado 

por Fernando Hernández, professor na Faculdad 

de Bellas Artes de Barcelona (Espanha), além do 

contato com professores europeus e outros profes-

sores brasileiros presentes, soubemos da realização 

da 1st Conference Arts-Based Research and Artistic Re-

search3, naquele ano, na Universitat de Barcelona. 

A primeira Conferência, realizada entre os dias 31 

de janeiro e 01 de fevereiro de 2013, organizada 

pelo Programa de Pós-graduação em Artes e Edu-

cação, sob a coordenação do próprio Hernández. 

O evento foi dirigido a estudantes, professores de 

pós-graduação e pesquisadores da área da cultura, 

arte e educação. Teve como tema as Reflexões crí-

ticas e intersecções entre arte e pesquisa, propiciando 

o compartilhamento de experiências e o debate 

sobre as aproximações entre as práticas artísticas 

e a pesquisa – interações, cada vez mais presentes 

no contexto acadêmico. Narrando em Istambul as 

discussões ocorridas no evento de Barcelona, Her-

nández apontou a continuidade na segunda edição 

da Conferência que seria realizada em fevereiro do 

ano seguinte, na cidade de Granada. Felizmente, 

3 Dispon ível em http: //d iposit .ub.edu /dspace/ ha nd le/24 45/45264 . 
Acesso em 20 dez . 2016

ainda tínhamos prazo para participar da segunda 

conferência. 

Ao retornar ao Brasil, nos dedicamos ao aprofun-

damento de nossa pesquisa. A realização da 2nd 

Conference Arts-Based Research and Artistic Resear-

ch4, sediada na Universidade de Granada, apontava 

o tema Fundamentos, critérios e contextos da pesquisa 

baseada em arte e pesquisa artística. Com isso preten-

diam: 

1. Explorar e debater o desenvolvi-
mento atual das Pesquisas baseadas 
em Arte e da Pesquisa Artística nas 
diferentes linguagens artísticas: ar-
tes visuais, música, literatura, per-
formance, teatro, etc.  

2. Aprofundar as intersecções entre 
as metodologias quantitativas, qua-
litativas e artísticas de pesquisa em 
arte e as ciências humanas e sociais. 

3. Identificar tendências e problemas 
no desenvolvimento das estratégias 
de pesquisa características da Pes-
quisa baseada nas Artes e na pesqui-
sa Artísticas, tais como A/r/tografia, 
Pesquisa baseada na Prática Artísti-
ca, etc. 

Também dirigida a pesquisadores, professores e 

doutorandos, os organizadores desta edição, en-

tre eles Ricardo Marin e Joaquín Roldán, espera-

4 Dispon ível em http: //a r t2 invest igacion-en .weebly.com. Acesso 
em 20 dez . 2016 .

vam um debate conjunto com contribuições mais 

aprofundadas e um pequeno grupo de participan-

tes de universidades da Espanha, Finlândia, Li-

tuânia, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Reino 

Unido e o Brasil, representados por quatro pes-

quisas. Dessa maneira, organizaram a presença 

de 90 pessoas aproximadamente e as 75 apresen-

tações aceitas em dois grandes grupos: nos dias 

27 e 28 de fevereiro, para os doutorandos ou teses 

recentemente defendidas e nos dias seguintes, 29 

e 30, para profissionais, professores e artistas. 

Todos foram convidados para os quatros dias do 

evento e reunidos no mesmo salão. No término 

de cada pesquisa, em inglês ou espanhol, o apre-

sentador e demais pesquisadores interagiram com 

comentários, sugestões e dúvidas. Sob meu ponto 

de vista, o fato de estarmos reunidos todos no 

mesmo salão, assistindo às apresentações e as dis-

cussões, fez toda a diferença. Afinal, a interação 

e a troca pontuais, ao final de cada apresentação, 

entre professores, artistas e estudantes, foram 

enriquecedoras, não apenas para as pesquisas em 

si, mas também para discussões e aprofundamen-

to sobre as pesquisas baseadas em arte e as pes-

quisas artísticas. 

Torna-se inevitável comparar este formato de 

evento, com ênfase no diálogo horizontal entre 

profissionais e estudantes, com o modelo ado-

tado frequentemente no Brasil, onde congressos 

gigantescos, com público numeroso, resultam em 

sessões simultâneas, apresentações abreviadas e 

debate aligeirado sobre as pesquisas, se houver 

tempo para isso. Lamentavelmente, nessas oca-

siões a prioridade não está na difusão e/ou debate 

sobre as pesquisas nem mesmo nos encontros teó-

ricos: em geral, resume-se à aquisição burocrática 

dos certificados de apresentação e participação 

no evento. 

Nossa comunicação na 2ª Conferência – A investi-

gação como poiesis? Paisagens interdisciplinares expan-

didas pela arte e metodologias – foi um texto in pro-

gress, escrito a quatro mãos novamente, ref letindo 

nosso entusiasmo teórico por três conceitos que 

se complementam: a pesquisa baseada na arte; a 

A/r/tografia e as metodologias artísticas de pes-

quisa. No texto, indagamos sobre a presença e a 

potência da poiesis na pesquisa provocada por um 

duplo desafio: investigar os procedimentos das 

metodologias que se baseiam na arte e utilizar os 

mesmos procedimentos em nossas próprias pes-

quisas. Convidamos três pesquisadoras e analisa-

mos o processo criativo, descrito em relatos sobre 

o processo de elaboração de suas dissertações e 

teses. Nos relatos, em comum, há um rico diálogo 

entre o criador, o seu fazer e o que vivencia en-

quanto cria – a poiesis, atribuindo à pesquisa qua-

lidades particulares entre forma e conteúdo. “A 

arte é tal fazer que enquanto se faz inventa o que 

e o como fazer”, como diz Pareyson (1984, p. 32). 

Assim, acreditamos que ao considerar a pesquisa 

como poiesis em ação, o pesquisador vive a expe-

riência ao mesmo tempo em que inventa o quê e 

o como investigar.
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Nossa participação na 2ª Conferência, como ci-

tado anteriormente, estreitou vínculos teóricos, 

profissionais e pessoais. Foi realmente muito en-

riquecedor conhecer tantos pesquisadores e tantas 

pesquisas apresentadas calorosamente, apesar do 

inverno europeu, em dois espaços com arquitetura 

histórica impressionante. Tempos de descobertas! 

A realização da 3rd Conference Arts-Based Research 

and Artistic Research5 esteve a cargo do Grupo de 

Pesquisa em Arte Educação (NEA) do Programa 

de Doutorado em Arte Educação da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal. 

Realizada, entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2015, 

a conferência trouxe como tema Abordagens em diá-

logo sobre o que é e o que não é pesquisa baseada em arte 

e investigação artística, reconhecendo as Pesquisas 

Educacionais Baseadas em Arte e a pesquisa ar-

tística como territórios ainda em definição e a 

necessidade de ref lexões críticas sobre suas inter-

secções. 

Nessa terceira edição, aberta a investigadores e 

doutorandos de diferentes países, os organiza-

dores almejaram problematizar o estado da arte 

nesses dois campos investigativos, questionando 

quais conhecimentos estão sendo produzido e o 

que pode e o que não pode ser pesquisa baseada 

nas artes e investigação artística. As apresenta-

ções das pesquisas em inglês foram distribuídas 

em duas salas e com duas modalidades: a primeira, 

comunicações de quinze minutos, seguidas de dis-

5 Dispon ível em http: //3c .nea .f ba .up.pt .  Acesso em 20 dez . 2016

cussão com os participantes da sala; e na segunda 

modalidade, na forma de uma roda de conversa 

(conversational circle). Caberia ao apresentador 

realizar uma introdução objetiva (sete minutos) 

para justificar sua questão e ao pequeno grupo de 

participantes, discutir a relevância e pertinência 

do tema, oferecendo, assim, visibilidade aos pro-

cessos emergentes de pesquisa. Ao longo dos três 

dias desta Conferência, ocorreram onze rodas de 

conversas, com a duração prevista de noventa mi-

nutos, abordando diferentes aspectos da pesquisa.  

Nessa Conferência, foram apresentadas 44 pesqui-

sas, sendo 4 artigos brasileiros. Em nosso texto, 

Conhecimentos estendidos e provocados por Foto-En-

saios: pesquisas baseadas em arte, escrito por Rita De-

marchi, Mirian Celeste e eu, como continuidade 

de nossas pesquisas, analisamos como as imagens 

se configuram como gatilhos para o pensamento 

e novos conhecimentos, ampliados pela própria 

produção de imagens. Em especial, tratamos do 

emprego de Foto-Ensaios em nossas próprias prá-

ticas como pesquisadoras – toda essa experiência 

sustentada pelos estudos de Joaquín Roldan e Ri-

cardo Marin Viadel (2012). Questionamos se as 

fotografias são um argumento pré-estabelecido ou 

se é no ato de fotografar e selecionar as fotos que 

os argumentos se revelam. Para nosso grupo, cada 

Foto-Ensaio é um jogo e uma oportunidade de rea-

lizar curadorias de imagens, construindo narrati-

vas e aprimorando ideias sobre arte, educação e 

cultura. 

A Escola de Artes, Design e Arquitetura da Aal-

to University, na cidade de Helsinque, na Finlân-

dia, sediou a 4th Conference Arts-Based Research and 

Artistic Research6, entre 28 a 30 de junho de 2016. 

Com o tema Repensando a Pesquisa baseada em 

Artes e a Pesquisa Artística – e as comunidades 

globais/locais, a conferência questionou as rela-

ções entre a pesquisa, comunidades artísticas e 

artistas. A quarta conferência foi estruturada em 

quatro modalidades, apresentadas em inglês: 1) co-

municação com 20 minutos para apresentação dos 

projetos, seguidos de debate; 2) rodas de conversa 

com uma questão disparadora e discussão entre 

os grupos, com 30 minutos duração; 3) estudan-

tes com pesquisa em andamento, com 10 minutos 

para apresentação e igual tempo para feedback e, 4) 

apresentação de alunos convidados, também com 

10 minutos para apresentação e feedback. Não par-

ticipamos desta conferência. 

Também em 2015, destaco a minha participação no 

Simpósio 8 - Pesquisa em educação e metodologias ar-

tísticas: entre fronteiras, conexões e compartilhamentos7, 

iniciativa das professoras Mirian Celeste Martins, 

Sonia Tramujas Vasconcellos e Marilda Oliveira, 

que coordenaram o evento. Este Simpósio fez par-

te do 24º Encontro da Associação Nacional de Pesqui-

sadores em Artes Plásticas – ANPAP, realizado na 

cidade de Santa Maria (Rio Grande do Sul), em 

setembro de 2015. Neste encontro, foram apresen-

6 Dispon ível em http: // ta ide .a a lto.f i / f i /resea rch /a r ts -based- re -
sea rch /.  Acesso em 20 dez . 2016

7 Dispon ível em http: //a npap.org .br/a na is /2015/.  Acesso em 20 
dez . 2016

tados 16 pesquisas com estudantes de diferentes 

regiões do país8, articulando práticas artísticas, 

educação e produção de conhecimento.  No edital 

de convocação, o evento apontava que:

As metodologias de pesquisa educa-
cional baseada em arte proporcionam 
formas não lineares de pensar e inves-
tigar, pois são abordagens que acre-
ditam na conexão entre territórios do 
conhecimento, a investigação científi-
ca e a criação artística (ROLDÁN; MA-
RÍN VIADEL, 2012), para produção de 
processos investigativos, educativos e 
modos de conhecer. Este foi o debate 
iniciado pelo norte-americano Elliot 
Eisner na década de 1970 ao demarcar 
diferenças nas abordagens científicas 
e artísticas da pesquisa qualitativa, 
destacando que a pesquisa baseada 
em arte é um tipo de investigação que 
utiliza métodos artísticos para reali-
zar práticas de experiência, envolven-
do diferentes sujeitos e suas interpre-
tações, e que não se fazem visíveis em 
outro tipo de investigação. Ao relacio-
nar com a educação, propõe uma apro-
ximação entre o uso de procedimentos 
artísticos e as experiências derivadas 
com concepções e práticas educati-
vas e de pesquisa (EISNER; BARONE, 
2012). Entre as metodologias artísticas 
de investigação na educação situa-se 
também a A/r/tografia, integrando 
pesquisa, ensino e produção artística, 
atividades que se entrelaçam ao mes-
mo tempo em que mesclam conceitos, 

8 Inst it u ições de Ensino Super ior representadas:  U FPB, U FG, 
Un B, U ERJ, U FJ F, U N E SP, U PM, U N E SPA R, U FSM, U ERGS, 
IF Su l -Pelota s .
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atividades e sentimentos (IRWIN, 
2008). Os trabalhos que seguem esta 
perspectiva incorporam formas de in-
dagação visual, performática, poética, 
musical e narrativa em seus projetos 
de estudo, expandindo os limites das 
práticas de investigação e instauran-
do modos de se utilizar, representar e 
publicar estas pesquisas para a comu-
nidade acadêmica e de profissionais 
assim como para o público em geral. 
Esta demarcação de interesse por 
abordagens metodológicas híbridas e 
que estabelecem conexões e alterações 
na forma de pensar a pesquisa (DIAS; 
IRWIN, 2013), somado à diversidade 
de modos de posicionar-se frente ao 
ato investigativo, se reflete nos obje-
tivos deste simpósio, que almeja dar 
visibilidade ao que está sendo feito. 
Onde, como e porque procedimentos 
e produções artísticas são apresenta-
dos como pesquisa educacional, como 
produtores de conhecimento (HER-
NÁNDEZ; FENDLER, 2013), e assim 
partilhar experiências, problematizar 
e ampliar o debate sobre as tensões 
que surgem nas fronteiras entre a nos-
sa compreensão da arte, de ensino e 
de investigação.

O Simpósio 8, além de apresentar o estado da 

arte das Metodologias Artísticas de Pesquisa em 

Educação no Brasil, possibilitou discussões com-

partilhadas e estreitou vínculos entre os profes-

sores-pesquisadores. Ressalto o envolvimento e 

o reconhecimento das pesquisas realizadas pelas 

coordenadoras do Simpósio: Marilda Oliveira é 

professora no Programa de Pós-Graduação em 

tísticas da Pesquisa em Educação. Como mais um 

desdobramento de nossas pesquisas, inauguramos 

no início de dezembro de 2016, no Centro Histó-

rico e Cultural Mackenzie a mostra Encontros Fla-

grados: Foto-Ensaios em Pesquisa, sob a curadoria de 

Mirian Celeste Martins. As fotografias expostas 

são invenções e desafios, a partir das Metodolo-

gias Artísticas de Pesquisa baseadas na fotografia, 

alicerce de nossas pesquisas, realizadas junto ao 

Programa de Pós-Graduação Educação, Arte e 

História da Cultura. 

Contribuindo com nossos estudos, Rita Demar-

chi, professora e artista, em sua tese Ver aquele 

que vê: um olhar poético sobre os visitante 

em museus e exposições de arte, defendida 

em 2015, observou a relação visitante/obra, regis-

trando silenciosamente esses encontros e nos con-

vocando às ref lexões sobre a mediação cultural e 

sobre a experiência estética. Rita selecionou algu-

mas dessas belíssimas fotografias para revelar seu 

processo de investigação:

Como “Ver aquele que vê”? Em bus-
ca de um caminho próprio de pes-
quisa, as muitas fotografias clicadas 
nos espaços expositivos em meio a 
penumbras e peregrinações depois 
passaram por processos de curadoria 
e deram vida aos Foto-Ensaios. Não 
se trata de mera ilustração de concei-
tos, mas de elaborar narrativas ori-
ginais a fim de aprofundar de forma 
sensível e reflexiva um território tão 

complexo e subjetivo quanto o das 
experiências de encontro com a arte 
dos sujeitos em museus e exposições.  
(Demarchi, 2016, p.6)

Já Vanessa Marques Galvani, professora e fotó-

grafa, através de sua dissertação Uma nova lente 

para o professor: potencialidade da fotogra-

fia como dispositivo de pesquisa para ações 

pedagógicas registrou o seu encantamento com 

as descobertas cotidianas de seus alunos na Edu-

cação Infantil. Na mostra Encontros Flagrados: Foto-

-Ensaios em Pesquisa, Vanessa revelou seu processo 

de documentação pedagógica, entre memórias co-

letivas e novos conhecimentos:

Mergulhando em milhares de foto-
grafias retiradas durante três anos de 
minha docência na Educação Infan-
til, aprendi a escutar com “os olhos” 
e a enxergar possibilidades que an-
tes me passavam despercebidas. Por 
meio da linguagem fotográfica, am-
pliei o meu olhar para além do óbvio, 
e me sensibilizei ao ver e perceber a 
criança como ela é, como pensa, o que 
ela quer saber e principalmente qual 
caminho percorreu em sua pesquisa 
e nas descobertas diárias.  Entender 
e elaborar um foto-ensaio foi um pro-
cesso de autoanálise e reflexão, onde 
criei narrativas visuais na medida em 
que me reinventei como professora.  
(GALVANI, 2016, p.16)

Recebi com alegria o convite para a mostra, mas, 

sendo minha primeira exposição, o aceite esta-

Educação da Universidade Federal de Santa Ma-

ria – UFSM, onde coordena o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Arte, Educação e Cultura da UFSM 

– GEPAEC. Ela desenvolve com seus alunos pes-

quisas na área de Educação e Artes Visuais, com 

interesse especial na docência como campo de 

experimentação, narrativas e visualidades. Sonia 

Tramujas Vasconcellos, professora na Faculda-

de de Artes da Universidade Estadual do Paraná 

– UNESPAR, durante seu doutorado, defendido 

em 2015, investigou as Pesquisas Educacionais Ba-

seadas em Arte ou em inglês Art-Based Educational 

Research (ABER), realizando estágio na Northern 

Illinois University (NIU), nos Estados Unidos, 

com Richard Siegesmund e Kerry Freedman. A 

terceira organizadora do Simpósio 8 foi Mirian Ce-

leste Martins. 

Os eventos internacionais e nacionais, citados 

acima, revelam que há um caminho ainda a ser 

percorrido para delimitação das fronteiras epis-

temológicas, metodológicas e conceituais das Me-

todologias Artísticas de Pesquisa e das Pesquisas 

Artísticas. No entanto, conquistam, gradualmen-

te, espaço, visibilidade e reconhecimento no uni-

verso acadêmico, graças à tenacidade, à energia e à 

assertividade desse grupo de pesquisadores. 

Também é gratificante reconhecer que nosso 

grupo de estudos em Metodologias Artísticas de 

Pesquisa tem contribuído, modestamente, com 

publicações para a difusão das Metodologias Ar-
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va permeado por inseguranças e hesitações. Há 

muito tempo, a artista, que em mim habita, ficou 

perdida entre atribuições outras, didáticas e bu-

rocráticas. A hesitação inicial se transformou em 

ação e depois, invenção e, por fim, na redescoberta 

do meu processo criativo. Na tese, apresento meus 

Foto-Ensaios no Capítulo 3. 

Nesta trajetória de descobertas sobre as Metodo-

logias Artísticas de Pesquisa ressalto que a reco-

mendação dos professores da Banca no Exame de 

Qualificação, em maio de 2015, foi determinante 

para minha ousada aventura em sair a campo, em 

período de estágio, por três meses junto à Univer-

sidade de Granada. 

Ao resgatar os propósitos das fotografias, apre-

sentadas na introdução, como exemplo de registro 

escolar, reconheço que não havia naquele momen-

to nenhuma intencionalidade em investigar a ação 

pedagógica. Porém, hoje entendo, quando Roldán 

(2012) comenta que as pesquisas baseadas em fo-

tografias podem utilizar a imagem apenas como 

documento – como no meu próprio exemplo – ou 

ainda é possível construir com elas um modelo de 

pensamento visual.  Nesse último caso, desfruta-

mos da imagem e também das narrativas visuais 

para ref letir sobre os problemas do ensino e apren-

dizagem. 

Seguindo a ideia de “dar a ver”, poderíamos exa-

minar como a escola se apresenta em sua versão 

artísticas. Ainda segundo Marin, há que se observar que nem toda Metodologia de Pes-

quisa em Arte, será necessariamente Metodologia Artística de Pesquisa. Como exemplo, 

cito as pesquisas abordando aspectos da História da Arte, que apesar do foco na Arte, são 

realizadas somente através de levantamento bibliográfico. 

No II Seminário Internacional de formação de educadores em Arte e Pedagogia, realizado de 8 a 

10 de junho de 2016, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a organização de Mi-

rian Celeste Martins, tivemos mais uma vez a oportunidade de ouvir o professor Ricardo 

Marin Viadel (2017, p. 96). Em conferência, ele esclareceu que:

Para que uma investigação possa ser considerada dentro do território da Pesquisa 
Artística ou da Pesquisa baseada em Arte, NÃO é necessário que o tema ou pro-
blema da pesquisa seja um problema artístico. O problema da violência escolar 
ou o problema do fracasso escolar, que não são temas artísticos, podem ser in-
vestigados através das Metodologias Artísticas de Pesquisa ou das Metodologias 
de Pesquisa Baseada em Arte. Por outro lado, NÃO é suficiente que o tema da 
pesquisa esteja relacionado com a arte ou com a Arte-Educação. Muitos temas e 
problemas da Arte e da Arte-Educação podem ser investigados sem a necessidade 
de usar Metodologias Artísticas de Pesquisa ou das Metodologias de Pesquisa 
baseadas em Arte. Como consequência, sob meu ponto de vista, para que uma 
pesquisa possa ser considerada uma Pesquisa Artística ou uma Pesquisa baseada 
em Artes são necessárias atender ao menos uma entre as três condições seguin-
tes: 

(a) Ou na coleta de dados e no processamento e interpretação dos dados se 
utiliza sistemática e prioritariamente alguma especialidade artística (por exem-
plo, desenho, fotografia, música, performance, pintura, vídeo etc.); 

(b) Ou os resultados e conclusões principais são expressos em uma espe-
cialidade artística (por exemplo, texto literário, poema, teatro, dança, cinema, 
quadrinhos, escultura, cerâmica, etc.);

(c) Ou a forma geral da organização da investigação é uma “forma de arte”, 
ou seja, corresponde ao modo característico de desenvolver um projeto artístico 
profissional, onde as qualidades estéticas e poéticas são essenciais e prioritárias. 
Por exemplo, o problema da identidade (seja pessoal, comunitária ou social), uma 

oficial, no site institucional, nos folhetos publici-

tários e na fachada do prédio que habita e, simul-

taneamente, confrontar como os alunos fazem sua 

versão oficiosa da escola nas redes sociais e nos 

sites de relacionamento. Se por um lado, a escola 

se apresenta visualmente ‘em fileiras’, organizada 

e higienizada, com os alunos acontece o inverso. 

O que podemos aprender da escola com os estu-

dantes da “geração visual”?  Ainda oferecemos a 

eles “livros sem imagens” ou de obras de arte para 

provocar aprendizagens sobre o artista? Ou ofe-

recemos qualquer imagem sem intencionalidade 

ou cuidado? Vale destacar, proximamente, que es-

tes questionamentos serão retomados juntamente 

com outros relativos à formação docente. 

Descoberta 2:  A 
Metodologia 

Artística de Pesquisa 
baseada na Fotografia 

As Metodologias Artísticas de Pesquisa têm ori-

gem nas Metodologias Qualitativas, diferencian-

do-se destas, ao incluir as linguagens musicais, 

visuais, corporais e áudio visuais em seus dados, 

argumentos e conclusões. Marin (2012a, p.22) afir-

ma que há outras duas condições que as distin-

guem: em primeiro lugar, a necessária qualidade 

artística e estética dos textos verbais e das ima-

gens visuais e, em segundo, a abertura para formas 

discursivas ficcionais tão presentes nas criações 
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questão importante nas últimas décadas, tem sido tratado pela sociologia, 
psicologia, antropologia, ciência política e também no mundo artístico. 

Acreditamos que a presença das linguagens artísticas e a qualidade artística e esté-

tica das imagens combinadas entre si, estabelecem e definem melhores perguntas 

para os problemas educativos. Talvez, seja indispensável ao pesquisador descobrir 

problemas, situações, detalhes que não possam ser expressos por palavras, mas ao 

mesmo tempo, transformem o ordinário em extraordinário. 

Nesse sentido, encontro na primeira parte do livro Metodologías artísticas de 

investigación en educación, de Marin Viadel e Roldán (2012), a demarcação do 

campo de pesquisa: 

As Metodologias Artísticas de Pesquisa são as metodologias que apro-
veitam dos conhecimentos profissionais de diferentes especialidades ar-
tísticas (arquitetura, cinema, desenho, dança, fotografia, música, novela, 
performance, poesia, teatro, vídeo, etc.) tanto para o planejamento e de-
finição dos problemas como para a obtenção dos dados, a elaboração dos 
argumentos, a demonstração de conclusões e a apresentação dos resulta-
dos finais. As Metodologias Artísticas de Pesquisa são uma nova forma 
de fazer pesquisa em ciências humanas e sociais que trabalham de forma 
paralela e semelhante à criação artística. Surgiram nos últimos anos do 
século XX no campo da Educação Artística e atualmente estão sendo uti-
lizadas em ampla variedade de disciplinas, tais como na antropologia, 
na economia, na enfermagem, na psicologia e no trabalho social, [...] São 
um modo polêmico e controvertido de fazer pesquisa que se encontra em 
estágio de desenvolvimento. Sua situação é tão atrevida e comprometedo-
ra porque seus dois principais objetivos são enriquecer as investigações 
sociais e educacionais com a experiência das Artes e fazer com que as 
Artes se interessem pelos problemas da investigação social e educativa. 
(MARIN, 2012, p. 16).

Unindo a investigação científica e a criação artística, utilizando-se de mestiçagem, 

simbiose e fusão entre os territórios do conhecimento humano, as Metodologias 

Artísticas de Pesquisa na Educação podem produzir resultados frutíferos e têm 

como alicerces teóricos as publicações de Barone e Eisner (2012), Eisner (2008) e 

Marin Viadel (2005).  A profícua parceria, entre os 

pesquisadores Tom Barone e Elliot Eisner, contri-

buiu significativamente para ampliar as pesquisas 

educacionais com base em produções artísticas. 

No texto Imagens, palavras e rigor científico: in-

quietudes de uma professora/orientadora/pesqui-

sadora, Mirian Celeste (2013, p. 3322) nos conta 

que:

Em 2010, Eisner lança com Tom Ba-
rone o livro Arts Based Research. 
Segundo eles, a data de 1993 se apre-
senta como um marco quando Eisner 
escreveu sobre as conexões entre arte 
e educação e valorizou a pesquisa 
guiada por procedimentos estéticos 
na American Educational Research 
Association na Universidade de Stan-
ford. Dois anos depois, convidou Tom 
Barone e turmas de alunos vivencia-
ram seus cursos até 2005. Lutavam 
contra uma mecânica de constru-
ção que seguia os seguintes passos: 
primeiro a definição do problema, 
segundo a descrição da teoria que 
seria usada; depois se identificava a 
população a ser estudada na chama-
da pesquisa de campo, em quarto, as 
intervenções para finalmente medir 
os efeitos e determinar o nível de 
probabilidade em outras populações, 
passos visíveis em muitos projetos. 

Os passos, descritos acima, estão presentes sis-

tematicamente nos métodos tradicionais da pes-

quisa científica, preservando a suposta neutrali-

dade do pesquisador. Com seus estudos, Eisner 

e Barone não almejavam substituir tais métodos, 

mas diversificar as perspectivas de métodos para 

a pesquisa em Educação. Os autores viram diante 

de si, os desafios acadêmicos contemporâneos e as 

abordagens alternativas que estavam e estão se de-

senvolvendo como modos outros de configurar o 

fazer investigativo. No campo das Humanidades, 

os estudos sobre narrativas e histórias de vida, o 

método cartográfico, entre outros, são exemplos 

que delineiam novas abordagens para análise, in-

terpretação e invenção das interrelações entre pes-

quisa científica, a criação artística e o pesquisador. 

No texto La “investigación educativa basada en 

las artes visuales” o “arteinvestigación educativa” 

(2005), Ricardo Marin Viadel propõe acrescentar 

a dimensão artística aos modelos quantitativos e 

qualitativos de pesquisa. Para ele, a pesquisa em 

Arte-Educação é um território delicado na fron-

teira entre a pesquisa educacional e a pesquisa 

em artes visuais. Sabidamente, Educação e Artes 

Visuais estão conectadas com outros campos de 

conhecimento. Desde então, Marin defende que 

a Pesquisa Baseada em Artes não seja considera-

da uma submodalidade dos métodos qualitativos. 

Para o autor, a utilização de métodos quantitati-

vos, qualitativos e artísticos numa mesma pesqui-

sa, cada qual com seus propósitos torna-se uma 

adequada combinação que possibilita uma rica in-

vestigação dos problemas específicos do ensino e 

da aprendizagem das artes e das culturas visuais. 
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Nessa direção, a Pesquisa Educacional baseada nas Artes Visuais reúne um conjunto 

de procedimentos, inspirados nas atividades dos profissionais das Artes Visuais, 

de tal modo que os problemas educativos “dizem” dos dados, ideias, argumentos 

e conclusões, fundamentalmente através de imagens. Os critérios para valorizar a 

relevância, a qualidade e a validade de uma Pesquisa Educacional baseada nas Artes 

Visuais são os mesmos que determinam o interesse e a qualidade de uma pesquisa 

educativa e valorizam a qualidade de uma obra de arte (MARIN, 2012, p.36).

Na tese Ilustro imago – professoras de arte e seus universos de imagens, 

defendida em 2008, por Maria Cristina Pessi, professora do curso de Artes Visuais 

da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, sob a orientação da Profa. 

Dra. Regina Machado, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo, ECA/USP, a pesquisadora utiliza as imagens como textos visuais e fonte de 

dados.  Em seu trabalho, embasado em Eisner, entre outros teóricos, Pessi defen-

de que “modos não linguísticos podem apresentar a grande mudança para aqueles 

pesquisadores tradicionais para quem a palavra escrita tem sido a única forma de 

enunciar os achados de pesquisa.” (PESSI, 2008, p.24). 

Conhecendo esse enfrentamento entre imagem e palavra, Pessi aposta na fotografia, 

quando optou por examinar as imagens apresentadas em aula por um grupo de pro-

fessoras de arte, bem como investigar o universo visual e as criações produzidas pelas 

professoras, tecendo ref lexões sobre como se dá a curadoria educativa. Sempre colo-

cando a fotografia como motivadora para novos conhecimentos, pois reconhece que: 

As pesquisas segundo a tendência Arts-Based Educational Research se apre-
sentam em formato menos tradicional. Utilizam linguagens que podem ser 
caracterizadas como: evocativa - emprega o uso de metáforas e convida o 
leitor a preencher aberturas no texto com significados pessoais; contextua-
lizada – emprega um tipo de descrição e observação próxima da priorizada 
pelos etnógrafos; é uma linguagem diretamente associada às experiências 
vivas; vernacular – emprega o uso de linguagem comum, cotidiana, que 
atrai diferentes leitores. As qualidades estéticas – formato e linguagem – 
não são meramente ornamentais, decorativas, representam elementos que 
são cuidadosamente selecionados e organizados que servem ao propósito 

de pesquisa.   (PESSI. 2008, p.24).

Assim, imbricando as linguagens da fotografia e do texto, Pessi desenvolveu ref le-

xões fundamentais, na tentativa de revisitar a si própria e de ressignificar a formação 

de seus alunos, futuros professores de artes visuais, reconhecendo plenamente a 

potência da Metodologia Artística da Pesquisa.  

Já Elliot Eisner, professor e pesquisador renomado da University Stanford, em seu 

livro, publicado em 2004, El arte y el educación de la mente, nos ensina que  “a 

escolha de uma abordagem para o estudo do mundo não é apenas uma escolha do 

que se pode dizer sobre esse mundo, mas também o que se quer e se é capaz de ver. 

Métodos definem as estruturas através das quais nós interpretamos o mundo.” (EIS-

NER, 2004, p.262). Portanto, independente da abordagem, o método de pesquisa 

define: quais dados são necessários, como devem ser obtidos, organizados, classifi-

cados e sintetizados. Definem resultados e significados; atribuem confiabilidade e 

segurança e, revelam erros e acertos. 

No campo da Arte-Educação, frequentemente, encontramos pesquisas acadêmicas 

relacionadas aos problemas de ensino e aprendizagem da arte, nos quais as imagens 

apenas ilustram os resultados dos trabalhos artísticos realizados por alunos, quando 

sujeitos da investigação. Nesse caso, não se trata propriamente de uma pesquisa ba-

seada em imagens, mas de usar as imagens com uma finalidade ilustrativa. 

Nesse ponto, Marin (2005, p. 247) e Pessi (2008 p.25) evocam o projeto das professo-

ras Rachel Manson9 e Ivone Mendes Richter10 , realizado em 1996. Esse projeto foi 

pioneiro na análise das possibilidades da pesquisa em Arte-Educação com e através 

da fotografia. Nesta parceria internacional, as professoras utilizaram a fotografia 

para examinar questões sobre multiculturalismo e a estética do cotidiano em seus 

respectivos países, concluindo que a fotografia, mais do que as palavras, possibilitou 

a compreensão das semelhanças e diferenças interculturais. A parceria deu origem 

9 Professora no Prog ra ma de Pós- Graduação em A r te -Educação da Un iversidade de Su r rey,  du ra nte a refer ida 
pesqu isa .  At ua l mente é d i retora do Center of A r t Educat ion a nd Inter nat iona l Resea rch , na Roeha mpton 
Un iversit y,  Ing later ra .

10 Professora e pesqu isadora da Un iversidade Federa l  de Sa nta Ma r ia ,  R io Gra nde do Su l .
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à tese de Ivone, na qual desenvolveu investigação 

sobre a educação intercultural e a estética femini-

na junto aos alunos e suas famílias em uma escola 

municipal de ensino básico, em Santa Maria, RS. 

A pesquisa foi posteriormente, publicada no livro 

Interculturalidade e estética do cotidiano 

no ensino das artes visuais (2003), no qual a au-

tora introduziu na Arte-Educação os conceitos de 

multiculturalismo, interculturalidade e estética do 

cotidiano. 

Sobre a prioridade da imagem, especialmente o 

desenho, destaca-se a dissertação “Não sei de-

senhar” Implicações no Desvelar/Ampliar 

do Desenho na Adolescência - uma pesquisa 

com adolescentes em São Paulo, defendida por 

Mirian Celeste Martins, na Escola de Comuni-

cações e Artes da Universidade de São Paulo, em 

1992.  Sobre isso diz a autora: 

Talvez meu primeiro impacto com 
textos visuais tenha sido o livro en-
cabeçado por John Berger: Modos de 
ver (1974). Não sei quando o comprei, 
ou como tive contato com ele, mas o 
utilizei como referência em meu mes-
trado (1992), ressoando na criação de 
alguns textos visuais ao longo da dis-
sertação. (MARTINS, 2013, p. 326).

Mirian Celeste aprendeu duas lições com o livro 

Modos de ver e as coloca em prática nas 373 pá-

ginas de sua dissertação. A primeira, “olhar é um 

ato de escolha” e, assim, decide olhar com atenção 

ganizam e demonstram ideias, hipóteses e teorias tal como as outras formas de 

conhecimento, além de proporcionar informação estética desses processos, objetos 

ou atividades. 

No texto Las metodologías artísticas de pesquisa basada en la fotografia, Roldán 

define que: 

Uma metodologia de pesquisa fotográfica baseada nas artes usa as quali-
dades estéticas fotográficas como instrumento fundamental de investiga-
ção. Esta pesquisa será educativa quando seus métodos e objetivos se apli-
quem à resolução ou planejamento de problemas no campo da educação. 
[...] O que caracteriza o trabalho das pesquisas fotográficas é precisamente 
que trabalham a descrição, a análise e a geração de novas situações que 
possam ser vistas de outro ângulo.  (ROLDÁN. 2012, p. 56). 

Cabe destacar que nas pesquisas científicas, o emprego da fotografia não surgiu 

no universo artístico, mas, originalmente esteve atrelado às pesquisas baseadas em 

imagens, realizadas no campo da antropologia visual e etnografia visual, desde o 

final do século XIX. Em tais pesquisas a imagem fotográfica aparece quase sempre 

vinculada à linguagem escrita e/ou como exemplo de ideias e descrição visual dos 

fenômenos estudados. Em meados do século XX, as pesquisas científicas começa-

ram a valorizar as imagens fotográficas por sua capacidade de desvelar a realidade 

representada e as peculiaridades reveladas por estas imagens, que sem a fotografia 

continuariam ocultas ou seriam mais difíceis de desvendar em outras perspectivas 

de investigação.   

Marin Viadel e Roldán (2012) distinguem dois usos para a fotografia como meto-

dologia: o uso extrínseco – que faz o registro documental de objetos e situações e 

seus procedimentos mecânicos de representação, bastante utilizado nas pesquisas 

das ciências naturais e sociais. E o uso intrínseco – defendido pelos autores e que 

constituem o foco da Metodologia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia, no 

qual as imagens fotográficas constroem argumentos, apresentam e discutem hipó-

teses e, sustentam visualmente o desenvolvimento conceitual de uma investigação, 

a complexidade do mito “não sei desenhar” tão 

frequente entre adolescentes e jovens. A segunda 

lição, não menos importante, “ver precede as pala-

vras” dá visibilidade, na pesquisa à produção grá-

fica dos adolescentes, dos artistas desenhistas e a 

sua própria criação pessoal de  textos visuais, cui-

dadosamente diagramados em montagens, como 

Fotos-Ensaios. 

Na presente tese ora em desenvolvimento, quan-

do escolho a fotografia para um estudo do mun-

do, faço coro com Marin Viadel e Roldán (2012) 

que questionam como ver (literalmente) melhor 

os problemas educacionais; como olhamos (visual-

mente) esses problemas e como podemos imaginar 

novas soluções educacionais para o pleno desen-

volvimento pessoal e social. Para esses autores, 

“uma pesquisa educacional baseada na fotografia é 

aquela que utiliza imagens e os processos fotográ-

ficos para indagar sobre os problemas relacionados 

com o ensino e a aprendizagem” (2012, p.42). Eles 

ainda complementam que metodologicamente, há 

duas estratégias recorrentes entre as pesquisas que 

utilizam imagens fotográficas: a primeira conside-

ra a fotografia como mero instrumento documen-

tal – no qual uma imagem é apenas um dado e, a 

segunda, informa que a fotografia é um modelo de 

pensamento visual – a imagem visual é uma ideia! 

Desse modo, as imagens fotográficas utilizadas na 

Pesquisa Educacional Baseada nas Artes Visuais 

descrevem, analisam e interpretam os processos 

e as atividades educativas e artísticas; constituem 

um meio de representação do conhecimento; or-
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formulando perguntas, descrevendo situações, de-

fendendo posições éticas. Nesse caso, a fotografia 

é usada para algo que somente ela pode oferecer. 

Considerando que as imagens são conhecimento, 

MARIN (2012, p.238) afirma que:

As imagens visuais – sejam desenhos 
pinturas mapas, gráficos, fotogra-
fias, objetos, esculturas, construções, 
etc. – são conhecimento humano. Da 
mesma forma como afirmamos que 
qualquer expressão verbal, indepen-
dentemente de seu grau de sofistica-
ção sintática ou semântica, é conheci-
mento humano. 

Não há imagens visuais naturais, 
mas toda imagem visual é irreme-
diavelmente cultural. Porém o sim-
ples reconhecimento de uma imagem 
visual como tal e, com certeza, sua 
compreensão e interpretação, sua 
elaboração e transformação, inclusi-
ve se nos referirmos à sensibilidade 
de garatuja infantil ou à mais impro-
visada fotografia, serão sempre um 
fenômeno cultural e não um reflexo 
do natural. 

As imagens visuais podem cumprir 
requisitos equivalentes à linguagem 
verbal com propósitos de pesquisa. As 
imagens podem ser tão objetivas como 
as palavras e vice-versa, ou ainda am-
bas podem ser radicalmente subjetivas.

As imagens devem ser obras originais 
do autor da investigação, ou de pessoas 
que tenham participado do processo 
ou são citações visuais que devem ser 
explicitadas. Estas podem reproduzir a 
totalidade de uma imagem ou ser um 
fragmento, devidamente identificadas, 
com autoria, data, título e técnica ou 
materiais e se for pertinente, seu tama-
nho e duração.  

Uma citação visual pode reproduzir 
a totalidade de uma imagem ou seu 
fragmento, desde que indicado expli-
citamente. Há que se identificar sem-
pre, de forma inequívoca, todas e cada 
uma das imagens que a constituem. 

Para os autores, a credibilidade de uma fotografia 

não está na representação da realidade diante da 

câmera, mas na amplitude e clareza dos conceitos 

que expressa. E para assegurar tal clareza, os cui-

dados relatados acima são fundamentais. 

Outro aspecto característico da Metodologia Ar-

tística de Pesquisa baseada na Fotografia é a forma 

como as imagens descrevem, analisam e geram si-

tuações que podem ser vistas por outros ângulos, 

propondo novos modelos de visualização da com-

plexidade do conjunto da cultura material e/ou de 

um problema educacional. 

A seguir, apresento quatro artigos que utilizam 

estratégias de investigação fotográfica. Empresto 

deles, as fotografias produzidas, transformando-as 

em Citação Visual Literal, com o intuito de exem-

plificar e dar visibilidade à construção de conheci-

mento através das imagens. 

Descoberta 3: 
Miramento11 para 

quatro artigos  

Elliot Eisner esteve empenhado, ao longo da vida, 

na difusão de que Arte e os conhecimentos artísti-

cos possuem qualidades próprias e adequadas para 

a pesquisa, em especial da pesquisa em Educação. 

Na presente tese, tomo emprestado como home-

nagem ao autor e um aprofundamento teórico, o 

título de um de seus artigos, divulgados no país: 

O que pode a educação aprender das artes sobre 

a prática da educação? (2008).  Em minha versão-

-homenagem, o título inaugurou a questão “o que 

podemos aprender sobre educação através da foto-

grafia”, apresentada no início desse capítulo. 

Quando Eisner (2008) analisa como as diferentes 

formas do pensar e do fazer artísticos contribuem 

para o aprimoramento dos meios e dos fins da Edu-

cação, sustenta que a finalidade da Educação deve-

ria ser a preparação de artistas. De modo ampliado, 

11 Substa nt ivo mascu l ino: ato ou efeito de m i ra r ;  atenção. A pa-
l av ra “m i ra r ” tem mú lt iplos s ig n i f icados nos d ic ioná r ios bra-
s i le i ros ,  entre eles :  ol ha r,  ol ha r intensa mente, f ita r,  f i x a r os 
ol hos em; espa nta r - se ;  d i r ig i r os ol hos pa ra a l g uém ou a lgo; 
ol ha r longa mente à d istâ ncia ;  obser va r,  espreita r ;  contempla r ; 
ref let i r - se ,  espel ha r - se ,  reproduzi r - se ;  fa zer ponta r ia ,  aponta r, 
a ssesta r ;  esta r voltado pa ra ;  ter em v ista ,  a spi ra r a ;  v i sa r,  pre -
tender,  dese ja r.   Porém, em espa n hol ,  o s ig n i f icado se a mpl ia 
com as acepções de a ss i st i r,  atender,  proteger ;  per tencer e d izer 
respeito a ,  e a inda , ima g ina r que…

Os autores defendem a fotografia como instru-

mento de pesquisa e reconhecem a importância da 

identificação específica e da organização das es-

truturas visuais. Sobre isso MARIN (2012, p. 244) 

pontua os cuidados necessários com as imagens 

em uma pesquisa educacional, aqui sintetizada:

Não deve ser uma mera acumulação 
ou sucessão de imagens, assim como 
um texto não é uma simples sucessão 
de frases e parágrafos. Equilíbrio, rit-
mo, organização cadenciada entre as 
partes e o todo implica na qualidade 
da pesquisa. 

Explicitar em todas as imagens o tipo 
de estrutura visual utilizada: Foto-
grafias Independentes, Séries Foto-
gráficas, Foto Ensaios, etc. Apesar de 
parecer prolixo e redundante, oferece 
clareza, facilita a interpretação e a 
valorização adequada. 

Considerar a quantidade de imagens 
visuais e sua articulação narrativa 
sob a responsabilidade do autor e não 
de um designer gráfico.

A qualidade das imagens fotográ-
ficas é muito importante, por isso o 
cuidado redobrado com a publicação 
e exibição das imagens, sejam elas 
isoladas ou em conjunto, conside-
rando tamanho, contraste, coerência 
cromática, sequência narrativa, etc. . 
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 […] queremos dizer indivíduos que desenvolveram as ideias, as sensa-
ções, as habilidades e a imaginação para criar um trabalho que está bem 
proporcionado, habilmente executado e imaginativo que é independente 
do domínio em que um indivíduo trabalha. O maior elogio que podemos 
dar a alguém é dizer que ele ou ela é um artista, seja como carpinteiro, 
cirurgião, cozinheiro, engenheiro, físico ou professor. As belas artes não 
têm o monopólio do artístico. (EISNER, 2008  p.5)

Ao longo do texto, o autor apresenta seis lições de arte consideradas por ele “qua-

litativas de inteligência” e relevantes para a escola e a Educação, em sentido amplo 

e universal.  São essas as lições:  

1. As artes ensinam os alunos a agir e julgar na ausência de regras, a 
confiar nos sentimentos, a prestar atenção a nuances, a agir e a apreciar 
as consequências das escolhas, a revê-las e, depois, fazer outras escolhas. 
(EISNER, 2008, p. 10). […]

2. Nas artes os fins podem seguir os meios. Alguém pode agir e a ação, em 
si, pode sugerir fins, os quais não precederam, mas seguiram as ações. De 
certa forma, rende-se àquilo que o trabalho em processo sugere. (EISNER, 
2008, p.11). […]

3. Muda o ritmo de um verso de poesia e mudarás o significado do poema. 
A criação de relações expressivas e satisfatórias é o que o trabalho artis-
ticamente guiado celebra. (EISNER, 2008, p. 12). […]

4. Nem tudo o que conhecível pode ser articulado de forma proposicio-
nal. Os limites do nosso conhecimento não são definidos pelos limites de 
nossa linguagem. (EISNER, 2008, p. 12). […]

5. Cada material impõe as suas exigências distintas e para usá-las bem 
temos que aprender a pensar dentro delas. (EISNER, 2008, p.13). […]

6. O sentido e a explosão de emoções que sentimos quando comovidos 
por uma das artes, também, serão assegurados nas ideias que exploramos 
com os estudantes, nos desafios que encontramos em fazer investigações 

críticas no apetite de aprender que estimulamos (EISNER, 2008, 
p.15). […]

Eisner ilumina a Educação com as cores, formas e conteúdos da Arte. São 

atitudes e procedimentos que possibilitam educar entre ação/ref lexão, tra-

balhos em processo, metáforas, novas possibilidade de expressão, o conhe-

cimento, a curiosidade e a paixão pelo novo. Mirian Celeste Martins tam-

bém se debruçou sobre estas lições e nos ensina que: 

Regras, fins e meios nascem nos processos que envolvem a busca 
pela intensa relação entre forma e conteúdo, entre matéria e ideia 
na expressão de experiências significativas com emotivo apetite 
criativo. É da arte e da cultura que estas lições podem ser gatilhos 
para a prática, sejam educativas, sociais, de ensino, de pesquisa. 
(MARTINS, 2016, p.6)

Pretendemos ao longo deste item, iluminar e colorir as aproximações pos-

síveis entre fotografia, seus usos e possibilidades nas pesquisas sobre Edu-

cação. Para tal, apresentaremos as proposições sobre as Metodologias Ar-

tísticas de Pesquisa baseadas em Fotografia. Segundo Roldán (2012, p. 54), 

a opção por “pesquisar através de imagens fotográficas é que sem elas não 

poderíamos elaborar as ideias sobre educação que somente elas nos propor-

cionam”. 

Apresentamos a análise de quatros relatórios de pesquisa, selecionados en-

tre os 69 apresentados, na 2nd Conference on Arts Based Research and Artistic 

Research, em janeiro de 2014:

La Observación Participante en La Investigación Educativa Ba-
sada en las Artes Visuais a partir David Hockney, de Guadalupe 
Pérez Cuesta.  

El Comentário Visual em la Investigación en Educación, de Jaime 
Mena de Torres.
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El dibujo infantil en los comienzos de 
la autoexpressión. La etapa del gara-
bato. Una investigación Educativa ba-
sada en las Artes através de procesos 
pictóricos, de Pedro Chacón. 

El color del aprendizaje de los maes-
tros, de Rafaèle Genet e Xabier Mo-
linet.

Os textos, originalmente escritos em espanhol 

com tradução nossa, revelam e sistematizam, sob 

meu ponto de vista, múltiplas possibilidades de 

usos e interação entre as imagens a partir das Me-

todologias de Pesquisa Educacional Baseada em 

Arte e, de certa forma, confirmam as lições que 

a Arte ensina sobre as práticas da Educação, pro-

postas por Eisner. Os trabalhos selecionados para 

a análise pertencem aos alunos de pós-graduação 

da Universidade de Granada e foram decisivos 

para esta pesquisa e para a opção de aprofunda-

mento na Metodologia Artística de Pesquisa Ba-

seada na Fotografia.

Destacamos as legendas de cada imagem, inten-

cionais e cuidadosamente elaboradas em todas 

as pesquisas aqui apresentadas, revelando o pro-

cesso de criação e as estratégias metodológicas 

escolhidas por seus autores, com o mesmo rigor 

acadêmico presente nas citações com regras espe-

cíficas, como define a ABNT. Constam além do 

título, informações sobre o autor ou autora, quan-

do foi realizada ou publicada, que tipo de imagem 

se trata, se é um fragmento ou a obra original.  

Mesmo que este tema seja retomado no capítulo 

2, vale ressaltar que em tempos de profusão de 

imagens, as legendas empregadas nas pesquisas 

do grupo de pós-graduação da Faculdad de Bellas 

Artes, em Granada, ganham destaque e valorizam 

ainda mais as imagens e a própria pesquisa. 

A temática escolhida por cada um dos artigos 

possibilitou estabelecer relações entre a Educa-

ção, a Escola, o Aluno e o Professor, ampliadas 

por mim, durante a apresentação das pesquisas 

correspondentes, bem como compreender os con-

ceitos e as estruturas visuais da Metodologia Ar-

tística de Pesquisa baseada na Fotografia, entre 

elas, o comentário visual, o foto-ensaio e a fotocol-

lage – estruturas visuais utilizadas pelos autores. 

A seguir, iniciamos a apresentação das quatro pes-

quisas, considerando as estratégias utilizadas, os 

conceitos fotográficos e especialmente, a presença 

das imagens – que carrega em si a poética de cada 

autor-artista-pesquisador, isto porque assumem de-

cisões técnicas e estéticas, determinantes na cons-

trução da potência de um pensamento visual. 

A fotocollage de Guadalupe 
Pérez Cuesta: o professor
No texto La observación participante en la in-

vestigación educativa basada en las artes visuais 

a partir David Hockney, Guadalupe Pérez Cuesta 

analisa as possibilidades de realizar uma pesquisa 

participante visual a partir do conceito de fotocollage do artista britânico. 

Ela descreve o período de observação e de participação, a coleta de dados, a 

análise e os resultados através de fotocollages descritivas e interpretativas do 

caráter público-profissional, privado-pessoal dos docentes universitários. 

Segundo a autora, a escolha da observação participante, como instrumen-

to metodológico desta investigação, está sustentada pela possibilidade de 

construção de vínculos entre o sujeito, o objeto, o contexto e o pesquisador. 

Essa aproximação permitiu prestar mais atenção aos sujeitos pesquisados 

e conhecer melhor suas caraterísticas. A autora estabelece analogias entre 

alguns elementos e características da criação artística e da pesquisa parti-

cipante. Por exemplo, na obra de David Hockney – quando o artista retrata 

fotograficamente, durante um determinado período, o mesmo sujeito, seja 

sua mãe ou um amigo e, sempre de um ponto de vista particular. 

A obra de Hockney nos faz entender a fotografia e, sobretudo, o 
olhar fotográfico como uma nova possibilidade de observar, des-
crever, interpretar, contextualizar e destacar objetos, pessoas, ati-
tudes e recompor a realidade que podem ser muito uteis em uma 
observação participante (CUESTA, 2014, p.8) 

Segundo o professor e poeta Antonio Cicero (2008, p.39-40) em seu ensaio 

sobre a colagem fotográfica Pearblossom Hwy, de David Hockney: 

A ideia que as orientava era que aquilo que uma fotografia não 
era capaz de fazer, por ser instantânea, podia ser feita por um 
conjunto de fotografias articuladas (um conjunto de instantes ar-
ticulados). [...] 

O primeiro efeito a ser observado é, portanto, de ordem temporal. 
Olha-se mais cada foto, pois cada uma é considerada não apenas 
individualmente, mas também na composição que faz com que as 
outras: chamam atenção diferenças de luz e ângulos, e as diferen-
ças sofridas pelo conteúdo durante a sessão de fotos
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Em segundo lugar, a perspectiva ge-
ral da colagem é construída a partir 
de inúmeras microperspectivas. Ora 
como na vida real o nosso olhar não 
está normalmente fixado num único 
ponto, mas passeia por um sem-nú-
mero deles, sendo que a que cada 
novo ponto é a memória que articu-
la esse sem-número de pontos numa 
totalidade em movimento, a colagem 
corresponde muito mais ao que se dá 
na realidade do que a foto única, com 
uma única perspectiva.  

Essa tese sobre a percepção se arti-
cula com uma atitude estética e ética. 

Tanto na obra de Hockney, como no olhar fotográ-

fico da pesquisa de observação participante de Gua-

dalupe, as inúmeras microperspectivas capturam e 

revelam a vida real. Tais possibilidades provocam 

novos questionamentos e permitem visualizar as-

pectos que em outro tipo de estratégia poderiam 

passar despercebidos. Na observação participante 

visual, as imagens funcionam como principal meio 

de observação, ref lexão, exposição de ideias e argu-

mentação sobre as conclusões. As anotações visuais 

de campo são registros dos dados obtidos durante a 

observação, incluindo descrições do contexto, dos 

acontecimentos, dos diferentes participantes, ações 

e objetos, bem como as anotações de campo com os 

comentários do pesquisador em relação às suas sen-

sações, intuições, interpretações, ideias, conceitos 

e novas perguntas. 

Nesta pesquisa, a autora observou quatro docen-

Ao final desta apresentação no Congresso de Granada, tive a nítida sensa-

ção de que havia encontrado ali, o que sempre busquei! Mesmo sem saber 

exatamente o quê procurava, fiz uma descoberta: aquilo que foi encontra-

do; coisa interessante, fora do comum, encontrada por acaso ou buscada 

intencionalmente, tal como anuncia a definição da palavra descoberta, 

que abre este capítulo. A pesquisa de Guadalupe e a Metodologia Artística 

de Pesquisa Baseada na Fotografia estabeleceram um novo paradigma nas 

minhas expectativas em relação à potência das imagens fotográficas na 

Educação. 

Para além de ressignificar a obra fotográfica de David Hockney – artista que 

tanto admiro – Guadalupe com sua pesquisa visual participante, demostra 

na prática que a fotografia ‘diz mais’, quando utilizada poeticamente para 

‘dizer’ das coisas da vida, apesar das questões específicas de uma pesquisa 

qualitativa. Destaco, também, o apuro e o zelo na coleta e visualização dos 

dados fotográficos.

A Metodologia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia estabelece, as-

sim, outro paradigma em relação à potência das imagens fotográficas na 

pesquisa em Educação. O pensamento fotográfico, organizado em séries 

fotográficas, fotos-ensaios, fotos-discursos, fotocollage, entre outros, requer 

uma intenção e um plano de trabalho próprio dos processos investigativos 

e, simultaneamente, coloca o pesquisador em estado de invenção atento 

ao seu próprio processo de criação, a multiplicidade de tempos, espaços e 

perspectivas da Educação. A dimensão artística na pesquisa em Educação, 

como nos mostra Guadalupe, possibilita novas interpretações e gera novas 

perguntas de uma forma visual. Destaco a qualidade estética dos dados fo-

tográficos, imprescindíveis para trabalhar artisticamente a descrição e a 

análise, bem como a construção de um modelo de visualização capaz de 

iluminar as situações educacionais sob outro ponto de vista.

tes universitários, de forma sistemática e regular 

durante um semestre, elegendo como cenário da 

observação suas salas de aula, tutorias, tours na 

faculdade – atividades do âmbito profissional; a 

casa, os percursos até a faculdade e outras ações 

cotidianas relativas ao âmbito pessoal. Guada-

lupe apresenta os dados obtidos durante uma 

sessão realizada com uma docente na Figura 1. 

Tabela Visual, composta por 311 fotografias. Os 

dados visuais são descritivos, revelando o con-

texto, uma ação realizada pela docente, a des-

crição de detalhes e alguns comentários e ideias 

interessantes, conforme a legenda apresentada 

na lateral da Tabela Visual – com a separação de 

cada um dos itens descritivos definidos em tons 

de azul. 

Depois da observação, a pesquisadora organizou, 

selecionou e reexaminou os dados obtidos e as 

próprias fotografias. Em seguida, realizou uma sé-

rie de fotocollages como rascunho e ref lexão para 

reformular visualmente as ideias e anotações fei-

tas. O processo de análise e composição de da-

dos demandou novas fotocollages, rearranjadas ou 

novas, com caráter descritivo ou interpretativo. 

Tais composições possibilitam ref lexões sobre o 

contexto do sujeito pesquisado, ao mesmo tempo, 

em que revelam o olhar do pesquisador. Expõem 

aspectos significativos do docente, de seu aluna-

do, de seu contexto, de suas relações, suas atitudes 

e sua maneira de trabalhar. 
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Fig 1: Perez. G. (2014). 

Terceira sessão com Puri, 

analisada por cores. Tabela 

Visual composta por 311 

fotografias.

Citação Visual Literal (Perez, G. 2014).
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Fig 2: Perez. G. (2010). Fotocollage rascunho quarta sessão com Puri. Fotocollage composta por 
4 fotografias.

Fig 3: Perez. G. (2010). Fotocollage rascunho quarta sessão com Puri. Fotocollage composta por 
9 fotografias. 

Fig 4: Perez. G. (2010). Fotocollage rascunho quarta sessão com Puri, 2. Fotocollage composta por 4 fotografias. 

Citação Visual Literal (Perez, G. 2014).

Fig 5: Perez. G. (2010). Ao longo da aula. Fotocollage composta por 36 fotografias.
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Fig 6: Perez. G. (2010). Exame. Fotocollage composta por 10 fotografias.
Fig 7: Perez. G. (2010). Dentro-fora. Fotocollage composta por 39 fotografias. 
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Fig 8: Perez. G. (2010). Em casa. Fotocollage composta por 92 fotografias. 
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Comentário Visual por Jaime Mena de 
Torres: uma mirada sobre a Educação
No texto El comentário visual em la investigación en educación, 

Jaime Mena de Torres (2014) examina as possibilidades de realizar 

uma pesquisa educacional a partir do comentário visual, estratégia 

recorrente na Pesquisa Baseada em Artes Visuais. Em seu trabalho, 

o autor ref lete sobre os limites e as potencialidades do comentário 

visual, analisando e interpretando um discurso visual baseado em 

imagens-fragmento. Ao longo do texto, produz comentários visuais 

com imagens fragmento a partir de uma única obra, ou com frag-

mentos de obras artísticas ou ainda, com imagens de sua própria 

autoria, sempre com a finalidade de construir uma argumentação e 

um pensamento visual através dos elementos presentes na imagem.  

Segundo Marin (2012, p. 120), “o comentário visual é uma estratégia 

metodológica para a elaboração de discursos visuais que se baseiam 

no estudo aprofundado de uma obra clássica, com a finalidade de 

ensino e pesquisa.” Assim, o comentário visual apresenta o que está 

exposto na imagem, bem como sugere outras interpretações sobre 

a ideia ou as ideias presentes na imagem. “Comentar visualmente 

gera um diálogo direto entre a imagem e o espectador fundamenta-

do nos mesmos códigos, capacidades e limites da linguagem visual” 

afirma Mena de Torres (2014, p.10).  

Para construir seus comentários visuais, o autor utiliza Fotos-Dis-

cursos, Fotos-Ensaios, Séries Fotográficas e/ou Fotografias Inde-

pendentes, estruturando e fundamentando os comentários sobre 

determinada imagem. Segundo o autor, os comentários visuais po-

dem ser organizados em uma única página (na qual, o comentário 

visual aparece ao lado da imagem analisada) ou em Fotos-Ensaios 

distribuídos ao longo da publicação, por vezes, distanciados da 

imagem comentada. 

Segundo o autor, há três tipologias para tecer os comentários 

visuais utilizando a fotografia.  No comentário visual frag-

mento a fragmento, a obra é decomposta em partes cujos 

elementos signif icativos direcionam a leitura e a análise de 

novas imagens derivadas da fotografia comentada. Já o co-

mentário visual referenciado utiliza citações visuais para re-

lacionar aspectos formais e conceituais de uma determinada 

imagem com outras culturas e autores, antigos ou contem-

porâneos, contextualizando a imagem comentada. Segundo 

o autor, nesta categoria, não basta organizar uma sequência 

de citações visuais, mas é fundamental selecionar referen-

cias para explicitar e conceituar “aquilo que somente pode 

ser percebido com estas imagens” (2014, p. 12). Nesse ponto, 

cabe explicitar que as citações visuais podem ser literais, ao 

reproduzir sem alteração a imagem utilizada, ou fragmentos, 

quando apresentam detalhes que destacam um argumento 

ou aspecto da imagem comentada. Na terceira tipologia, o 

comentário visual específ ico é considerado o comentário 

mais completo, por ser uma produção autoral. Na ação de 

comentar visualmente, elaborando sua própria imagem, o 

autor realiza uma análise rigorosa da imagem, trabalha suas hi-

póteses a respeito dela e desenvolve um discurso visual ao redor 

da obra comentada. Nesse percurso, surgem novas perguntas e re-

f lexões que geram novas imagens capazes de interpretar, explicar 

e argumentar com propriedade, as ideias do autor sobre a obra 

comentada, seja através de fotos-ensaios, séries fotográficas, fo-

tografias independentes ou citações visuais. 

Por fim, o autor afirma que o comentário visual reduz a distância 

entre o autor da imagem e o pesquisador. Ao reelaborar a imagem, o 

pesquisador vivencia um processo semelhante ao do autor da obra. 
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Trata-se de dar resposta visual às questões levantadas visualmente 

pelo autor da obra comentada. 

O texto El comentário visual em la investigación en educación tam-

bém faz críticas ao ensino da História da Arte, através apenas da 

descrição textual das imagens, sem apresentá-las ao leitor/obser-

vador. Lembro-me de ler tais descrições nos livros de História da 

Arte na graduação e do estranhamento que isso me causava. No 

Grupo de Pesquisa Mediação Cultural: contaminações e provocações es-

téticas, discutimos sobre as formas de estar em contato com a arte, 

seja nos espaços culturais ou escolares, onde se espera aproximar 

o leitor à obra e não explicá-la, como pretendem muitos livros de 

História da Arte.  

Dessa forma, o texto estabelece uma mirada sobre a Educação, 

quando aponta estratégias visuais para explicar e conceituar o que 

só pode ser apreendido com e através das imagens. Imagens, cons-

truídas através de comentários visuais, que potencializam os pro-

cessos de criação tanto de quem os faz, quanto de quem os vê. Na 

construção do pensamento visual, aciono o meu próprio processo 

criativo, o contexto cultural ou ainda, a criação do outro. Não seria 

essa uma educação emancipadora e contemporânea? Como equili-

brar nos espaços educativos, formais e não formais, as relações en-

tre o visual e o não visual? Como garantir a ampliação de repertório 

para que os alunos elaborem seus comentários visuais? 

Citação Visual Literal (Mena, J. 2014).

Fig 4: Mena, J. (2014). Escolares segundo Doisneau. Comentário Visual Fragmento a Fragmento sobre Doisneau, R. (1956) Les Écoliers de la Rue Da-

mesne, composto por quatro citações visuais fragmento (a,b,c,d) (Doisneau,1956).
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(Mena, J. 2014). Citação Visual Literal (Mena, J. 2014).

Fig 6: Mena, J. (2014). Retratos de mulheres na educação. Comentário Visual Referenciado sobre Anonimo (1886) 

Bryn Mawr Faculty and Students, composto por quatro citações visuais literais (a) Grantham, 1905), (b) (Curman, 

h.1890), (c) (Roy, 1966-67), (d) (Sawada, 2006).

Figura 7: Mena, J. (2014) Retrato de uma classe Comentario Visual Específico sobre Germain (2004) USA, Oklahoma, 

Barnsdall, Grade 4 & 5, Science, composto por cinco fotografias digitais coletivas -1º A do Bacharelado do Colegio Salesia-

no de Granada (2011). 
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O Comentário Visual de Pedro 
Chacón: o aluno
No texto El dibujo infantil en los comienzos de la 

autoexpressión. La etapa del garabato. Una investi-

gación educativa basada en las artes através de pro-

cesos pictóricos, Pedro Chacón (2014) analisa pic-

toricamente, tanto o processo de criação quanto os 

conceitos formais e expressivos presentes nos dese-

nhos de crianças entre 2 e 3 anos. Com essa preocu-

pação, o pesquisador se dedica a conhecer as formas 

de comunicação, os sistemas de representação e as 

qualidades artísticas dos desenhos infantis. Nes-

se momento, ele busca criar suas próprias pinturas 

como resultado desse reexame. Pedro Chacón (2014, 

p.3) tem especial interesse em “estudar os primeiros 

movimentos que as crianças realizam sobre o papel, 

as linhas acidentais e agitadas, os métodos que uti-

lizam para segurar o lápis, etc. e assim transferi-los 

posteriormente como recursos expressivos em uma 

série de pinturas”, realizadas por ele, um artista-pes-

quisador. 

O autor inicia seu trabalho, reconhecendo que 

visualmente pouco se sabe sobre estas primeiras 

intenções do desenho infantil, mas que o grafismo 

infantil despertou o interesse de muitos artistas 

no século XX, entre eles, Miró, Dubuffet, Klee, 

Grosz, Basquiat, Picasso e Zitko. Todos eles in-

corporaram em suas obras, a liberdade, a esponta-

neidade e o frescor dos recursos gráficos presentes 

nas garatujas. Através da Investigação Educativa 

baseada nas Artes Visuais, como afirma Marin-

-Viadel (2012: 16), podemos “[...] tanto para o pla-

nejamento e definição dos problemas como para 

a coleta de dados, a elaboração dos argumentos, a 

demonstração dos resultados e a apresentação dos 

resultados finais”. 

Nesse sentido, amparado nas questões específicas 

das Artes Visuais, Pedro Chacón (2014, p. 6) defi-

ne seus objetivos na pesquisa, a partir das pergun-

tas que o inquietam:

- Como podemos analisar visual-
mente o processo de criação como os 
conceitos formais e expressivos que 
surgem nos desenhos realizados por 
meninos e meninas com idades entre 
os 2 e 3 anos? 

- De que modo podemos visualizar 
as relações que podem existir entre o 
processo de criação de artistas como 
o Jackson Pollock e o processo de 
criação de um desenho infantil? 

- De que modo podemos evidenciar 
visualmente as relações existentes 
entre a pintura de artistas como Otto 
Zitko, Joán Miró e Jean Dubuffet, 
com os desenhos de crianças entre 2 
a 3 anos de idade? 

- Como podemos analisar os proces-
sos de criação e dos recursos expres-
sivos que utilizam os meninos e me-
ninas  através das pinturas? 

Questionamentos enriquecedores de uma prática docente que respeita a produção 

infantil, mas, que infelizmente não estão presentes costumeiramente nas salas de 

arte e, muito menos, com crianças nessa faixa etária. No entanto, poderiam e de-

veriam ser comuns às salas de aula, como nos revela essa pesquisa que utiliza di-

ferentes instrumentos, como vídeos que documentam os processos de criação das 

crianças; pinturas realizadas a partir das garatujas infantis para estudá-las e com-

preender seus processos de criação; fotos-ensaios, série de citações visuais, além dos 

desenhos infantis. O pesquisador também fez uso de três estratégias investigativas, 

descritas a seguir:

Estratégia 1. Detalhe: observar, analisar e representar um fragmento de um 
desenho infantil nos permite estudar em profundidade tanto os traços, os 
gestos, como os movimentos realizados pelas crianças em seus desenhos 

Estratégia 2. Anexação: executar uma pintura relacionando entre si deta-
lhes de diferentes desenhos infantis, selecionados aleatoriamente, nos pos-
sibilita estudar, agrupar e comparar os diferentes tipos de linha, formas e 
planos que as crianças utilizam em suas expressões gráficas. 

Estratégia 3. Mimeses: copiar um desenho infantil nos permite analisar 
em profundidade a estrutura, a composição, o espaço e os elementos da 
linguagem visual nos desenhos infantis, além de conseguir uma obra com 
grande expressividade e frescor. 

O texto de Chacón sintetiza o percurso investigativo em três fotocollages, integrando 

as garatujas, as obras de artistas que as agregaram em seu processo criativo, com 

maior ou menor ênfase, e as pinturas do próprio artista-pesquisador como con-

clusão visual. São surpreendentes as relações entre arte, garatuja e processos de 

criação, realizadas pelo autor. A demonstração visual é bastante clara, coerente e 

inovadora. Com certeza, contribui e, muito, na valorização da gestualidade e da 

expressividade infantil nas escolas. Parece-me que a investigação qualifica tanto 

o artista-pesquisador como o aluno, provocador de um fazer/pensar do professor. 

Em minha opinião, essa pesquisa aponta encaminhamentos fundamentais para a 

valorização do aluno.
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Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).

Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).

Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).

Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).

Figura 1: Resumo visual .  Pedro Chacón (2013) Pintura sobre vidro. Série Fotográfica realizada com duas fotografías do autor (esquerda e direita) e uma citação visual 

(Paul Falkenberg and Hans Namuth, 1951: 06:04)

Figura 4: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013) Produção de uma obra pictórica a partir de um desenho infantil e do processo criativo de um 

desenho infantil . Composto por duas Séries Sequências do autor e uma citação visual fragmento (Pollock, 1949). 

Figura 7: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013). Princípio da figura humana. Composto por um desenho de Álvaro (à esquerda), um desenho de 

Fernando (centro) e uma citação visual fragmento (Miró, 1976).

Figura 6: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013). Garatujas. Composto por um desenho de Ana (centro) e duas citações visuais (esquerda e direita) 

(Otto Zitko, 1999, 2000).

Figura 3: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013) Linha, gesto e movimento. Composto por um desenho infantil feito por Manuel (esquerda) e duas citações visuais  (Pollock, 

1949) (direita) e (Namuth, 1951). 
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Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).

Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).
Citação Visual Literal (Chacón, P. 2013).

Figura 9: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013) Detalhe. Composto por três ilustrações pictóricas do autor (baixo-esquerda, baixo-centro e baixo-di-

reito) e 3 desenhos (Pablo, acima-esquerda, Fernando acima-centro e Alfonso, acima-direita). 

Figura 11: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013) Mimesis. Composto por três ilustrações pictóricas do autor.  (abaixo – esquerda, abaixo-centro e 

abaixo-direita) e três desenhos (Álvaro, abaixo-esquerda; Oliver, acima-centro e Andrés, acima-direita) 

Figura 10: Foto-Ensaio.  Pedro Chacón (2013) Anexação. Composto por três ilustrações pictóricas do autor (baixo-esquerda, centro-baixo e direita) e nove desenhos (da esquerda para 

a direita: David, María Dolores, Manuel, Yassir, Francisco, Andrea, María, David e Andrea).   
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O Ensaio Visual de Rafaèle Genet e 
Xabier Molinet: A escola e o espaço 
educativo 
No texto El color del aprendizaje de los maestros, Genet e Molinet 

(2014) apresentam os instrumentos e os resultados de uma pesquisa 

baseada em arte ressaltando a cor como possibilidade de construção 

de uma metáfora visual sobre a construção da identidade(s). Como 

já vimos a Pesquisa baseada em Arte propõe que a ciência não seja o 

único e exclusivo modelo para a atividade investigadora, pois, exis-

tem muitos modos de conhecimento além do estritamente científico, 

que podem contribuir para iluminar os problemas humanos e sociais, 

e entre eles, os educativos: e a Arte pode ser um dos âmbitos do co-

nhecimento (Marin 2005). 

Com o intuito de buscar novas interpretações plásticas para um tema 

cultural, utilizam os mesmos instrumentos para investigar, simulta-

neamente, o conceito de identidade dos alunos do curso de Pedago-

gia da Facultad de Ciencias de la Educación de Granada e a identida-

de do contexto educativo, no qual esses alunos estão se constituindo 

como profissionais de ensino. A pesquisa revela duas experiências 

docentes em 2013, nas disciplinas optativas de Didática das Artes 

Visuais e Artes Visuais e Aprendizagem Artísticas, ambas com 65 

alunos. 

Genet e Molinet estabelecem uma comparação visual entre um 

estudo cromático e uma classif icação estética util izando dados 

quantitativos e obras de arte como referência para a organização 

visual desses dados. Para os autores, a cor pode ser o elemento que 

une alunos aos espaços de ensino. 

A cor é uma característica presente e significativa na iden-
tidade estudantil. O alunado, mediante sua vestimenta e 

Figura 12: Fotocollage. Pedro Chacón (2013) Conclusão 01. Composto por duas ilustrações pictóricas do autor, duas fotos de processo, um desenho infantil e duas citações visuais ( 

Pollock, 1949; Zitko, 2006). 
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a cor desta, tenta encontrar uma definição pessoal sobre 
si mesmo. Por outro lado, a cor também é um elemento 
determinante do espaço. Um espaço se define, geralmente 
a partir de seu volume, seus materiais e sua cor. A cor do 
edifício da faculdade é portanto, um elemento significati-
vo deste espaço educativo. (GENET e MOLINET 2014, p.2).  

Durante a pesquisa, os autores utilizaram a fotografia em duas si-

tuações: 1) o retrato dos alunos, em plano médio, com fundo branco, 

similar às fotos dos documentos de identidade, em um dia qualquer 

da rotina universitária. Do retrato pixelizado, selecionou-se a cor da 

roupa, a cor do cabelo e a cor da pele – para um resumo cromático; 2) 

as imagens das cores do prédio da Faculdade de Educação feitas pe-

los estudantes, para seleção da cor do elemento central, da superfície 

secundária e da cor do fundo. Para verificam se a cor é realmente um 

tema apropriado para investigar a questão da identidade e se, as obras 

de arte podem ser um instrumento de classificação adequado para in-

terpretar a realidade, os autores fizeram uso de obras pictóricas de 

diferentes artistas e suas concepções sobre cor, estabelecendo aproxi-

mações com a pesquisa. 

Os artistas escolhidos foram: 1) Josef Albers: e seu conceito de va-

riação da percepção cromática na relação com a superfície que cada 

cor ocupa, provocou na pesquisa uma síntese cromática individual 

de cada aluno e de cada espaço fotografado; 2) Gerhard Richter: a 

aleatoriedade na ordem e na unicidade formal de cada elemento, es-

tabelecendo relações entre as particularidades e a identidade coleti-

va. Assim, a pesquisa inseriu uma imagem cromática grupal em que 

o particular conserva seu espaço e, 3) Paul Klee: a combinação de 

cores, matizes e tonalidades que estabelecem diferenças, permitiram 

aos autores, compreender que as relações entre as cores podem ser 

interpretadas como metáforas de como em um grupo de estudantes 

e em um espaço educativo existem elementos que se destacam no 

conjunto e que definem assim sua identidade. Além disso, as obras de 

Klee destacam os contrastes cromáticos, tal qual a realidade educa-

tiva, comentam os autores.Ao relacionar cor e identidade estudantil 

e cor e espaço educativo, Genet e Molinet (2014, p.17) concluem que 

Estabelecer um discurso visual paralelo, conduzido por 
passos metodológicos, possibilita uma leitura comparati-
va dos temas investigados e evidencia que o método de 
investigação pode ser aplicado para temas de estudo dis-
tintos. O processo de investigação – tal como ocorre com 
os processos criativos no mundo artístico – podem ser em 
si mesmos um resultado artísticos e, portanto, geradores 
de conhecimento através de suas qualidades estéticas. 

Quando assisti a apresentação desta pesquisa, na 2ª Conferência sobre 

Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, em janeiro de 2014, fui 

surpreendida por sua temática inusitada, rigor técnico, tratamento 

das informações, a apresentação dos resultados e a qualidade estética 

e poética do trabalho. Associar questões de identidade às pesquisas 

sobre cor e artistas coloristas foi inesperado e encantador. O tema 

cor, defendido pelos autores, ganhou vida e novos significados, sem 

perder o rigor quantitativo e qualitativo. Selecionamos parte das fo-

tos-ensaios originais para apresentá-la nesse texto.
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Figura 2. Extração de dados cromáticos a partir de um retrato. Classificação  visual. Figura 3. Extração de dados cromáticos a partir de uma fotografia da Faculdade.  Classificação  Visual.
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Genet, R. y Molinet, X. (2014) Dedução cromática a 

partir de Albers, 1 .  Foto-Ensaio a partir de uma fotogra-

fia de Xabier Molinet (2013), uma pixelização da mesma, 

três cores da fotografia e uma citação visual de Josef Albers 

(“Homenagem ao quadrado’).
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Genet, R. y Molinet, X. (2014) Dedução cromática 

a partir de Albers, 4.  Foto-Ensaio a partir de uma 

fotografia de um estudante (2013), uma pixelização da 

mesma, três cores da fotografia e uma citação visual de 

Josef Albers (“Homenagem ao quadrado’)
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Genet, R. y Molinet, X. (2014) Dedução cromática 

a partir de Albers, 5.  Foto-Ensaio a partir de uma 

fotografia de um estudante (2013), uma pixelização da 

mesma, três cores da fotografia e uma citação visual de 

Josef Albers (“Homenagem ao quadrado’)
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Molinet, X. (2014). Extração de dados cromáticos a partir dos retratos dos estudantes. Classificação, a partir de 100 fotografias do autor.
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Genet, R. y Molinet, X. (2014). A cor dos 

estudantes, 1. Foto-Ensaio Ensayo visual 

descritivo do processo a partir de uma serie 

fotográfica de 100 fotografías de Molinet 

(2013), quatro composições gráficas e uma 

citação visual de Klee (1914). 
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Genet, R. y Molinet, X. (2014). A cor 

da Faculdade. 1. Foto-Ensaio des-

critivo do processo a partir de uma 

serie fotográfica de 100 fotografias 

dos estudantes (2013), quatro compo-

sições gráficas e uma citação visual 

de Klee (1914). 
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Quatro artigos e muitas descobertas: ação, processo ou 

efeito de revelar a si próprio, a outrem e/ou às pessoas em 

geral alguma coisa de que, até então, não se sabia ou que 

se achava escondida; invenção, criação de algo através do 

conhecimento científico, técnico, etc. Considero que as 

demonstrações visuais apresentadas nesses trabalhos am-

pliam a compreensão sobre as questões de identidade esco-

lar de alunos e professores. Assim, como a discussão sobre 

essas identidades, tão presentes em nosso cotidiano, ganha 

novos aportes através da cor? Como seria, por exemplo, a 

imagem final das identidades das escolas brasileiras no su-

deste, no centro ou no norte do país? Quais as repercussões 

dessa pesquisa no senso de pertencimento dos estudantes e 

como isso afeta os vínculos entre eles e a escola, o ensino e 

a aprendizagem? Como pensar sobre as ideias de interesse 

do aluno-pesquisador, se nós pudéssemos acompanhar uma 

observação visual participante do estágio supervisionado 

na licenciatura? Poderíamos rever nossa própria docência 

a partir das anotações fotográficas de uma tabela visual?  

Nesse sentido, os trabalhos demostram na prática que a 

fotografia ‘diz mais’ quando utilizada poeticamente para 

‘dizer’ das coisas da vida, das práticas escolares e das meto-

dologias que definem “as estruturas das quais nós interpre-

tamos o mundo”, como recorda-nos Eisner (2004, p. 262).



Capítulo

02
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A r t e s  Vi s uA i s  e  e d u c Aç ão:  
u m  e n F o q u e  c o n s t ru t i V i s tA

E aquele menino tímido, atrás dos óculos, franziu a testa e olhou para o celular. Olhou para o pro-
fessor, franziu a testa novamente e olhou para o celular mais uma vez. Parecia não entender o que 
via. Ou melhor, o que ouvia. Nesse ponto, preciso fazer um mini flash back: na sala de aula, o 
professor propusera a atividade: fazer três fotos, fora da sala de aula, nos espaços do estúdio ou no 
pátio, sendo a primeira delas, um ‘autorretrato’ – também conhecida como foto carnê, iguais àquelas 
utilizadas nos documentos oficiais; a segunda foto deve ser um ‘retrato’ de um colega, sendo o autor 
o ‘retratista’ que destaca um aspecto que não precisa ser visual, mas deve ser visualizado e por fim, 
a ‘foto dirigida’, onde o colega vai dirigir a fotografia feita pelo fotógrafo. Fim do f lash back. Voltan-
do ao pátio, final da tarde, início de noite, aquele menino tímido expressava em seu olhar, mais do 
que podia imaginar... suas inquietações sobre o que via na foto e as palavras do professor pareciam 
estar a milhas de distância. Afinal, ele tinha realizado a tarefa proposta. E o professor, dizia que 
não. Como assim? O professor afirmou que o retrato estava neutro, sem intencionalidade, sem auto-
ria e sem destacar nada que merecesse ser visualizado. Como assim, retrato é retrato, respondeu o 
menino. Daí em diante o professor começa a analisar a foto no celular do menino, apontando o que 
não estava adequado: a luz do poste do pátio, incidindo no alto dos cabelos da menina fotografada, 
chamava mais a atenção do que a menina – que deveria ser o tema do retrato. Continuou afirmando 
que era preciso olhar com atenção todos os detalhes da composição antes de apertar o botão e fazer 
click! Como realmente transformar a menina em protagonista do retrato? Como tornar visível uma 
característica única daquela menina? Sugeriu um pequeno movimento de corpo com o celular na 
mão, para a esquerda, para a direita, para o alto ou para baixo antes de escolher o melhor enquadra-
mento. Não é difícil, veja só. E imediatamente, sacou o seu próprio celular e mostrou como poderia 
fazer a mesma foto de outras maneiras: pediu à menina que se posicionasse novamente à sua frente 
e movimentou a câmera para os lados, abaixou-se, experimentou o zoom e outros enquadramentos. 
Os olhos curiosos do menino acompanhavam tudo. Quando olharam juntos, professor e menino 
encontraram a melhor composição entre o tema, a luz e o enquadramento, fez-se o click. E agora, 
comparavam as duas telas digitais. O resultado era indiscutivelmente diferente. A câmera fotográ-
fica não produz conhecimento, mas o diálogo digital entre as duas imagens na mesma atividade 
didática, sim! 

                                                           (Anotações pessoais no diário de bordo)
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A cena descrita acima é verídica e felizmente, pude observá-la, entre tantas outras que acon-

teciam no pátio, sob a supervisão e a intervenção do professor. Porém, o episódio específico 

suscitou diversas ref lexões de diferentes naturezas, explicitadas ao longo deste Capítulo. 

Adjacente às essas ref lexões, a tarefa que me imponho ao descrever e ref letir sobre as práticas 

observadas na disciplina de La Fotografía como estrategia de investigación basada en 

las Artes Visuales, proferida por Joaquín Roldán, é mais que um desafio. Trata-se de dar 

a ver uma experiência vivida, na qual estive presente como observadora e aprendiz, simulta-

neamente. Nessa direção, motivada na e pela experiência, esse Capítulo será um relato ref le-

xivo dos impactos causados por minha desaprendizagem sobre a imagem entrelaçada às novas 

aprendizagens e sobre como gerar conhecimento através das imagens.

Esse capítulo pretende ser um diário de bordo, a partir de minhas observações e registros 

pessoais das aulas; de minha memória sobre a disciplina e sobre a ampliação conceitual pro-

vocada por tantas coisas que desconhecia e ainda não sei. Este é um diário de professora em 

diálogo consigo mesma, que diz respeito às Metodologias Artísticas de Pesquisa Baseada na 

Fotografia, sobre seu ensino e sua potência na formação docente. Viver na cidade de Granada, 

por três meses, no primeiro trimestre de 2016, no “cotidiano estranho, traz um exercício de 

desapego constante (da casa, da família, dos amigos e de tantos portos mais seguros que o pro-

fessor carrega sempre)”, ensina Jociele Lampert (2016, p.13), em seu livro Diário de Artista 

e Diário de Professor: Deambulações sobre o ensino de pintura. A autora acrescenta 

ainda que “exercitar o desapego é aprender a ver o mundo melhor com mais independência e 

mais força, por isso, nunca mais serei a mesma depois da escrita deste diário, porque construí-

do foi um processo de vida, de ref lexão e prática”, afirmação com a qual concordo plenamente.

Eis algumas sugestões de Jociele Lampert (2013, p.22) para construir um diário que seja de 

fato “uma escritura sobre o Eu professora e o Eu Artista” tais como, 

1. Ler ou reler diários de artistas. [...] 

2. Sobre viagens e/ou cadernos de viagem. Quando um professor viaja, mesmo que 
seja uma viagem pequena, o professor deve carregar consigo um sketch book, ou ca-

derno onde é possível escrever e desenhar. Isto é válido para todos os dias tam-
bém e não apenas só para viagens. A câmera fotográfica ajuda, mas o caderno 
é mais eficaz. [...] 

3. Se você viajar para alguma cidade ou país que não conhece bem (o exercício 
também é válido para um caminho que você nunca fez antes), carregue sempre 
com você uma câmera fotográfica ou um gravador [...] 

4. Estude inglês. Pensar em outra língua é surpreendente. 

Fotografei todos os dias de minha estada na cidade: as pessoas, paisagens, detalhes, 

surpresas e estranhamentos. Também fiz anotações escritas e sonoras; ousei conversar 

em espanhol. Fui cativada por um cotidiano diferente e pela cultura andaluza em es-

pecial a granadina. Segundo os moradores da cidade, em 2016, o inverno foi ameno nos 

meses de janeiro, fevereiro e março. Sob meu ponto de vista, os dias azuis e frios foram 

estimulantes para caminhar a pé entre ruas e bairros da cidade, descobrindo e obser-

vando diferentes estilos arquitetônicos, impregnados por camadas históricas, avistando 

ao fundo Sierra Nevada e suas montanhas geladas. Sobre a atitude despretensiosa de se 

perder voluntariamente por caminhos desconhecidos, escreve a professora Maria Car-

men Alonso Morales (2000, p.8), em seu guia Granada en siete passeos, que afinal 

“a cidade está fora, porém depende de cada um de nós como a percebemos por dentro”.  

Conta Morales, (2000, p.9) que: 

Uma vez, há muitos anos, quando os deuses se mesclavam com os humanos 
na Terra, Hércules chegou ao lendário reino de Tartessos, situado ao sul da 
Península Ibérica, para realizar um de seus doze trabalhos. Enquanto o herói 
se dedicava aos seus assuntos, conheceu uma princesa tartéssica, ambos se 
enamoraram assim que se viram. Deste amor divino nasceu a princesa Grana. 
Quando Grana se tornou mulher tinha todo o amor de sua mãe e de seu pai, 
casou-se com um príncipe de Bética, o qual amava e admirava tanto sua esposa 
que em sua honra fundou uma cidade, a qual recebeu o nome de Grana, origem 
de Granada. 

Há outras lendas sobre a origem da cidade, entretanto, estudos apontam o início do 

século V a.C., como provável primeiro assentamento na região. Ao longo de sua histó-



[ 143 ] 

ria, Granada, bem como toda a atual província de Andaluzia, banhada pelo Me-

diterrâneo, sofreu inf luência da expansão e decadência das civilizações fenícias, 

gregas, romanas, visigodas, árabes e cristãs. Morales (200, p.16) aponta que desde 

tempos remotos, “Granada se caracteriza por ser um lugar de coexistência mais 

ou menos pacífica, de diferentes culturas”, povoações que se somaram e tornaram 

a cidade um rico e vibrante universo de tradições, costumes e comportamentos 

que fazem dela, o que ela é hoje. Dados oficiais anunciam que Granada possui 

235.800 habitantes1, um grande contingente de estudantes universitários, além de 

ser um importante centro turístico na Espanha, com destaque para La Alhambra. 

Washington Irving, historiador e viajante norte-americano, visitou Granada na 

primavera de 1829. Em seu relato de viagem Cuentos de La Alhambra (2007, p. 

55), descreve assim o deslumbrante palácio:

Quantas lendas e tradições, verdadeiras ou fabulosas; quantas canções e 
baladas, árabes e espanholas, de amor, de guerra e de conflitos de cava-
laria, estão atrelados a este palácio oriental. [...] Contemplado por fora, é 
um rústico agrupamento de torres e muralhas, sem regularidade na plan-
ta nem elegância arquitetônica, que apenas sugere uma ideia da graça e 
beleza que reinam em seu interior. 

Irving (2007) e Morales (2000) nos convidam a ir além do olhar superficial e ali-

geirado do turista para descobrir sutilezas, graça e beleza por toda a cidade de 

Granada. Visitei La Alhambra em diferentes ocasiões, realizei os sete passeios, 

entre outros, e trouxe comigo uma viagem enriquecida por experiências e aconte-

cimentos transformadores. 

Inicio aqui o diário de bordo, descrevendo as experiências acadêmicas em Grana-

da, igualmente transformadoras. O curso do Mestrado Artes Visuales y Educación: 

un enfoque construcionista2, realizado entre novembro de 2015 e setembro de 2016, se 

constitui em módulos3, tendo disciplinas eletivas nos módulos 1 e 2, ao passo que 

1 ht tp: // w w w.g ra nada .org / intra net / idegeog r.nsf / w w tod /508828C904 E02149C1257EC1003C26C2 . Acesso em 
20 dez . 2016

2 Dispon ível em http: //a r tes- v i sua les .org .  Acesso em 20 dez . 2016 .
3 Módu lo 1 .  Fu nda mentos de l a enseña nza y l a educación de l a s A r tes Visua les ;  Metodolog ía s A r t í st ica s de 

Invest igación en Educación en A r tes Visua les y Educación A r t í st ica ( R ica rdo Ma r í n – UGR ); Teor ía s y 
práct ica s sobre el  cu r r ícu lu m de educación a r t í st ica desde u na perspect iva constr uccion ista ( A ngél Ga rcia 

os módulos 3 e 4 são obrigatórios, bem como a rea-

lização e defesa do trabajo fin de máster (TFM), 

no módulo 5. Esse mestrado tem caráter interins-

titucional em parceria com as universidades de 

Girona e Barcelona, possibilitando o trânsito dos 

alunos para cumprir os créditos acadêmicos. No 

ano letivo 2015-2016, o curso da Universidade de 

Granada registrou 198 solicitações de estudantes 

interessados nas 35 vagas disponíveis e totalmente 

preenchidas; a Universidade de Barcelona recebeu 

44 solicitações e completou 23 das 30 vagas ofere-

cidas e a Universidade de Girona, apesar de dispo-

nibilizar 30 vagas, recebeu apenas 12 solicitações, 

o que inviabilizou a oferta do curso nesse período.  

Parece-me que a grande demanda por inscrições 

na Universidade de Granada ref lete a qualidade e 

o reconhecimento do curso, coordenado por Ri-

cardo Marin e Joaquín Roldán. Nesse mestrado, 

algumas disciplinas, contam com professores con-

vidados estrangeiros e das instituições parceiras. 

– UGR ); Creat iv idad en l a enseña nza de l a s a r tes y l a invest i -
gación a r t í st ica (T hem is Velen i – Stevens Inst it ute of Tecnolo-
g y,  USA ), Na r rat iva g rá f ica apl icada a l a invest igación a r t í st ico 
na r rat iva (Serg io Ga rcía – UGR ).

Módu lo 2 .  La fotog ra f í a como est rateg ia de invest igación educat iva 
basada en l a s a r tes v i sua les ( Joaqu í n Roldá n – UGR ); Educa r 
en Museos .  For macíon de profesiona les y est ratég ia s docentes 
( E loí sa del A l i sa l  – Museo Caja Gra nada ) ;  Educación a r t í st ica 
e invest igación em museos ( Ma r ia Dolores Á lva rez – UGR ); Es-
t ud ios a r t í st icos .  A ná l i s i s  d idáct ico y processos de aprend iza je 
( Ra fael L iña n – Orquestra Naciona l de Espa ña ) ;  Dibujo y Patr i -
mon io: aprend iendo a poner en va lor e l  patr imôn io a t ravés del 
d ibujo ( Assu nción Jóda r – UGR ); La fotog ra f ia pr ivada a l  ser -
v ic io de l a peda gog ia dela a r te (Sei ja U l ku n iem i – Un iversidad 
de Lapla nd , Fin la nd ia ) ;  Invest igación en Educación A r t í st ica : 
perspect iva s  mu lt icu lt u ra les ,  ecosocia les y ét ica s ( R ita Ir w in 
– Un ivesidad de Br it i sh Colu mbia ,  Va ncouver,  Ca nadá ) ;  Cu lt u-
ra Visua l y métodos v i sua les de invest igación ( A n ne W h iston 
Spi r n -  MIT T, USA ); Med iación a r t í st ica :  metodolog ia s de in-
ter vención socioeducat iva a t ravés del a r te y l a cu lt u ra en con -
tex to socia l  ( Wendy Ewa ld -  D u ke Un iversit y,  N Y, USA )

Módu lo 3 .  Apresentação e d iscussão dos projetos de invest igação 
dos a lu nos pa ra professores do cu rso e conv idados de outra s 
u n ivers idades pa rcei ra s . 

Módu lo 4 .  De ca ráter prát ico, os est uda ntes at ua m em d i ferentes 
á reas rel ac ionadas à s inst it u ições cu lt u ra is ,  educat iva s e comu -
n itá r ia s ou em prát ica s especí f ica s ,  nas qua is podem desenvol -
ver projetos de inter venção e ou invest igação pa ra seu mestrado.

Em meu estágio na Universidad de Granada, par-

ticipei de cinco disciplinas oferecidas no módulo 

2, duas disciplinas da graduação e da Semana de 

Metodologia, inserida no Módulo 3.

Durante minha estada, participei de seis discipli-

nas no mestrado e duas na graduação da Univer-

sidade de Granada. Entretanto, optei por relatar 

a disciplina diretamente relacionada à minha pes-

quisa de doutorado, qual seja, La fotografía como 

estrategia de investigación educativa basada em las ar-

tes, apresentada pelo professor Joaquín Roldán. Ao 

longo do texto, apresento os conceitos chaves e as 

estratégias de investigação fotográfica apresenta-

das nesse curso, em cinco aulas.

Agradeço a Joaquín Roldán a gentileza e a permis-

são para assistir suas aulas – situação delicada, uma 

vez que minha presença poderia alterar a dinâmica 

da classe. Os alunos foram muito receptivos comi-

go e acabamos por cultivar uma relação respeitosa 

e afetuosa. Cederam seu tempo para entrevistas, 

seus diários com anotações das aulas, seus memo-

riais e os trabalhos finais de curso. Compartilha-

mos o whatsapp, as fotografias, boas conversas no 

caminho de ida e volta até a faculdade, as tostadas 

e as tapas. Assim, me senti parte da turma! 

De minha parte, sinto-me agradecida com a opor-

tunidade tão especial de aprender sobre as Me-

todologias Artísticas de Pesquisa, desfrutando 

do vasto conhecimento de Joaquín, assim como 
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observar sua metodologia como docente, as prá-

ticas desenvolvidas e as produções dos alunos. 

Como meu pensamento e minha memória são 

predominantemente visuais, não bastava ouvir as 

aulas, foi preciso registrá-las em tópicos, gráficos 

e desenhos. Assim, para este relato, utilizei mi-

nhas anotações feitas durante as aulas e escritas 

rapidamente em “portunhol” na tentativa de regis-

trar textualmente em português o que ouvia em 

espanhol, além de registros fotográficos da aula e 

fotos dos cadernos de alguns alunos. Transformar 

todos esses registros visuais em um registro escri-

to coerente e fidedigno, além de tarefa difícil, não 

substitui a complexidade e a riqueza das aulas. An-

tecipadamente, peço desculpas a Joaquín Roldán 

por possíveis falhas em minha compreensão con-

ceitual das Metodologias Artísticas de Pesquisa 

ou na tradução propriamente dita, resultando em 

ausências, equívocos e generalizações. 

Reunidos na Faculdad de Ciencias de la Educacíon, 

no espaço destinado à área de Didactica de la Ex-

pressión Plástica, habitamos uma sala de aula re-

tangular por uma semana. Nela havia uma grande 

mesa retangular ao centro rodeada por cadeiras, 

duas lousas brancas, alguns móveis de apoio en-

costados na parede. No fundo, rolos de papel, uma 

copiadora, duas ou três esculturas de manequins 

recicladas e, no lado oposto à porta de entrada, 

uma tela branca para projeções. Os trinta e cinco 

alunos sentaram ao redor da mesa, portando seus 

notebooks, celulares, cadernos e câmeras foto-

gráficas. Um detalhe sobre a mesa chamou minha 

atenção: grandes extensões elétricas destinadas 

aos aparelhos eletrônicos dos alunos. Democrática 

e fundamental nos dias que correm, a tecnologia 

estava presente na sala de aula, explicitamente de-

sejável e tendo seu uso garantido! Bem sabemos 

a resistência ao uso e as restrições impostas aos 

computadores pessoais, tablets, celulares e câmeras 

fotográficas dos alunos nas salas de aula nas esco-

las brasileiras. Porém, esse detalhe aparentemente 

simples, anuncia o contexto político, educacional 

e cultural em que me encontro. 

Nesse curso, entre os dias 01 a 06 de fevereiro de 

2016, no período das 17 às 21h, foram apresentadas 

as estratégias de investigação fotográfica, utiliza-

das por Ricardo Marin e Joaquín Roldán, em suas 

pesquisas na Pós-Graduação. As estruturas visuais 

foram oferecidas de modo teórico-prático, em cin-

co aulas, correspondendo ao que aqui denomino 

como deslocamento. 

Deslocamento 1:  
Origem e Estrutura 

Visual

Logo no início da primeira aula da disciplina, o pro-

fessor anuncia que defende as Artes Visuais como 

espaços de pensamento, com formas específicas de 

pensamento e uma área concreta de conhecimen-

to. Afirma que é exatamente isso que as obras de 

arte nos propõem: novas formas de compreender a 

realidade. De um modo singular, as Artes Visuais propiciam muito mais perguntas do que 

respostas. Utilizando o computador e projetor de imagens para sua apresentação, continua a 

aula, esclarecendo que a disciplina está fundamentada em duas premissas: 1) imagens e textos 

são produtos culturais e, portanto, ambos são subjetivos e, 2) aprender não é o mesmo que pes-

quisar! Segundo ele, desfrutamos pouco quando aprendemos, mas inversamente, desfrutamos 

muito durante a pesquisa. Isto é, dependendo da sua opção de pesquisa. Ele explica aos alunos 

que a quantificação dos dados, de certo modo, ‘elimina’ o pesquisador. Contudo, nas pesquisas 

qualitativas, o pesquisador está verdadeiramente implicado com a pesquisa.  

Como uma provocação, o professor afirma que tudo o que vemos é visível e apenas uma parte 

é visual, isto é, aquilo que é construído para ser visível de algum modo. Continua, esclare-

cendo que atualmente, todo o visível pode ser visual, inclusive o invisível. O que seria mais 

importante: o visual ou o visível? Sabemos que não há imagens na natureza e, sim construções 

culturais e midiatizadas de objetos criados para serem vistos. A fotografia é uma tomada de 

posição sobre o que queremos tornar visível. 

Em 2010, na publicação El otro lado. Fotografia y pensamento visual en las culturas universitárias, 

coedição entre Universidad Autonoma de Aguascalientes, México e a Universidad de Grana-

da, Roldán (2010, p.16-17) discorre mais detalhadamente sobre as questões entre o visível e 

o visual: 

A câmera fotográfica é um espelho, tal qual o de Alice, que divide de alguma forma, 
duas realidades: a realidade visível e a realidade visual. A realidade visível está aí, 
na frente da câmera, visto apenas através da lente (por mais sofisticada e automática 
que seja tal dispositivo), a realidade visível está sempre lá, não nos pertence, é outra. 
A realidade visível sempre surge pura e inacessível como um estrelado céu noturno 
sobre o deserto. Sem leitura, como uma enorme floresta sem rotas pré-estabelecidas. 
Sem mapas. É cósmica, geológica, mineral, vegetal, animal, fisiológica. [...] Porém o 
visível está sempre aí, teimosamente impermeável aos nossos gritos e sussurros, às 
nossas lágrimas ou tentativas infantis de sedução. Como no início da história, quando 
não estávamos. O visível, está sempre do outro lado.  

Ao contrário, a realidade visual está sempre do lado de cá, deste lado, ao nosso lado, 
é sempre nossa porque nós a fizemos. A realidade visual já é humana, pessoal e, 
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portanto construída. Apenas por ser visto, o visível torna-se visual e co-
meça a ser amado ou odiado, interpretado, compreendido ou ignorado. 
Enquanto a realidade visível é estranha para nós, a realidade visual é 
inegavelmente valiosa ou inútil, indesejada ou negligenciada.

Por seu lado, o visual somente se converte em visível para os outros 
quando se converte em imagens [...]   (ROLDÁN, 2010, p.16-19)

O fato de ter em suas mãos um equipamento fotográfico, de maior ou menor 

porte, ou uma câmera no celular pode fazer a diferença na qualidade da imagem. 

Contudo, é importante compreender que qualquer que seja a câmera, o fotógrafo 

vai produzir um visual, segundo sua intencionalidade o que significa que não há 

neutralidade na fotografia. A fotografia é sempre o resultado do que sabemos 

sobre a imagem. A câmera fotográfica sozinha não produz conhecimento, afinal, 

ela é dirigida pelo homem! 

As imagens fotográficas são capazes de selecionar e mostrar infor-
mações de maneira confiável (ao menos tão confiável como outros re-
gistros ou procedimentos fundamentalmente verbais), para revisão e 
análise posteriores e, por isso são de grande utilidade em numerosos 
campos de saber e para múltiplas aplicações. Os usos que se pode fa-
zer de uma fotografia em qualquer âmbito de pesquisa, são rastreados 
pelas decisões tomadas na realização da referida imagem, pelos conteú-
dos simbólicos que utilizam e as relações que estabelecem com outras 
imagens. (MARIN. 2012, p.42). 

Ao utilizar as imagens e os processos fotográficos nas pesquisas sobre educação, 

intencionamos questionar os problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem. 

A partir das imagens se constitui um meio de representação do conhecimento, 

através da descrição, da análise e da interpretação dos processos e atividades 

educacionais e artísticas. As imagens possibilitam a organização e a demonstra-

ção de ideias, hipóteses e teorias de modo equivalente às outras formas de conhe-

cimento e oferecem informações estéticas desses processos, objetos e atividades. 

A antropologia visual e os 
primórdios da pesquisa com 
imagens
Historicamente, a prática da pesquisa com ima-

gens teve início em meados do século passado, 

através da Antropologia Visual, com o intuito 

de registrar a diversidade social e racial. Neste 

campo, a fotográfia contribuiu para a tentativa 

de classificar e atestar a exatidão e a veracida-

de de tais fatos. Encontro no texto A construção 

de imagens na pesquisa de campo em antropo-

logia, de Sylvia Caiuby Novaes (antropóloga bra-

sileira), publicado em 2012, a afirmação de que 

a fotografia surge como um recurso estratégico 

incorporado aos desenhos do caderno de campo 

e à gravura, que permitia “registrar o que difi-

cilmente conseguimos descrever em palavras, seja 

pela densidade visual daquilo que registramos, 

seja por seu aspecto mais sensível e emocional.” 

(NOVAES, 2012, p. 13).  

No Tratado de Antropologia Visual e Foto-

grafia, escrito em 1967, John Collier considerava 

que o fotógrafo-antropólogo-pesquisador precisa-

va ter formação interdisciplinar para ser capaz de 

controlar o conteúdo ideológico das imagens de 

sua pesquisa. Essa concepção era definida pelos 

antropólogos Margaret Mead e Gregory Bateson, 

em 1942, na sua prática de investigação pela ima-

gem junto à população dos esquimós no Alaska ou 

a cerca do caráter dos balineses. 

Nessa aula, Joaquín apresenta os experimentos fo-

tográficos sobre o movimento do inglês Eadweard 

Muybridge (1830-1904), nos Estados Unidos e as 

séries fotográficas produzidas e catalogadas na 

publicação Animal Locomotion (1899), inicial-

mente com a finalidade de documentar o movi-

mento, como no célebre caso do galope do cavalo. 

No entanto, quando Muybridge opta por apresen-

tar a sociedade em atividades cotidianas, no vo-

lume The Human Figure in Motion (1891), as 

fotografias passam a construir narrativas sobre a 

sociedade do seu tempo. Nessa publicação, torna-

-se nítida a distinção de gênero atribuída aos mo-

vimentos dos homens e das mulheres: os primeiros 

são fotografados em atividades esportivas e que 

exigem força, ao passo que as mulheres, realizam 

as tarefas domésticas, dançam, bebem água e se 

vestem. Interessa ao professor, neste exemplo, a 

transição entre o documental e a construção de 

narrativas através das séries fotográficas.  

A linguagem fotográfica ganha reconhecimento 

como arte, a partir de janeiro de 1955, na exposição 

fotográfica The Family of Man, no Museu de Arte 

Moderna de Nova York (MoMA). A mostra pre-

tendia oferecer uma visão universal e singular das 

manifestações humanas e culturais como resposta 

artística a um momento histórico de crise, na dé-

cada seguinte à II Guerra Mundial. Considerada, 

ainda hoje, como uma das mais bem sucedidas e 

inf luentes exposições fotográficas, a mostra apre-

sentou a fotografia como arte ao grande público. 

Idealizada por Edward Steichen, fotógrafo, pintor, 
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designer e diretor do Departamento de Fotografia 

entre 1947 e 1961, seleciona 503 fotografias de 273 

fotógrafos profissionais e amadores de 68 países, 

entre os 4 milhões de imagens recebidas. Com sua 

experiência em fotojornalismo, Steichen selecio-

na as imagens, priorizando o impacto visual e os 

atributos comunicativos das fotos e desenha um 

layout para a exposição que permitiu aos visitantes 

mergulhar nas diferentes narrativas fotográficas. 

Ambiciosa e polêmica, a exposição celebrava os 25 

anos de existência do MoMA e recebeu mais de 

dez milhões de visitantes entre Nova York e os 37 

países por onde viajou entre 1955 e 1964, venden-

do 5 milhões de cópias do catálogo da mostra. Em 

2015, ocorreu a remontagem comemorativa da ex-

posição no MoMA e a mostra itinerante permane-

ce exposta como memória, na UNESCO, no Centre 

National de L’audiovisuel, em Luxemburgo. 

A exposição revelou aspectos comuns e singulari-

dades interculturais sobre a experiência humana 

ao redor do mundo, entretanto, recebeu fortes 

críticas dos intelectuais da época, em especial de 

Roland Barthes, por sua tentativa de apresentar 

a humanidade como “única”.  A mostra, com fo-

tografias em preto e branco, foi separada em 37 

temas, ref letindo sobre: o amor, o casamento, a 

gravidez, as mães e os bebês, o trabalho, a famí-

lia, os grupos de família, os pais e os filhos, as 

crianças, as atividades familiares, a terra, a co-

mida, a fome, a aprendizagem, a guerra, a paz, a 

música, entre outros temas. Na exposição, o Bra-

sil esteve representado por quatro imagens e dois 

fotógrafos: Pierre Verger, fotógrafo francês na-

turalizado brasileiro com uma cena que sugere a 

festa popular das baianas na escadaria da Igreja 

do Nosso Senhor do Bonfim, na cidade de Salva-

dor, Bahia (woman’s work) e, o fotógrafo britânico 

Leonti Planskoy, com três imagens, sendo duas 

com casais dançando e a terceira uma mulher que 

também dança, provavelmente, no carnaval (adult 

play), sem indicação de lugar. 

Joaquín apresenta aos alunos algumas imagens da 

exposição e segundo ele, The Family of Man, com 

suas características expográficas pode ser conside-

rada a primeira a utilizar o recurso do foto-ensaio 

em sua montagem. Nesse momento, o professor 

questiona os alunos como encontrar imagens capa-

zes de construir narrativas? Como usar a fotogra-

fia para dar a ver significados e histórias? O pro-

fessor escuta as sugestões dos alunos e mais uma 

vez, reforça que o autor da imagem está sempre 

tomando decisões para controlar o significado do 

que vai narrar. Segundo ele, além do uso documen-

tal empregado no método científico tradicional, a 

fotografia possibilita revelar as peculiaridades e as 

ocorrências do mundo real, ocultas ou muito difí-

ceis de serem desveladas, quando investigadas sob 

outras perspectivas. 

Contudo, as imagens fotográficas carregam em si 

um jogo contraditório e ambíguo. Se por um lado, 

têm um caráter de objetividade, de documentação 

e de veracidade – nesse caso, a fotografia é o que 

representa e não é reconhecida como uma possibilidade de representação, entre 

tantas outras. Por outro, a fotografia revela subjetividade, uma narrativa e seus 

modos próprios de representar a realidade e claro, a sedução do olhar. Para as 

pesquisas baseadas na fotografia não interessa a representação de um ”quê” e sim a 

configuração de um “como”. “A fotografia tem sua maneira singular de tornar evi-

dentes ideias e relações que dificilmente surgiriam ou se manifestariam de outra 

forma”, afirma Roldán. (2012, p.53)

Segundo John Berger, (2013, p.92) é exatamente essa ambiguidade fotográfica, re-

conhecida e aceita, que poderia oferecer à fotografia um modo único de expressão.  

Na relação entre uma fotografia e as palavras, a fotografia reclama uma 
interpretação que as palavras proporcionam, na maioria das vezes. A fo-
tografia, enquanto prova irrefutável, mas fraca em sentido, prescinde de 
significado através das palavras. E as próprias palavras, que se mantem 
no plano da generalização, recuperam a autenticidade específica graças à 
irrefutabilidade da fotografia. Nesse momento, as duas juntas, se tornam 
poderosas; uma questão aberta parece ter sido totalmente respondida. 
Contudo, pode ser que a ambiguidade fotográfica, assim como a reco-
nhecemos e aceitamos, poderia oferecer à fotografia um modo único de 
expressão. Poderia tal ambiguidade sugerir outra maneira de contar? 

Acreditamos que sim, é possível contar de outra maneira. Desde os anos de 1960, 

pesquisadores ligados à Antropologia Visual se dão conta de que, somando-se à 

documentação, as fotografias também estão narrando histórias para expor seus 

pontos de vista e construir histórias, através das imagens fotográficas que reali-

zam e escolhem para a difusão das mesmas. Então, para além do que se observa, há 

inúmeras outras possibilidades em como se observar tais imagens e, esse “como” 

observar as coisas depende diretamente do que se sabe sobre elas. Essa perspecti-

va de análise dos dados visuais é vital para descobrir o que não se sabe. Somente 

quando o que se vê aparece de uma forma nova, torna-se possível vislumbrar um 

problema novo. 

Segundo Marin (2012, p.56), ao fazer uma fotografia, nós transformamos um objeto 
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ou um acontecimento em uma imagem, o que im-

plica transformar nossas ideias sobre esse objeto 

em ideias visuais sobre a imagem que o represen-

ta. Metodologicamente, as pesquisas que utilizam 

as imagens fotográficas podem ser classificadas 

em dois tipos: aquelas que consideram a fotogra-

fia como um instrumento de documentação (uma 

imagem é um dado) e aquelas outras que a conside-

ram como um modelo de pensamento visual (uma 

imagem é uma ideia). Assim, mirar uma fotografia 

é converter o conteúdo de uma imagem em ideias 

sobre a imagem e em ideias sobre os objetos re-

presentados. Os objetos, as imagens dos objetos e 

as nossas ideias tanto dos objetos como sobre as 

próprias imagens dos objetos são os três elementos 

fundamentais nas pesquisas fotográficas. 

Nas imagens fotográficas, objetividade/subjeti-

vidade estão profundamente imbricadas entre as 

perspectivas de documentação, narrativa, vera-

cidade e sedução. O professor Roldán enfatiza o 

quanto devemos nos preocupar com as questões 

éticas nas pesquisas baseadas em imagens fotográ-

ficas. “Não se pode mostrar coisas falsas”. Nesse 

momento, surge a voz de uma aluna, questionando: 

“Então, é ético conduzir a pesquisa para seu pró-

prio foco?” Sim, responde o professor e continua, 

explicando que na pesquisa com imagens é funda-

mental tomar decisões para controlar o significado 

do conjunto de imagens que se pretende apresen-

tar. Fazer tais escolhas e empreender a construção 

de uma narrativa é basicamente defender o seu 

ponto de vista, o “foco”. Continua explicando que 

ao desenvolver um projeto autoral e defender seu 

posicionamento pessoal, é inevitável surgir diver-

gências com outros autores, mas um debate respei-

toso entre ideias diferentes é sempre bem-vindo. 

No entanto, se existir indiferença ou arrogância, 

entre eles, pode caracterizar a falta de ética. A se-

guir, o professor dá prosseguimento à apresenta-

ção e comenta imagens fotográficas digitalizadas 

de diferentes autores, épocas e contextos e, segue 

ilustrando a aula a partir da extraordinária pilha 

de livros sobre a mesa retangular, disponíveis para 

mirar, olhar intensamente, espreitar, contemplar, 

desejar e ref letir-se e, acima de tudo, proporcio-

nar a narrativa à pesquisa de outra forma... 

Para compreender a complexidade da mirada, 

Roldán sugere aos alunos a leitura da obra Arte 

e Ilusão, de Ernest Gombrich, com o objetivo é 

conhecer o uso dos dados visuais na pesquisa; ele 

aconselha a leitura de Los dados visuales en In-

vestigación Cualitativa, de Marcus Banks, com 

a intenção de pensar sobre a fotografia para além 

de sua evolução técnica e, compreender suas cone-

xões com a Filosofia, Sociologia, Estética e His-

tória da Arte e os desdobramentos da nova ética 

do ver na contemporaneidade; o professor ainda 

recomenda os seis ensaios reunidos na obra Sobre 

fotografia, de Susan Sontag e, por fim, lembra 

as inúmeras publicações sobre fotografia da Edi-

tora Gustavo Gili.  Roldán acrescenta outra refe-

rência artística baseada na fotografia, a coletânea 

School Days, da artista japonesa Tomoko Sawa-

da, publicada em 2006, onde recria as fotografias 

de grupos escolares, substituindo sua própria ima-

gem entre as alunas e a professora, questionando 

as noções de identidade e os papéis sociais femi-

ninos. Ele considera os trabalhos da artista como 

Foto-Ensaios e Séries. 

Nesse momento, o professor apresenta as proposi-

ções para a Prática 1: produção de três fotos, rea-

lizadas fora da sala de aula (estúdio/pátio/outros 

espaços da faculdade), como se segue: 

Autorretrato – ou foto carnê, como as 
fotografias utilizadas em documen-
tos oficiais;

Retrato – para destacar um aspecto 
escolhido pelo retratista, que pode ir 
além do visual, mas deve ser visuali-
zado através da fotografia. 

Foto dirigida – o retratado vai “diri-
gir” a foto a ser realizada pelo foto-
grafo, de tal forma que valorize sua 
pessoalidade. 

Iniciei esse capítulo, relatando a perplexidade do 

olhar daquele menino tímido, atrás dos óculos, 

observando a tela do celular enquanto escutava 

seu professor. De certa maneira, sua perplexidade 

diante das considerações do professor era minha 

também. Desde o meu primeiro contato com as 

Metodologias Artísticas de Pesquisa Baseadas na 

Fotografia, muitas inquietações rondavam meu 

pensamento sobre como tirar partido dela na sala 

de aula com e para os meus alunos, futuros pro-

fessores. Isto é, na prática, como tornar visível 

um pensamento visual construído por imagens 

fotográficas, em uma disciplina que não é sobre 

fotografia? O episódio descrito suscitou ref lexões 

a cerca do papel do professor e dos possíveis en-

caminhamentos para as ações didáticas. Entre as 

ref lexões, tem destaque a pesquisa aprofundada e 

o vasto repertório do professor para estabelecer 

múltiplas conexões; apresentação  de imagens de 

qualidade e relevância no universo da fotografia, 

permitindo que as próprias imagens ‘falem’ sobre o 

mundo das imagens; compartilhar as informações 

e o conhecimento, sem restrições e/ou preconcei-

tos; propor práticas orientadas e supervisionar as 

diferentes etapas; escuta atenta das dúvidas, das 

angústias do não saber, das sugestões e contribui-

ções dos alunos e, finalmente, e não menos impor-

tante, o professor precisa estar junto aos alunos 

para praticar com eles e se manter em estado de 

invenção. 

A dúvida daquele aluno tímido, atrás dos óculos, 

graduado em Pedagogia, transcendia o uso coti-

diano da câmera fotográfica do aparelho celular. 

Talvez nem fosse uma dúvida. Estava desconcer-

tado ao reconhecer que a prática usual do retrato 

fotográfico não serviu à proposição. Comparava o 

que acabara de acontecer no pátio com suas expe-

riências anteriores e, ainda, tentando compreen-

der a construção intencional de uma estrutura 

narrativa fotográfica – na metade da primeira aula 

da disciplina. O processo de descontruir/construir 
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a compreensão sobre a experiência visual produz 

um penoso conf lito interno entre os saberes novos 

e os que carregamos impregnados em nossas certe-

zas cotidianas. Quando o professor se afastou, me 

aproximei do menino e perguntei o que ele pensa-

va sobre o que acabara de acontecer. A resposta foi 

surpreendente: “ - Eu entendo o que diz o profes-

sor, só não sei como fazer!  Às vezes parece difícil  

mas, vou continuar tentando...”

Voltando à aula, o professor discorre sobre A/r/to-

grafia4 e sobre sua aproximação pessoal com Rita 

Irving e Elliot Eisner. Conversa sobre as contri-

buições deles para as Metodologias Artísticas da 

Pesquisa Baseadas em Fotografia, destacando os 

estudos de Eisner, nos anos de 1970, nos quais já 

reconhecia a importância da arte para as pesquisas 

qualitativas, inclusive apregoando as qualidades 

estéticas nas narrativas fotográficas sobre educa-

ção, depois ampliadas, por ele, para as narrativas 

de todas as expressões artísticas. O professor co-

menta que a ciência com os seus dados estatísti-

cos não pode responder a todos os problemas. A 

A/r/tografia como uma prática entre as pesquisas 

acadêmicas qualitativas, subverte essa lógica, pois, 

como nos explica Belidson Dias (2013, p.25), essa 

metodologia “busca o sentido denso e intenso das 

coisas e estuda formatos alternativos para evocar 

ou provocar entendimentos e saberes cujos forma-

tos tradicionais da pesquisa não podem ou con-

4 Os a lu nos t in ha m sido prev ia mente apresentados a esses autores 
na Discipl ina de Metodolog ia s A r t í st ica s de Invest igación en 
Educación , en A r tes Visua les y en Educación A r t í st ica ,  m in is -
t rada por R ica rdo Ma r í n , t rês meses a ntes .

seguem possibilitar”.  Nesse sentido, Rita Irving 

(2013, p.30) nos ensina que:

O trabalho dos a/r/tógrafos é reflexi-
vo, recursivo, refletivo e responsável. 
Reflexivo, ao repensar e rever o que 
aconteceu antes e o que pode advir; 
recursivo ao possibilitar que suas 
práticas espiralem por meio de uma 
evolução de ideias; refletivo ao ques-
tionar seus preconceitos, suposições 
e crenças; responsável ao assumir o 
encargo de agir eticamente com seus 
participantes e colega. 

Tendo isso em mente, os pesquisadores devem 

elaborar projetos que incorporem tais atributos. 

Por isso, Belidson Dias (2013) lembra aos pesqui-

sadores desavisados que A/r/tografia não é um vale 

tudo. Afinal, pressupõe o conhecimento de méto-

dos e metodologias, diferentes formas de escrita, 

de linguagens artísticas e por fim, o desenvolvi-

mento do trabalho acadêmico. Isto é, pesquisas 

A/r/tográficas, não substituem a escrita pela arte. 

“É uma coisa com a outra, não uma pela outra”, 

afirma Dias (2013, p.25). Joaquín comenta que o 

professor Ángel García Roldán do Departamento 

de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal de la Universidad de Granada, foi pio-

neiro na pesquisa em A/r/tografia, quando defen-

deu em 2012 a tese entitulada Videoarte en con-

textos educativos. Las nuevas Narrativas 

audiovisuales y su inclusión curricular en 

los programas de Educación Artística desde 

una perspectiva A/r/tográfica. 

O professor Roldán nos conta como foi sua apro-

ximação, em 2006, com as Pesquisas Baseadas em 

Arte. Inicialmente, fez o levantamento de artigos 

sobre essa temática, estudou e foi construindo um 

mapa com a localização dos centros de pesquisa: 

Stanford, Toronto, Boston, Finlândia, Nova Ze-

lândia e Austrália. Segundo ele, para aprender é 

preciso mover-se em todos os sentidos! Interessa-

do em aprender mais sobre as Metodologias Ar-

tísticas de Pesquisa em Educação, sob as outras 

perspectivas, fez contato com Rita Irving que 

prontamente o aceitou como aluno. Nesse mo-

mento, aponta a mim como outro exemplo de pes-

quisadora em movimento. Cabe dizer que Joaquín 

acabara de chegar de seu pós-doutorado com Anne 

Whiston Spirn5, arquiteta e professora premiada 

no Instituto de Tecnologia Massachusetts – MIT, 

Cambridge, Estados Unidos, que pesquisa a foto-

grafía como forma disciplinada de ver, de explorar 

paisagens e de expressar ideias. 

Em seguida, o professor solicita que os alunos 

apresentem as imagens realizadas durante o in-

tervalo. A maioria dos alunos insere o cartão de 

memória no computador da sala e começamos a 

ponderar sobre os resultados. Diante dos autor-

retratos, a primeira questão é: Por que a imagem 

apresentada não se parece com uma foto para do-

cumento? O que falhou? Nesse momento, a avalia-

ção impulsiona o processo ensino-aprendizagem, 

quando retoma a proposta prática, verifica o que 

5 Dispon ível em http: //a n newh istonspi r n .com Acesso em 20 dez . 
2016

não deu certo, aponta coletivamente o que podia 

ser diferente e melhorado. Diante dos resultados, 

o professor sugere a leitura de O Poder do Cen-

tro: um estudo sobre a composição nas artes 

visuais, publicado por Rudolf Arnheim, em 1982, 

reconhecido por suas teorias sobre percepção vi-

sual e a divulgação da noção de que as imagens 

são também pensamento e precedem a linguagem 

verbal/escrita, desde os anos 50 do século passado. 

Segundo o professor, para praticar as Metodolo-

gias Artísticas de Pesquisa Baseadas na Fotogra-

fia, é preciso pensar com imagens e não somente 

com objetividade. Com outras palavras, significa 

trabalhar no caos na tentativa de resolver os pro-

blemas, se consideramos que o caos é o espaço da 

cisão, da ruptura, do espaço amplo que separa e 

enfim, permite resolver o problema e quiçá, fazer 

maravilhas. 

Os comentários sobre os retratos deveriam tornar 

visíveis características intrínsecas ao retratado. 

A discussão é acrescida por exemplos pesquisa-

dos imediatamente na Internet, entre as obras, as 

de Cindy Sherman, artista norte-americana, que 

assume um modo particular de narrar histórias e 

produzir autorretratos fotográficos para gerar sua 

extensa lista de personagens. O professor enfati-

za a importância de criar personagens para nar-

rar uma história, inclusive na Pesquisa Baseada 

em Arte. Convida-nos a ref letir sobre os limites 

e insucessos na tentativa de abarcar o “todo”. Ao 

eleger um protagonista, podemos contar uma his-

tória, “encantar” a todos e mobilizar uma ação 
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para repercutir diretamente na pesquisa. Assim, 

me dou conta de que será impossível descrever a 

complexidade de todos os acontecimentos viven-

ciados por mim nesta disciplina. 

Desse modo, seguimos com a análise de mais algu-

mas fotografias: é fundamental, segundo o profes-

sor, que os alunos tomem decisões sobre as ima-

gens que produziram, não usem filtros, embora 

possam editá-las e recortá-las. Encerrando a aula, 

Joaquín avisa que todas as fotos devem ser inseri-

das no site de hospedagem e de imagens Flickr, que 

abriga e organiza através de álbuns compartilha-

dos e coleções: fotografias, ilustrações, desenhos 

e vídeos. Segundo o professor, fotos em preto e 

branco não são boas alternativas para este exercí-

cio, pois perdemos informação visual. Curioso que 

o termo p/b tão comum para designar fotografias 

em preto e branco, seja inverso em espanhol: blan-

co y negro. 

Deslocamento 2: 
Foto-Diálogo 

e Fotografia 
Independente 

Esta aula começa com observações gerais sobre a 

atividade proposta anterior: fotografar o caminho 

de casa até a faculdade. Joaquín solicita a apresen-

tação da coletânea de imagens de três alunos, es-

colhidos ao acaso. Recolhe os cartões de memória, 

nos quais as imagens estão arquivadas e utiliza seu 

próprio computador para projetá-las para a classe. 

Indaga sobre as dificuldades encontradas para rea-

lização da tarefa. Ao final, os realizadores narram 

suas expectativas ao fotografar e a classe interpre-

ta os resultados, nem sempre coerentes com a in-

tencionalidade original. 

O professor, de certo modo, retomava as questões 

teóricas da aula anterior, sobre o visual e o visí-

vel. Penso que existia uma intencionalidade e uma 

provocação importante ao exigir dos alunos um 

olhar crítico sobre a realização das imagens. Ele 

pergunta: “Como fazer para que as imagens não 

sejam fragmentos soltos da realidade e se trans-

formem em ideias visualmente expressivas?” Afir-

ma que para alcançar tal propósito é fundamental 

manter a continuidade das séries, considerando 

três aspectos: o reconhecimento, quando mante-

mos as características da série; a conexão entre 

as fotos da série e a manutenção do ponto de vis-

ta que atua como coerência temática, como por 

exemplo, o uso da mesma luz ao longo da série. Ele 

comenta as sequências realizadas pelos alunos, le-

vando em conta as formas de continuidade e apon-

ta os equívocos e sugere as possibilidades em cada 

uma deles. 

Creio que assim como os alunos, também com-

preendo o quanto a continuidade dá coerência e 

coesão ao conjunto das imagens, produzindo uma 

narrativa. Imediatamente recordo do meu foto-en-

saio, intitulado Sob neblina, com fotos realizadas 

durante uma expedição fotográfica ao ar livre, em 

uma fria manhã de abril. Na contraluz, as alunas 

descobriram outro modo de construir visualida-

des. Esse trabalho será apresentado no Capítulo 3.

Outra pergunta provocativa do professor: “Afinal, 

como as imagens podem dialogar entre si?” Para 

demonstrar isso visualmente, o professor apre-

senta o site do seu Projeto Foto-Diálogos, realizado 

com alunos da Faculdade de Ciências da Educação. 

Idealizado em 2005, como um projeto de inovação 

docente, previa o armazenamento acumulativo 

dos resultados dessa experiência no próprio site6.  

Basicamente, o projeto consistiu em perguntas e 

respostas visuais para ensinar fotografia a partir 

da fotografia. Isto é, o professor suscitava a pro-

vocação, a pergunta, com uma imagem inicial co-

mum a todos os alunos, que deveriam responder 

com uma imagem de sua autoria no próprio site. 

A partir daí, começava o diálogo, com a réplica 

do professor ou fotógrafo convidado, alternada-

mente, até completar cinco respostas por parte do 

aluno e do professor. Apesar da pergunta inicial 

comum a todos, o Foto-Diálogo revelava uma con-

versa personalizada entre professor e aluno, reve-

lando a dinâmica horizontal e aberta de aprendi-

zagem dos conceitos fotográficos. Alguns diálogos 

produziram respostas rápidas e improvisadas; en-

quanto outros geraram ref lexões e pesquisas, em 

especial quando as imagens respondiam a anterior 

6 Dispon ível em < http: // w w w.d ia logodeima genes .org /0910/> 
Acesso em 20 dez . 2016

e perguntavam sobre a seguinte. Todos os alunos 

acompanhavam os processos de todos. 

No texto FotoDiálogos: preguntas e respuestas vi-

suales para a aprendizaje de los conceptos fotográ-

ficos, os professores Roldán e Genet (2012) escla-

recem que esse jogo entre imagens que perguntam 

e imagens que respondem pressupõe a ampliação 

do pensamento visual e em particular, do pensa-

mento fotográfico, organizando o conceito de con-

tinuidade visual na sucessão de imagens.  

Quando duas pessoas reconhecem e 
compartilham aspectos comuns em 
duas imagens distintas, implicita-
mente, estão aceitando a capacidade 
das imagens não somente para repro-
duzir fielmente a realidade visível, 
mas também para enunciar através 
de proposições visuais uma ampla 
pluralidade de ideias e qualidades 
estéticas, e por consequência sua so-
lução para propiciar aprendizagens 
complexas e significativas. (ROLDÁN 
e GENET, 2012, p.168). 

Interessados em compreender como os alunos 

entendiam as conexões entre as imagens de per-

gunta e resposta, os professores Roldán e Genet 

analisaram as respostas visuais e identificaram 

três grupos de respostas para a continuidade dos 

Foto-Diálogos: 

1. A continuidade baseada em infor-
mações não visuais (a identificação 



[ 157 ] 

temática literal, a continuidade da ação, utilidade ou função, a associação 
temática contextual e a associação simbólica); 

2. A continuidade baseada em informações visuais (a analogia simples, 
a analogia formal composta, o estilo, o relato e a equivalência poética; 

3. O diálogo falido (plágios, redundâncias e substitutos) Roldán e Genet 
(ROLDÁN e GENET, 2012, p.168). 

Em cada um desses grupos, percebemos diferentes níveis de interação e amadure-

cimento do pensamento visual, inclusive o monólogo, um diálogo falido. Joaquín 

exemplifica cada um dos itens acima utilizando as imagens do próprio site do Pro-

jeto Foto-Diálogos, ensinando mais uma vez, a fotografia a partir da fotografia. 

Destacou que a conversação visual acontecia através das analogias e das compara-

ções estabelecidas na sequência das imagens. Contudo, se não considerar as formas 

de continuidade, durante a conversão visual, pode provocar ideias contraditórias 

que não geram diálogo. Logo em seguida, propõe a primeira atividade da aula, 

baseada na estratégia da Continuidade. Os alunos deveriam sair a campo, fazer a 

sua foto e passar a câmera para o colega da dupla que faria a continuidade. E assim 

sucessivamente, até completarem dez imagens. 

Destaco aqui uma questão interessante, pois há uma escolha e um cuidado em cada 

foto, como tínhamos no passado com os filmes fotográficos, a revelação e amplia-

ção de cópias. E isso requer habilidades especiais. Os alunos poderiam utilizar 

câmeras profissionais, automáticas ou do celular. Como sugestão, indica a lente 

macro, considerando que os detalhes seriam potentes para um exercício de conti-

nuidade. Esclarece que cada dupla precisará analisar as imagens produzidas e sele-

cionar duas para apresentar à classe, acompanhadas por seus respectivos conceitos 

formais. Novamente, os alunos são convidados a exercitar a escolha criteriosa das 

imagens.

Os alunos saem a campo, nos corredores, estúdio, pátio, cantina e outros espaços 

na companhia do professor. O tempo para realizar a atividade era curto. Acompa-

nho a produção das fotografias de algumas duplas e observo a alegria deles em realizar 

a proposta. São quase dezoito horas de uma tarde de terça-feira muito fria, mas o céu 

está incrivelmente azul Yves Klein. E isso também me alegra. Quando retornam à classe 

com a tarefa realizada, retiram os cartões de suas câmeras, conectando-o ao computa-

dor utilizado pelo professor e apresentam as duas imagens selecionadas, lado a lado. Em 

relação às próprias composições, as análises destacaram os seguintes elementos: plano, 

cor, textura, perspectiva, enquadramento, espiral, luz, foco, composição, simetria, tom, 

contraluz, ritmo e material. O foco e enquadramento foram os destaques nas produções 

dentro da temática continuidade. 

Joaquín apresenta outro tema para ser discutido com a turma: duas fotos conectadas. 

Como exemplo, o professor projeta duas fotografias: uma garrafa pet para água e a Torre 

Eiffel, em Paris, ambas capturadas sob os pontos de vista inovadores: a primeira, de cima 

para baixo, e a segunda de baixo para cima. As imagens apresentadas lado a lado suscitam 

diferentes opiniões entre a turma, inclusive, sobre padrões estereotipados de represen-

tação. 

O professor oferece outro exemplo com duas fotos: a primeira é uma peneira de cozinha 

e a segunda uma roda de bicicleta. Para os alunos, aparentemente as duas imagens não 

funcionam bem juntas. O professor argumenta que diante de duas imagens, é necessário 

considerar seus discursos e as circunstâncias encontradas nas imagens. Ao fazer uma 

foto, o fotógrafo está representando o mundo e, nesse sentido, será responsável por tomar 

decisões diante desse mundo. É importante sempre indagar o que queremos representar? 

Qual é a intencionalidade visual? Lembra-nos de que o visual possibilita a conexão com 

muitas ideias ao mesmo tempo, até mesmo, na construção de metáforas sobre a realidade. 

De qualquer modo, é preciso aprender a conectar as ideias e utilizar a linguagem como 

queremos. Por exemplo, quando uma fotografia faz alusão ao corpo humano, seja qual for 

o detalhe, estamos introduzindo ali elementos narrativos. Contudo, se nesta fotografia 

aparecer um rosto ou um olhar, a imagem ganha muito mais força, pois agora existe um 

protagonista. E quando na fotografia há um protagonista, qualquer coisa ao seu lado, cria 

uma narrativa, estabelece um discurso visual: quem é mais importante, quando, como, 
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porque, etc. Quando incluímos elementos temporais, informando o que está acon-

tecendo, as possibilidades narrativas serão ampliadas. Porém, o elemento mais 

fundamental da narrativa é a mirada do fotógrafo, suas escolhas e intenções. “Fo-

tografar é atribuir importância”, nos ensina Susan Sontag (2004, p. 41).

Nesse sentido, o foto-ensaio também produz um discurso visual ao colocar as ima-

gens em contextos narrativos, sob a mirada do autor das fotos. Roldán sugere aos 

alunos que confiem naquilo que veem! Nesse momento, os alunos questionam se a 

imagem é verdade ou não. O professor comenta que a verdade, está relacionada à 

veracidade atribuída à imagem, Isto é, quando você não se identifica com a foto; 

não valida a história que ela conta. Vik Muniz7 é um fotografo brasileiro, que 

reside em Nova York. Para contar uma história, o artista prepara o tema a ser 

fotografado com desenhos e pinturas, utilizando materiais inusitados, tais como: 

brinquedos, açúcar, chocolate, macarrão, diamantes, etc. Ao final, essas produções 

são fotografadas e expostas em séries. O artista produz imagens como ilusão da 

realidade na tentativa de provocar a consciência sobre as inverdades produzidas 

pelas informações visuais. 

O professor afirma que pesquisar visualmente é inventar estratégias visuais. En-

tão, outra estratégia relevante para as Metodologias Artísticas de Pesquisa Basea-

da em Fotografia, são as Fotografias Independentes. Essas fotografias são defini-

das como imagens autônomas, em geral, apresentando dados, contextos e pessoas 

relacionados à pesquisa. Nesse contexto, tem “interesse ou valor por si mesma, sem 

que nenhum dos seus aspectos (formais, conceituais, simbólicos, etc.) dependam 

de relações com outras fotografias do relato da pesquisa”, nos ensinam Marin e 

Roldán (2012, p. 67), no texto Estructuras narrativas y argumentales en investiga-

ción: Fotografias Independientes, Series Fotográficas y FotoEnsayos.  

Joaquín apresenta e comenta alguns exemplos clássicos de fotografias-indepen-

dentes, nos quais o fotógrafo está envolvido filosoficamente, eticamente e pes-

soalmente, inclusive nos conta sobre uma situação vivida por ele, relacionada às 

7 Dispon ível em w w w.v i k mu n iz .net .   Acesso em 20 dez .2016 Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Inverno em Granada I. Fotografia digital da autora.
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questões éticas relacionadas à fotografia, ao fotógrafo e ao Outro. No texto El 

Mercado de la caridade, (2011, p.142), Roldán relembra o caso do fotógrafo Kevin 

Carter, premiado em 1994, por sua foto publicada no jornal New York Times. 

Na polêmica fotografia, havia um abutre rodeando uma criança sudanesa extre-

mamente debilitada e doente. 

Em seguida, o professor narra uma experiência pessoal ocorrida em 2004, no 

deserto de Bayuda, ao norte do Sudão. Na ocasião, participava de uma expedição 

arqueológico-sociológica-artística, viajando em comboio, quando se depararam 

com uma pequena aldeia, com casas de barro. Na frente, uma mulher e seu filho 

sentados sobre a areia, sob o sol do deserto. Rapidamente, os expedicionários 

desceram dos veículos e começaram a fotografá-la, Roldán entre eles. Único a se 

posicionar atrás da mulher, pensou ”vou abrir ao máximo o diafragma da minha 

câmera analógica, enfocando o primeiro plano para controlar a profundidade 

de campo: queria um ponto de vista atrás das costas da mulher, com o grupo 

desfocado ao fundo”. Comenta que se sentiu animado com a ideia de produzir 

uma foto diferente, e ainda mais, por estar atuando como fotógrafo: “Desfoquei 

o fundo para valorizar a mulher, abrir o diafragma. Joaquín abra o diafragma! 

Recordo-me de pensar”, conta ele. E disparou duas vezes para obter a imagem. 

Apesar da intenção de revelar o “fuzilamento fotográfico” ao qual aquela mulher 

e seu filho foram submetidos, se deu conta de que: 

Eu também tomava parte da obscenidade da cena que todos interpreta-
ram. Eu também disparei! Como justificar-me? Minha última intenção 
se justifica? Pensar sobre isso hoje pode me redimir desse fato? Sigo 
perguntando-me se o maior valor está no que quis dizer ou na dor do 
que tive que fazer. Sobretudo porque a mulher não necessitava disso. 
Éramos nós, era eu! Quem necessitava desta e de outras tantas imagens, 
quem necessitava tomar consciência da realidade e de sua parte nessa 
realidade. (ROLDÁN, 2010, p.144)

Joaquín reconhece a cena como a primeira vez em que precisou pensar visual-

mente sobre uma situação: abrir o diafragma para obter menos profundidade e 

desfocar o fundo. Nessa foto, o desfoque foi decisivo para seu posicionamento 
Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Inverno Granada II. Fotografia digital da autora.
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político, ético e estético.  Recomenda aos alunos que não deixem escapar o mo-

mento e tomem boas decisões. Conclui que a foto sem título, realizada no Sudão, 

foi uma boa experiência. Outra recomendação para os alunos é a necessidade de 

produzir muitas fotos para selecionar a melhor – aquela que já existe em sua cabe-

ça!  Novamente, o professor destaca a ideia de seleção das imagens. 

Através das práticas e dos exemplos o professor revisita conceitos relativos à 

linguagem artística e fotográfica fundamentais para uma pesquisa que pretende 

utilizar as Metodologias Artísticas. Continua a aula, com novos exemplos e co-

mentários. Declara que fotografia é tom! O tom cria a textura visual. A cor é um 

elemento fácil para gerar associações e bastante bom para o Par de imagens, se 

essas tiverem os mesmos tons em composições similares. Apesar disso, o professor 

que atualmente estuda os discursos visuais entre Pares de imagens, reconhece as 

dificuldades para criação de uma boa conversa visual entre duas imagens. 

O professor anuncia a próxima atividade prática: criar imagens independentes e 

bipolares, isto é, imagens únicas que associam dois elementos fotográficos distin-

tos na mesma composição. Exemplifica com duas fotografias: a primeira apresen-

ta um extintor de incêndio vermelho, preso à parede e acima dele, uma pequena 

placa quadrada com fundo na cor vermelha e no centro, a reprodução da forma 

do extintor na cor branca.  Nesse caso, tanto a fotografia do objeto como a sua 

representação, possuem o mesmo conceito. Entretanto, a atividade proposta está 

relacionada ao segundo exemplo, com associações visuais de conceitos diferentes, 

por oposição. Nessa imagem, em primeiro plano, observamos a parte frontal de um 

pé do par do sapato, ocupando metade do enquadramento e aparentemente diante 

de uma janela. Ao fundo, há uma pessoa de corpo inteiro, em pé e de costas, apa-

rentemente em plano inferior à janela. O jogo inusitado entre dimensões, planos e 

cores cria uma composição visual provocativa e constrói uma narrativa – é isso que 

nos interessa, declara o professor. 

Serão trinta minutos para realizar, ao menos, 10 fotografias bipolares, por oposi-

ção, com associações visuais entre conceitos fotográficos diferentes. O professor 
Fotografia Independente. Egas, O. (2016). La Alhambra de Granada I. Fotografia digital da autora.
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sugere o uso de lentes macro. O professor pede aos 

alunos que considerem todo o espaço útil da fo-

tografia, de uma borda a outra, lembrando que o 

enquadramento também é uma decisão relevante. 

Esse enquadramento precisa ser decidido a priori 

e, revisado para evitar ruídos indesejáveis. Isto é, 

detalhes que interferem na compreensão clara e 

objetiva da imagem. Os alunos realizam as foto-

grafias na classe ou nas proximidades e retornam 

rapidamente. Os resultados surpreendem ao gerar 

ideias do que aconteceu no entorno do assunto 

principal. Segundo Joaquín, esta é uma estratégia 

para ajudar a pensar visualmente. 

Mas, o que significa pensar visualmente? No livro 

El Pensamiento Visual, Rudolf Arnheim (1985, 

p. 251) defende que “o ato de pensar exige imagens 

e as imagens contêm pensamentos. Para tanto, as 

artes visuais constituem um terreno familiar do 

pensamento visual”.  No sentido proposto por Ar-

nheim, (1985, p. 251):

Pode ser que considerar a arte uma 
forma de pensamento visual pareça 
indevidamente unilateral. A Arte de-
sempenha outras funções que a prin-
cípio são consideradas importantes. 
Cria beleza, perfeição, harmonia, or-
dem. Torna visíveis coisas invisíveis 
ou inacessíveis ou imaginadas. Dá 
expressão ao prazer ou ao descon-
tentamento. Nada disto se nega aqui; 
porém, para desempenhar estas fun-
ções deve abrir espaço para a riqueza 
do pensamento visual.

Rudolf Arnheim nasceu em Berlim e emigrou para 

os Estados Unidos nos anos 1940, onde lecionou 

Psicologia da Arte nas Universidades de Harvard e 

Michigan. Descrito como um psicólogo da Gestalt 

que compreendia a Arte e também um estudioso 

interessado nas questões da Educação, ele contri-

buiu largamente para a psicologia da aprendiza-

gem e as práticas didáticas. No prefácio do livro 

Consideraciones sobre la educación artísti-

ca (2015) de Arnheim, Elliot Eisner comenta que 

“durante mais de quarenta anos, Rudolf Arnheim 

nos deu uma visão única e definitiva do que fazem 

os seres humanos para criar arte e do faz a arte 

para criar seres humanos.”  

Nas palavras de Arnheim, (1985, p.18), “a grande 

virtude da visão não está em ser um meio alta-

mente articulado, mas, que seu universo ofereça 

informações ricas e inesgotáveis sobre os objetos e 

os acontecimentos. Portanto, a visão é o meio es-

sencial ao pensamento”. A partir de seus estudos, 

Arnheim (1985, p.13), enuncia as características do 

pensamento visual desta maneira:

O conjunto de operações cognitivas 
chamado pensamento não são pri-
vilégio dos processos mentais su-
periores e longe da percepção, mas 
ingredientes essenciais da mesma 
percepção. Refiro-me a operações 
como a exploração ativa, a seleção, a 
captação do essencial, a simplifica-
ção, a abstração, a análise e a síntese, 
a realização, a correção, a compara-

Fotografia Independente. Egas, O. (2016). La Alhambra de Granada II. Fotografia digital da autora.
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ção, a resolução de problemas, como também a combinação, a separação e a 
inclusão em um contexto. [...] Por cognitivo quero dizer todas as operações 
mentais implicadas na recepção, no armazenamento e processamento da in-
formação: percepção sensorial, memória, pensamento, aprendizagem. [...] A 
percepção visual é pensamento visual.

Então, o pensamento visual demanda informação, associação de conceitos, relações 

e a descoberta de estruturas ocultas. Segundo Arnheim (1985, p.254), “a produção de 

imagens serve para que o mundo faça sentido”. Considerando que o pensamento é 

eminentemente visual, o autor afirma que “ver implica pensar” (2015, p.32); “ver signi-

fica ver em relação” (1985, p.51); “o ver é compreender” (1985, p.39).

Sendo assim, retomamos o exercício proposto por Joaquín, na ação de criar imagens 

independentes e/ou bipolares, no qual os alunos estão operando diferentes camadas 

de percepção visual e construindo conceitos sobre a imagem fotográfica. De certo 

modo, a própria percepção – e o pensamento visual, são fatores de aprendizagem 

para a criação de imagens que produzam sentidos.  Roldán recomenda novamente aos 

alunos, que fotografem muito, muitas vezes. E se necessário, peçam ajuda ou ainda 

busquem aprender mais sobre a técnica fotográfica. Parece-me que aprender a técnica 

e reconhecer os recursos disponíveis na câmera digital é importante, porém, não tem 

sido o foco desta disciplina. 

Mais uma vez, o professor nos pergunta o que faremos com as nossas fotos? Qual é 

a intencionalidade da foto? O professor comenta que nos últimos dez anos, nunca 

leu uma tese de doutorado sem imagens. Isso significa, que precisamos sim aprender 

a criar imagens! Como estamos envolvidos com a Educação, não saber como criar 

imagens não é uma alternativa. Precisamos usar as imagens sempre! Como ensinar 

crianças e jovens a ler imagens, se nós mesmos não sabemos como?  Na continuidade, 

o professor Roldán retoma a fotografia enquanto método de pesquisa, apresentando 

conceitos-chave, que aqui sintetizo com minhas próprias palavras, retiradas das mi-

nhas anotações escritas e fotográficas realizadas em aula:

Definições visuais: devem ser tão genéricas quanto possível Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Sabores de Granada. Fotografia digital da autora.
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(conceitos, métodos, processo  modelos adotados); 

Descrições Visuais: baseadas em suas características ou qualidades fe-

nomenológicas convertidas em qualidades estéticas (situações, ações, 

pessoas, objetos, entorno, conceitos e teorias, planejamentos didáticos 

e boas práticas); 

Demonstrações Visuais: sequências descritivas temporais ou espaciais 

que induzem consequências (teorias e proposições);  

Comparações Visuais: metáforas, analogias e diferenças entre diferen-

tes imagens, entre imagens de uma mesma série de mesmo tema ou 

diferentes, entre séries de imagens, entre imagens nossas e de outros 

atores; 

Conclusões visuais: experimentos, experiências ou argumentos; 

Citações visuais: de obras, ideias e métodos de autores e artistas con-

sagrados. 

Ao longo da apresentação, o professor Roldán sugere a leitura do texto La comparación 

visual como estrategia metodológica en los informes de investigación educativa, escrito por 

ele em parceria com Sandra Gaudiello-Pinola, apresentado na 2nd Conference on Arts-Based 

Research and Artistic Research, realizada em 2014 em Granada. A  pesquisa foi realizada nos 

artigos publicados em importantes revistas de educação espanholas e internacionais, cons-

tatou a presença de imagens de todos os tipos, em sua maioria, desvinculada do texto, sem 

fundamentos ou clareza nos critérios de aplicação. Roldán e Pinola sistematizam o uso da 

comparação visual nas pesquisas educacionais e distinguem quatro estratégias comparativas, 

sintetizadas abaixo. 

Primeira estratégia visual: A repetição — A repetição visual é provavelmente a estra-
tégia mais utilizada para demonstrar e comprovar hipóteses. A comparação repeti-
tiva tem uma função demonstrativa quando justapõe diferentes exemplos visuais de 
um mesmo objeto, personagem ou conceito. O argumento visual é mais convincente 
quando se repete sistematicamente, como na série de exemplos. (ROLDÁN e PINO- Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Detalhes de Granada I. Fotografia digital da autora.
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LA. 2014, p.6)

Segunda estratégia visual: A dedução — Um foto-ensaio dedutivo usa citações ou 
referências fotográficas para refletir sobre o significado de um discurso visual. A 
característica de um foto-ensaio dedutivo é a função demonstrativa e evidente para 
justificar suas próprias produções visuais em relação às realizadas por outros. (ROL-
DÁN e PINOLA. 2014, p.8)

Terceira estratégia: A sequência — A chave para obter uma série sequência realmente 
informativa sobre um determinado processo está na escolha dos momentos decisivos 
do processo. Por isso, a tomada dos dados fotográficos é fundamental para cons-
truir a posteriori uma sequência eficiente. Esta estratégia é bastante utilizadas nas 
pesquisas por seu caráter descritivo. Por sua natureza, permite associar os aspectos 
descritivos e documentais com outros de caráter mais narrativos.  (ROLDÁN e PINO-
LA. 2014, p.10)

Quarta estratégia: A metáfora — A metáfora visual é uma forma de simbolização 
baseada no uso comparativo de ideias visuais. Os elementos que serão comparados 
precisam ser necessariamente diferentes a nível semântico. Nos relatórios de pesqui-
sa, as metáforas visuais utilizam duas formas típicas de comparação: a associação 
por proximidade e a associação por semelhança de sentidos. (ROLDÁN e PINOLA. 
2014, p.12)

Joaquín explica que o uso das qualidades estéticas das imagens para pesquisar Educação pos-

sibilita a criação de metáforas. Então, formas metafóricas são mais abertas às comparações. 

Nesse sentido, criar universos é criar metáforas. Abstrair, compreender o mundo abstrato 

através da comparação é o modo mais básico de produção de metáforas.  Aos alunos interes-

sados, sugere a leitura de A metáfora viva, de Paul Ricouer (2000), e do livro Modos de 

ver (1999) de John Berger. Continuando suas ref lexões, Roldán diz aos alunos que pretende 

com os exemplos ampliar a mirada para que possam ver também o pequeno, o detalhe, o 

sensorial e as ausências. Lembra-nos de que devemos aproveitar os acasos para ver melhor as 

coisas, porque afinal,

No âmbito da aula, não é o que se diz, nem tão pouco o plural que são mais relevan-
tes. Não nos interessa uma lente grande angular para mostrar o todo. Muitas vezes, o 
mais inquietante e mais informativo está em como um pé se posiciona sob a cadeira Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Mudança de estação. Fotografia digital da autora.
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ou como corre a caneta aqui por debaixo do braço. Muitas vezes os de-
talhes são mais significativos e podem nos fazer encontrar metáforas, 
muito mais do que o óbvio.  (anotações pessoais, fev 2016) 

Concordo com Joaquín sobre a importância de sensibilizar o olhar dos alunos, 

para que reconheçam a eloquência visual dos pormenores e das sutilezas que nos 

convocam a pensar sobre os acontecimentos do mundo. Penso que esse olhar sen-

sível só se adquire no exercício constante de fotografar o particular e o singular. 

Talvez, isso seja mais fácil de perceber na prática fotográfica constante. Esse 

deveria ser o olhar do pesquisador sobre problemas educacionais. 

O professor também explica que as Metodologias Artísticas da Pesquisa surgi-

ram, inclusive, para dar visibilidade aos pesquisadores que dominam a linguagem 

não verbal, como a música, o cinema, as artes visuais e o vídeo. Esses pesquisa-

dores trabalham maravilhosamente bem com as linguagens artísticas, porém, ao 

final de suas pesquisas, entregam teses tradicionais, seja por restrições acadêmi-

cas do programa de pós-graduação, seja por não se sentirem contemplados com 

as alternativas metodológicas existentes. O professor comenta que entre esses 

pesquisadores, há muitos professores. Nesse momento, sinto-me contemplada 

com as perspectivas que se abrem nesse campo da pesquisa. 

Encaminhando o final da aula, Joaquín resgata as tarefas de casa: revisar e orga-

nizar o conjunto de fotos da aula anterior (o caminho de casa até a faculdade), 

considerando os subsídios oferecidos nesta aula para identificar as imagens cha-

ves e definir um conjunto de fotos para descrever sua ação ou o movimento de 

algo em processo. O professor lembra que um caminho não é necessariamente 

físico, pode ser uma narrativa. Essas imagens devem “subir” ao Flickr, na pasta 

“caminho de casa”, com o objetivo de ser alvo de comentários de professor e de 

alunos. Os alunos também devem revisar e reorganizar o conjunto das fotogra-

fias independentes e das imagens bipolares, comentando sobre os pontos de vista 

utilizados, a luz, o enquadramento, entre outros fatores.  

Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Detalhes de Granada II. Fotografia digital da autora.
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Deslocamento 3:  Séries 
Fotográficas e Citação 

Visual

Podemos aprimorar ideias através das imagens? 

Nesta terceira aula, Joaquín explica que vamos desen-

volver este conceito e aprofundar o tema das estratégias 

da pesquisa fotográfica. Iniciamos, resgatando ref lexões 

anteriores sobre as imagens. Relembra que, frequente-

mente, as imagens são empregadas para documentação 

de objetos, pessoas, processos, ações, e no nosso caso, as 

utilizamos como metodologia e fundamentação teórica. 

Por vezes, a pesquisa com imagens não é crítica e ref lexi-

va, portanto, não aprimora ideias. Sabemos que imagens 

independentes têm significado por si mesmas, descrevem 

a situação e não precisam do texto ou de outras imagens. 

Ao usá-las na pesquisa, entretanto, devem compor um 

conjunto coerente, organizado e coeso. 

Mas, afinal, como definir, descrever, documentar e con-

cluir visualmente?  Uma resposta se apresenta no texto 

Estructuras narrativas y argumentales en investigación: 

Fotografias Independentes, Séries Fotográficas y Fo-

toEnsayos, já citado no relato das aulas anteriores, é aqui 

incorporado para aprofundar os sete conceitos que sis-

tematizam o uso de imagens: a Fotografia Independente, 

Foto-Discurso, vistos na aula anterior, Série Fotográfica, 

Foto-Ensaio, Foto Resumo, Foto Conclusão e Citação Visual. 

Segundo Marin e Roldán (2012, p.67), “cada uma dessas 

estruturas visuais cumprem funções distintas, seja uma 

descrição ou uma comparação, seja uma argumentação ou 

uma demonstração, e todas devem ser ade-

quadas aos requisitos e critérios de quali-

dade de uma pesquisa artística e educati-

va.” No entanto, ambos reconhecem que 

estas definições não são herméticas e acre-

ditam que seu uso possibilitará revisões e 

ajustes futuros. 

Nessa direção, nas Metodologias Artísti-

cas de Pesquisa Baseadas na Fotografia, 

quando uma imagem não se caracteriza 

como fotografia independente, possivel-

mente corresponderá a outro tipo de es-

trutura visual de pesquisa. Começaremos 

por explorar as Séries, um instrumento de 

investigação, anuncia Roldán. As Séries 

consistem em um conjunto de fotografias, 

realizados pelo mesmo autor, com uma or-

ganização formal, conceitual e narrativa 

própria e coerente. As Séries apresentam 

e analisam o conjunto de imagens, consi-

derando as características semelhantes e 

diferentes entre elas; elas são úteis para 

definir conceitos, o professor cita a título 

de exemplo que podemos apresentar 300 

fotos de mesas diferentes para construir o 

conceito abstrato de “mesa”. 

Como há diferentes tipologias para as sé-

ries fotográficas, o professor lembra que 

ao selecionar os instrumentos visuais da 

pesquisa, precisamos considerar quais são 
Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Lola y punto y ganchillo y afectos. Fotografia digital da autora.
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os elementos do nosso interesse. Quais as variá-

veis e como podem ser arranjadas, quais as estra-

tégias úteis e por fim, qual a técnica fotográfica 

mais adequada. Então, a utilização da fotografia 

na pesquisa pressupõe tomar decisões sobre: 1) o 

referente (objeto de pesquisa); 2) como fazer (quais 

as ações, em qual tempo, etc.); 3) contexto visual 

(onde, como); 4) revelar visualmente sua mirada de 

pesquisador e, 5) colocar em dúvida aquilo que vê 

(ponto de vista crítico). 

Joaquín apresenta a produção do professor e artis-

ta catalão Joan Fontcuberta8 que usa a própria fo-

tografia para questioná-la enquanto representação 

da realidade e da memória. No primeiro exemplo, 

Aerólitos (2000), o artista criou uma narrativa cien-

tífica e ficcional sobre a queda de blocos de gelo 

nas ruas de uma pequena cidade rural espanhola. 

Divulgou a fotografia de si mesmo como cientis-

ta, simulou a foto da medição do gelo, semeou a 

dúvida junto ao público, o “fato” chama a atenção 

da mídia e dos jornalistas, a falsa notícia ganhou e 

perdeu audiência e o show termina. Nesse projeto, 

o artista discute através das imagens, a constru-

ção do discurso científico e sua espetacularização. 

No segundo exemplo, Sputnik (1997), Fontcuberta 

recria a si mesmo como um suposto astronauta do 

programa espacial soviético nos idos de 1968 e in-

venta uma narrativa para tal. E por fim, compro-

va os fatos inverídicos através da manipulação de 

imagens. Com estes exemplos, Joaquín retoma a 

8 Dispon ível em  ht tps: // w w w.fontcuber ta .com. Acesso em 20 dez . 
2016

discussão sobre o visual e o visível, afirmando que 

as performances do artista são visíveis, mesmo que 

apenas diante dos olhos dos consumidores da notí-

cia. Nesse sentido, o professor, faz uma crítica às 

narrativas construídas por museus e nos convida a 

ref letir sobre como os museus criam seus persona-

gens e como inventam ficções. Afirma que o obje-

tivo desta ref lexão não é nos incentivar a ludibriar 

as pessoas, mas nos fazer pensar em narrativas 

científicas ou museológicas – apresentadas como 

verdade absoluta – e desvelar a manipulação a que 

estamos submetidos. Concordo com esse alerta e 

considero a ref lexão atual e oportuna.   

O artista Fontcuberta, também autor de várias 

publicações sobre a natureza do documento fo-

tográfico, se autodefine como Homo photographi-

cus – como muitos de nós! Em tempos de excessos 

de imagens e selfies é preciso compreender que a 

“foto digital é uma imagem sem lugar e sem ori-

gem, desterritorializada e, não tem lugar porque 

está em todas as partes”, como anuncia Fontcuber-

ta (2015, p.4). Assim, entre manipulações de todas 

as naturezas, inclusive na fotografia, precisamos 

duvidar sempre! Como observa Fontcuberta (2015, 

p. 31):!Bienvenidos pues al mundo real, bienvenidos al 

mundo de las imágenes.

Retomando, as Definições Visuais, Joaquín 

lembra que é importante definir os conceitos ao 

princípio do trabalho. Questiona: Qual é a nossa 

posição diante do que queremos representar?  Esse 
Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Exercício para definição de um objeto. Fotografia digital da autora.
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posicionamento pode ser revelado através das 

nossas proposições visuais, por meio de algumas 

estratégias, sintetizadas abaixo. Na aula, as pos-

sibilidades de aplicação dessas estratégias foram 

apresentadas com muitos exemplos visuais. 

Uma das estratégias que define uma proposição 

visual é o isolamento – abstrair o motivo do en-

torno e centralizar a atenção sobre ele. Um bom 

exemplo são as imagens dos sites das empresas de 

comércio eletrônico eBay ou Amazon, nos quais o 

mesmo tipo de objeto é apresentado, sempre sem 

contexto.  Como o vendedor não quer lhe contar 

sobre os detalhes, diz o professor, cria uma ideia 

geral, um “ideal” do objeto por simplificação. A 

imagem do objeto é maximizada, com enquadra-

mento controlado para chamar atenção. 

Outra estratégia para uma proposição visual é o 

Isolamento Temático – que destaca na fotografia o 

assunto primário e desfoca o entorno, através do 

efeito bokeh, obtido no jogo entre diafragma e len-

te. Assim, além de trabalhar o detalhe, nas áreas 

fora do foco, cada ponto de luz torna-se um ponto 

colorido e borrado, como nas fotografias das luzes 

de natal, por exemplo. 

Há também a estratégia conhecida por Série Coe-

rência – na qual prevalece a unidade do conjun-

to de imagens. De certo modo, a série coerência 

apresenta a ‘lógica de nascimento’ que define uma 

ideia visual, por exemplo, ao compor as fotos do 

detalhe máximo para o menor. A estratégia de re-

petição – utiliza o contraste e a comparação, para 

apresentar o universo visual, seja por alteração 

de tamanho, uniformidade de cor ou luz. Como 

exemplo, as fotocollages de David Hockney que em 

suas composições, repete as imagens, ampliando 

algumas fotos e minimizando outras. Mais uma 

vez, o professor ressalta que é relevante levar em 

conta a tonalidade e a harmonia da composição. 

A atividade prática da aula consiste em eleger qua-

tro fotografias, realizadas anteriormente ou nos 

próximos quinze minutos, com potência visual 

para definir um objeto, um conceito, um processo 

e um contexto. Após o intervalo, assistimos ao ví-

deo Someone to love, (2011, 24’) da artista espanho-

la Cristina Nuñez9, que faz a narrativa em off de 

seus dilemas pessoais enquanto nós, espectadores, 

assistimos ao desfile de seus autorretratos e aos 

retratos de sua família. Cristina, ao longo de 25 

anos de pesquisa artística, desenvolveu um proces-

so de pesquisa de autoconhecimento compartilha-

da com o público (The Self-Portrait Experience®), na 

qual arte e terapia são indissociáveis, crê a artista.  

Joaquín considera este vídeo como “filme ou vídeo-

-ensaio”, uma vez que imagem e tempo constroem 

uma narrativa. Quando duas imagens criam uma 

ideia temos um foto-ensaio. Uma aluna discorda. 

Joaquín reafirma que assistimos a um foto-ensaio 

porque Cristina Nuñez cria uma ideia particular 

9 Dispon ível em <https: //cr i st ina nu nez .com /someone- to- love/.  
Acesso em 20 dez . 2016 Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Exercício para definição de um conceito. Fotografia digital da autora
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sobre mulheres. Esse processo de investigação também pode ser con-

siderado autonarrativa/autoetnografia, porque ao expor-se aos ou-

tros, se transforma a si própria no objeto da pesquisa. No vídeo, a 

artista se apropria de arquétipos universais para gerar metáforas com 

suas próprias imagens, discutindo temas relevantes na atualidade: 

gênero, memória, relações de poder, entre outros temas. 

Dessa forma, o professor lembra-nos que fotografar alguém é muito 

mais do que capturar a imagem de seu corpo, é ir além dos clichês e 

estereótipos. E continua, ensinando que os tópicos, isto é, uma refe-

rência direta e precisa, um lugar comum, não evocam a memória ou 

a imaginação, nem ajudam as pessoas a ref letirem sobre novas ideias. 

Aponta como exemplo, uma situação escolar bastante comum tam-

bém no Brasil: a professora oferece aos alunos a obra Pomba da Paz 

(1949), de Pablo Picasso, e a utiliza apenas como um desenho para co-

lorir. Isso é um estereótipo! Haveria inúmeras outras possibilidades 

para ampliar e criar novas ideias entre os alunos – seja sobre a arte, 

o artista, a obra, a técnica do desenho ou outras tantas abordagens 

para além do artístico. Quando a professora não considera a oportu-

nidade de estabelecer comparações entre outras pombas desenhadas 

por diferentes artistas, ou ainda apresentar fotografias de pombas ou 

a ave propriamente dita, está estereotipando a imaginação da crian-

ça! Reduz o universo da arte ao ato mecânico de colorir! E ainda des-

considera que podemos aprimorar ideias através das imagens. Vale a 

pena, resgatar o exemplo acima, no qual a visualização de inúmeras 

imagens sobre diferentes mesas possibilita a construção do conceito 

“mesa” para repensar as práticas pedagógicas vigentes. 

A seguir, o professor nos apresenta a síntese sobre as tipologias e 

usos das séries fotográficas exibida na aula, ressalvando que foram 

enriquecidas com a apresentação de muitos exemplos visuais, tanto 

de alunos egressos dos anos anteriores do Programa de Pós-Gradua-

Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Exercício para definição de um processo. Fotografia digital da autora.
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ção, como imagens produzidas por Marin e Roldán para suas publi-

cações e ainda, outros fotógrafos.  

Série-Mostra: também chamada Série-Exemplo, de caráter mais des-

critivo, apresenta o tema mediante várias imagens; comparam com o 

mesmo enquadramento; possuem sincronia; estabelecem semelhan-

ças e diferenças (modelo de visualização); partem do genérico para 

o específico; revelam os detalhes e as peculiaridades, entre outras. 

Joaquín reforça o conceito chave sobre as séries fotográficas, nas 

quais o discurso visual demonstra contrastes e semelhanças através 

da comparação e da analogia visual. Como exemplo, apresenta as 

seguintes referências: primeiramente, novas imagens de Eadweard 

Muybridge10, fotógrafo já citado anteriormente. Em seguida, exibe a 

obra do fotógrafo Ari Versluis e da estilista Ellie Uyttenbroek11 que 

trabalham juntos desde 1994, retratando pessoas que compartilham 

um conjunto de características de um determinado grupo social. Se-

gundo a dupla de artistas holandeses, essa pesquisa visual lhes per-

mitiu identificar códigos específicos de vestuário, comportamentos 

e atitudes que caracterizam uma “tribo” e o pertencimento a uma 

subcultura urbana. Quando detectam uma pessoa com característi-

cas que se enquadram em determinado grupo, os artistas a convidam 

para fotografá-la no estúdio, tendo como única exigência, usar exa-

tamente as mesmas roupas que vestia no momento em que fizeram 

contato. No estúdio, retratam a pessoa isolada, diante de um fundo 

neutro. Dessa forma, colecionam mais de três mil tipos socialmente 

diferenciados em seu projeto Exactitudes, que assume, de um lado, 

a mesma visualidade das experiências fotográficas sociológicas do 

século passado, cujas imagens apresentavam e categorizavam os es-

pécimes. Por outro lado, ao utilizar com rigor observação cuidadosa, 

isolamento, categorização e documentação em suas séries, as com-

parações visuais revelam diferenças pessoais contidas nos detalhes 

10 Dispon ível em http: // w w w.muybr idge.org .  Acesso em 20 dez . 2016 .
11 Dispon ível em http: //ex act it udes .com. Acesso em 20 dez . 2016 Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Exercício para definição de um contexto. Fotografia digital da autora.
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individuais, por menores que sejam. Ao discutir, então, as contra-

dições entre individualidade e uniformidade, os artistas investigam 

também como os códigos de vestimenta e os comportamentos são 

codificados, como operam e são transmitidas essas práticas sociais. 

No texto Aprendizaje, Innovación docente e investigación en edu-

cación artística basada en la fotografia, Roldán (2010, p.53) questio-

na: O que poderíamos apreender com estas séries, se tivessem sido 

realizadas na antiga Grécia, na civilização pré-colombiana ou nas 

cavernas rupestres? Nesse contexto hipotético, com seus argumen-

tos visuais, a série fotográfica, apenas indicaria pistas sobre práticas 

culturais compartilhadas em outros tempos e lugares.  Como contri-

buição, incluo a proposição artística de outro holandês, o fotógrafo 

Hans Eijkelboom12. De modo similar à dupla de artistas anteriores, 

Eijkelboom possui uma série de retratos, intitulada Photo Notes, nas 

quais captura imagens de pessoas comuns, sem que sejam vistos. 

Desde 1992, o artista caminha por ruas comerciais das grandes ci-

dades com sua câmera no pescoço e o disparador escondido em sua 

mão, para que o ato fotográfico não interfira na cena. Quando algo 

chama sua atenção, por exemplo, a quantidade de mães empurrando 

carrinhos de bebê, decide que tal informação será o ponto de partida 

e permanece no local, por tempo determinado, à espera de desenvol-

ver fotograficamente esse tema. Segundo o artista, as repetições do 

mesmo tema, geram séries que destacam a oposição entre individua-

lidade e globalização; o jogo social entre comportamento e consumo. 

Em entrevista concedida a Peter Nijenhuis13, Hans Eijkelboom co-

menta sobre seu trabalho e sua participação na 30ª Bienal de São 

Paulo, realizada em 2012. Suas séries dividiram o espaço com 638 

fotografias do alemão August Sander, que no início do século XX, 

mapeou, através de retratos fotográficos, a ordem social de seu tem-

12 Dispon ível em  ht tp: // w w w.photonotebooks .com. Acesso em 20 dez . 2016
13 ht tp: //per for mat us .net /t raducoes/ ha ns-ei jkelboom-sao- pau lo/.  Acesso em 20 dez . 2016 Série Mostra . Egas, O. (2016). Antigas portas de madeira. Composto por oito fotografias digitais da autora.
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po, cujas demarcações sobre cada identidade social eram mais rigo-

rosas e permanentes. Segundo Eijkelboom, Sander tornou visível um 

conceito social através de um conceito artístico. O artista reconhece 

que seu próprio trabalho também oferece um panorama social, no 

entanto, com perspectivas distintas:

Na sociedade moderna, o poder torna-se o mais invisível 
possível. O poder cria a ilusão de que a pessoa autônoma 
se autodetermina. Já não se trata de obediência e discipli-
na e sim de uma força moderna que não impõe, mas que 
ajuda o indivíduo a disciplinar-se a si mesmo e a encon-
trar o respetivo lugar na sociedade. [...] É aí que consegui-
mos ver como ela opera: somos seduzidos a fazer compras 
que geram a sugestão de que sublinham a nossa perso-
nalidade única, pese, embora, serem artigos de produção 
massificada. Objetivamente encaradas, muitas formas de 
consumo comprovam, no máximo, como ainda continua-
mos a sermos membros fiéis da sociedade de consumo..

Ao comparar as séries fotográficas da dupla Versluis e Uyttenbroek 

e as de Eijkelboom, reconhecemos diferenças procedimentais na 

elaboração dos retratos, com registros meticulosamente preparados 

ou f lagrantes espontâneos. Contudo, ambas as séries apresentam 

um discurso visual sensível e crítico às questões da identidade con-

temporânea que, ironicamente, transita entre o nosso desejo de ser 

diferente e a necessidade de pertencermos a um grupo. 

Durante a 30º Bienal de Arte de São Paulo, intitulada A iminência 

das poéticas , a série fotográfica de Sander e Eijkelboom obtiveram 

sucesso de público, em sua grande maioria, estudantes da educação 

fundamental de escolas públicas. Sabemos que adolescentes e jo-

vens estão em busca de sua identidade e quase sempre, integrados 

a grupos e “tribos”. A série Photo notes, de Eijkelboom, iluminou 

questões sobre liberdade, identidade e consumo, entre esses jovens 

e adolescentes? Os estudantes conseguiram ver a si próprios? Ao Série Mostra . Egas, O. (2016). Mosaicos com padrões árabes. Composto por oito fotografias digitais da autora.
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se reconhecerem em um dos tipos, os adultos, teriam ref letido sobre suas 

certezas? O que as civilizações futuras poderiam aprender, sobre nós, com 

essas séries? 

Um projeto de itinerância promovido pela Fundação Bienal permitiu que 

uma seleção de obras da 30ª Bienal, estivesse exposta, em 2013, no Museu 

de Arte Murilo Mendes, em Juiz de Fora, entre as obras, alguns painéis das 

séries de Eijkelboom. Com meus alunos universitários, diante das obras e 

motivados por elas, ref letimos se nossas escolhas nos tornam mesmo livre. 

Quem decide por nós? E seguimos em conversações sobre individualidade, 

coletividade, moda, consumo, visualidade, fotografia como linguagem e 

arte. Quanto aos alunos, realizaram muitos selfies diante dos painéis do 

artista. Oxalá as fotos de Eijkelboom tenham aprimorado o pensamento 

visual dos alunos e aqueles selfies ao final, representem a alegria da des-

coberta de um novo conhecimento. 

A título de mais um exemplo, Joaquín resgata o trabalho da artista ja-

ponesa Tomoko Sawada, apresentada na primeira aula. O livro intitula-

do School Days, apresenta séries-mostra com as clássicas fotografias de 

grupos escolares, alteradas com a substituição dos rostos das alunas, pelo 

rosto da própria artista. Rever as fotografias desse trabalho, contribui 

para a minha própria compreensão sobre esta tipologia. Outro exemplo 

exibido foram as fotografias de Xabier Molinet, doutorando neste pro-

grama, cujo artigo El Color del aprendizaje de los maestros, escrito em 

parceria com Rafaèle Genet, foi analisado no capítulo 1. Com viés socio-

lógico, suas séries-mostra investigam a identidade dos estudantes da Uni-

versidade de Granada. Sigo impactada por essa série-mostra que trabalha 

a repetição e a comparação para dar a ver resultados que só as imagens 

podem nos revelar. Há também mais possibilidade de operar com a série-

-mostra, conhecida como Média visual, nas quais as fotografias sobrepos-

tas por transparência oferecem possibilidade de comparação dos dados 

fotografados.   

Série Sequência .  Egas, O. (2016). A dança de Shama. Composto por dezoito fotografias digitais da autora
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A Série-Sequência: apresenta e analisa as fases do desenvolvimento de um pro-

cesso; descreve as alterações processuais; situam a temporalidade e a espa-

cialidades; a lógica crescente ou decrescente; diacrônicas ao evidenciar as 

variações processuais; o encadeamento das fotos como recurso do discurso 

visual. Referências: as clássicas imagens da demonstração de corrida de cava-

los, realizada pelo fotógrafo Muybridge, em 1878.

Na Série-Fragmento: os fragmentos sugerem ideias e novas conexões: amplia 

significativamente o detalhe; revela peculiaridades; a ideia do “todo” se com-

pleta de forma mais abrangente com a somatória das “partes”, configurando 

uma sinédoque visual. Essa série pode ser construída com apenas uma foto, 

extraindo-se dela fragmentos em separados ou ainda, a partir de fotos distin-

tas. Por suas características, também pode ser chamada de série-acumulativa. 

Referências: as fotografias antropológicas de Gregory Bateson e as fotocollages 

de David Hockney, citadas por mim, no primeiro Capítulo. As fotografias de 

Hockney também podem ser citadas como exemplo de Série-Acumulativa. 

Marin e Roldán (2012, p.74) afirmam que as Séries-Mostra, Sequência e Fragmen-

to, cada qual com suas características, têm em comum, dois aspectos: a neces-

sária qualidade fotográfica e artística das imagens e, o foco de atenção nas 

pessoas, nos processos e nos eventos fotografados. As duas séries seguintes, 

Estilo e Estudo, se definem na qualidade fotográfica intrínseca.

Série-Estilo:. Tem ênfase nas decisões fotográficas; unidade e coerência; de-

monstrar visualmente o modelo utilizado para a construção de imagens. Re-

ferências: Guadalupe Pérez Cuesta, Xavier Molinet Medina, Miguel Ángel 

Cepeda, alunos do programa de Pós-Graduação da Universidad de Granada, 

entre outros. 

A série-estudo consiste em documentação de processos educativos sobre fo-

tografia que revela as fases visuais da aprendizagem e desvela o visual no 

motivo fotografado. Referências: As fotografias do livro Metodologias 
Série Fragmento. Egas, O. (2016). Escultura no panteón da familia Lozano Castillo. Composto por 3 fotografias digitais da autora, com citação 

visual literal (Clavarana, 2007)
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Artísticas de Investigación en educación, 2012, de sua autoria em par-

ceria com Marin. Recomenda a leitura obrigatória dessa publicação.

Joaquín comenta que, de modo geral, os livros de História da Arte são ilus-

trados com muitas imagens. Contudo, para explicar conceitos e empreender 

a leitura de imagens, costumeiramente, utilizam fragmentos de diferentes 

obras de arte, ou ainda detalhes ampliados de uma mesma obra. Segundo o 

professor, o motivo pelo qual tais publicações são ineficientes em utilizar 

imagens para aprimorar ideias, reside no fato de que os autores pretendem 

“explicar” as imagens, dissociando os detalhes da obra completa. O pensa-

mento se move entre essas pequenas evidências abstratas e desmembradas 

entre si. Se a fragmentação do conteúdo não propicia um significado para o 

todo, não é provavelmente, um pensamento significativo. 

Na introdução de seu livro Arte e percepção visual (1986), Rudolf Ar-

nheim comenta que, de certo modo, “nossos olhos foram reduzidos a ins-

trumentos para identificar e para medir; daí sofrermos de uma carência de 

ideias exprimíveis em imagens e de uma capacidade de descobrir significa-

do no que vemos”. Destacamos, ainda na introdução do mesmo livro, dois 

pontos importantes: 1) se queremos entender uma obra de arte, é preciso 

encará-la como um todo e, 2) o emprego de instrumentos que “matam” a 

experiência visual ao invés de enriquecê-la. Com isso, Roldán ressalta que 

nem todo livro com imagens se apropria do discurso visual para processos 

educativos, como observamos em muitos livros de História da Arte. 

Encerrando a aula, Joaquín orienta para atividade prática: individualmente 

elaborar uma série de cada tipo (série-mostra, série-sequência, série-frag-

mento, série-estilo e série-estudo). Se necessário, podem recolher imagens 

da Internet. Quando finalizar as cinco séries, anexar ao Flickr. 

Série Estilo.  Egas, O. (2016). Arvore a partir de David Hockney. 

Composto por trinta e uma fotografias digitais da autora e uma 

citação visual literal (Hockney, 1982)
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Deslocamento 4.  
Séries e Citação 

visual 

A aula começa reforçando orientações anteriores 

sobre a importância de escolher o método adequa-

do para cada pesquisa. Roldán faz um apanhado 

geral sobre as pesquisas qualitativas. Resgata a 

A/r/tografia, afirmando que esse método é dinâ-

mico, valorizando as experiências pessoais e os 

entrelugares – condição nem sempre aceita por 

outros métodos qualitativos e, certamente, des-

cartada em pesquisas quantitativas. Ainda assim, 

A/r/tografia exige posicionamento ref lexivo e não 

pode ser vista como um “vale tudo”.

Ricardo Marin e Joaquín Roldán, ao longo da 

última década, por conta de suas afinidades me-

todológicas, têm estreitado vínculos acadêmicos 

com Rita Irwin14, inclusive convidando-a para mi-

nistrar o curso Investigación en Educación Artistica 

perspectivas multiculturales, ecosociales y éticas - A/r/

tografia, no programa de pós-graduação. Joaquín 

explica que tais aproximações, implicam em en-

volvimento sério e responsável tanto na difusão 

da metodologia A/r/tográfica, entre programas 

de pós-graduação em diferentes universidades, 

em muitos países, como também na própria ação 

14 R ita Ir w in esteve conosco no Brasi l ,  em 2015 .  E la é professora 
t it u l a r de A r te -Educação e d i retora da Div isão de For mação de 
Professores da U BC . Com vasta ex per iência em gestão e cu r r í -
cu los de A r te -Educação, e l a é u ma pesqu isadora de prest íg io 
inter naciona l .  Seu recon hecimento a conduziu à presidência da 
Sociedade Inter naciona l de Educação Através da A r te -  InSEA 
(T he Inter nat iona l Societ y for Educat ion T h roug h A r t),  orga-
n ização não-gover na menta l f i l i ada à Orga n ização das Nações 
Un idas pa ra a Educação, a Ciência e a Cu lt u ra ( U N E SCO).

contínua de pesquisar sobre A/r/tografia. Reitera 

que nem todas as pesquisas se adaptam às Meto-

dologias Artísticas de Pesquisa e insiste sobre a 

necessidade de ref letir adequadamente sobre as 

escolhas metodológicas dos alunos pesquisadores. 

Resumidamente, comenta sobre as estratégias de 

investigação, associando-as a propósitos e obje-

tivos: Série-Mostra: para demonstrar quantitati-

vamente, para encontrar diferenças entre dados e 

imagens, comparar casos, sintetizar momentos, 

estabelecer temporalidades, demarcar fases de um 

processo, distinguir ritmos. Série-fragmento: revela 

detalhes e peculiaridades sobre o mesmo. Série-es-

tilo: responde à pergunta como vejo a realidade; 

para evidenciar a realidade, unificar a ideia, discu-

tir a Cultura Visual e questionar a manipulação de 

imagens. Como exemplo, traz à tona a situação das 

crianças que de modo geral, são reféns dos perso-

nagens criados pela indústria cultural, apontando 

que as imagens de tais personagens ocupam luga-

res de destaque nas salas de aula e corredores da 

escola. Nesse ponto, surgem as indagações: como 

reverter essa postura passiva tanto da família como 

da escola em relação ao consumo desses produtos? 

Para além do consumo, qual a contribuição desses 

produtos para a imaginação infantil? Esse tema po-

deria ser investigado através da série-estilo, diz o 

professor. Outro exemplo de aplicação dessa estra-

tégia consiste na produção de fotografias a partir 

de imagens de obras de determinado artista com a 

apropriação fotográfica dessas características. 

Na Metodologia Artística de Pesquisa Baseada na Fotografia, todas as fotos 

precisam ser citadas ao pé da imagem, como legenda. Esse tema, já mencio-

nado nesse texto, é fundamental para a identificação explícita das estrutu-

ras visuais utilizadas na pesquisa com imagem, exceções estão restritas às 

exigências de uma revista acadêmica, por exemplo. Indicamos a formatação 

utilizada nas Metodologias Artísticas de Pesquisa, como se segue: “Instru-

mento de pesquisa (negrito). Sobrenome, nome. (data – quando foi realiza-

do o instrumento). Título (em itálico) + informações sobre a imagem (por 

exemplo: fotografia digital a partir de cinco fotos analógicas (1987 – data 

da foto) de autoria de...)”. O professor esclarece que o título da fotografia 

ou da série não precisa explicar a legenda. Quem organizou a série de fo-

tografias é o autor do instrumento, em seguida acrescenta-se a autoria das 

imagens utilizadas na série, se não forem de própria autoria. Na exposição 

Encontros flagrados: Foto-Ensaios em pesquisa, organizada por nosso grupo de 

estudos, como todas as obras utilizavam o instrumento, o Foto-Ensaio, nos-

sas legendas seguiram os padrões de autoria e não de pesquisa.  

O professor ensina que na Metodologia Artística de Pesquisa Baseada na 

Fotografia, todas as imagens, que não sejam autorais ou dos participantes 

da pesquisa, são consideradas Citações Visuais. Além do respeito aos direi-

tos autorais, precisamos indicar claramente, qual imagem não é de nossa 

autoria. Há imagens de domínio público, bem como imagens com uso livre, 

como as encontradas no site da Biblioteca do Congresso15, em Washington 

D.C. No texto Estructuras narrativas y argumentales en investigación: fo-

tografías independientes, series fotográficas y fotoensayos, Marin e Roldán 

(2012, p.80), definem que: 

- Citação Visual Literal: é a reprodução idêntica e completa da ima-
gem citada, na íntegra e sem alterações; essas referências visuais 
precisam ter tamanho reduzido; sempre integrar a citação visual, 
como argumento, em nosso próprio discurso visual – caso contrá-
rio será apenas uma coleção de citações; oferecem credibilidade e 

15 Dispon ível em  ht tps: // w w w. loc.gov.  Acesso em 20 dez . 2016
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apoio para nossas escolhas visuais; referenciar sempre as citações 
no texto e na bibliografia. 

- Citação Visual Fragmento é a reprodução de detalhes da imagem 
citada; destaca detalhes do original; tamanho reduzido; argu-
mento em nosso próprio discurso visual; oferecem credibilidade e 
apoio para nossas escolhas visuais; referenciar sempre as citações 
no texto e na bibliografia. 

- Citação Visual Indireta: não é nem literal nem fragmento; incluída 
significativamente como parte de outra imagem ou foi alterada, 
seja por projeções, inclusão, mistura (pós-processada ou dupla 
exposição) ou uma citação estilística.

Nos três tipos de citações acima, os autores sugerem: 1) a redução da imagem 

citada, deixando claro que aquela imagem serviu de referência, mas não 

compõe nosso discurso visual e, 2) a inclusão do contorno com linhas duplas na 

cor preta, estabelece a distinção entre as outras imagens. Para o professor 

Roldán, abarrotar a pesquisa com imagens de outros autores pode revelar 

falhas em seus argumentos, diminuir seu protagonismo e ainda transformar 

o trabalho em uma coleção de citações. Nesse momento, indica aos alunos a 

leitura de diversos artigos publicados em parceria com Marin que abordam 

suas proposições para sistematização das imagens na Metodologia Artística 

da Pesquisa Baseada na Fotografia. 

O livro Metodologías Artísticas de Investigación en educación 

(2012) apresenta a fundamentação teórica, a sistematização e as possibilida-

des de uso das fotografias para a pesquisa. E vai além, fazendo do livro um 

verdadeiro escaparate para desvelar em si mesmo a potência das imagens 

como discurso, conhecimento e metodologia. Pretende ser um exemplo vivo 

da aplicação visual dos instrumentos de pesquisa a que se propõe. Em mi-

nha opinião é leitura obrigatória e uma aventura visual. 

Deslocamento 5. 
Foto-Ensaio e os 

Pares

O professor anuncia que a aula estará centrada em 

dois temas importantes: foto-ensaios e pares de 

imagens visuais. Ele comenta que, motivado por 

seu interesse na temática dos pares de imagens, 

procurou a professora Anne Whiston Spirn, em 

Boston, nos Estados Unidos. Whiston Spirn reali-

zou uma extensa pesquisa sobre a obra da fotógra-

fa norte-americana Dorothea Lange16 (1895-1965), 

que por sua vez, trabalhou com pares de imagens. 

A pesquisa de Whiston Spirn se transformou no 

premiado livro Daring to Look: Dorothea 

Lange’s Photographs and Reports from the 

Field, publicado por University of Chicago Press, 

2008. Nesse estudo são compilados fotografias e 

registros de campo, realizados por Lange, no fi-

nal dos anos 1930. Whiston Spirn comenta em seu 

site17  que para além das imagens icônicas,  

Lange viu suas fotografias como 
parte de narrativas sequênciadas e, 
as enriqueceu com suas legendas 
descritivas - sem as quais, diz Lan-
ge, “metade do valor do trabalho de 
campo está perdido”. Ousando Olhar 
apresenta fotos e legendas do traba-
lho de campo de Lange na Califórnia 

16 Dispon ível em http: // foto.espm.br/ index .php/sem-categor ia /a -
-g ra nde-depressao-sob-as- lentes-de -dorothea- l a nge/.  Acesso 
em 20 dez . 2016

17 Dispon ível em http: // foto.espm.br/ index .php/sem-categor ia /a-
-g ra nde-depressao-sob-as- lentes-de -dorothea- l a nge/.  Acesso 
em 20 dez . 2016

e na Carolina do Norte durante 1939, 
nunca antes publicadas. As imagens 
de Lange capturam os campos de imi-
grantes, agricultores sitiados e paisa-
gens fortes e deslumbrantes e, suas 
legendas - desde explicações simples 
sobre os cenários a notas históricas 
e esboços biográficos - acrescentam 
inesperada profundidade, trazendo 
assuntos e suas lutas inesquecíveis 
para a vida. As palavras e as fotogra-
fias de Lange falam poderosamente 
ao presente, pois a dinâmica que viu 
e gravou ainda está moldando vidas e 
paisagens americanas.

Dorothea Lange foi pioneira em muitos senti-

dos. Dona de seu próprio estúdio fotográfico, ela 

produzia retratos na cidade São Francisco, EUA, 

quando decidiu fotografar moradores de rua e a de-

cadência das cidades pós-crise econômica de 1929. 

De certa maneira, sua ótica pessoal e sua mudança 

do estúdio para as ruas, transformaram os rumos 

da fotografia documental nos Estados Unidos. Ela 

foi contratada como fotógrafa pela Farm Security 

Administration18 (FSA), órgão estatal responsável 

pelo combate à pobreza, para atuar no setor de fo-

tografia, mantido de 1935 até 1949. 

Interessados em gerar imagens sobre os impactos 

dessa crise no país, durante aproximadamente três 

anos, os melhores fotógrafos da época, entre eles 

Lange, Walker Evans e Lewis Hine, fotografaram 

o centro-oeste americano. O sociólogo Lewis W. 

Hine (1874-1940) fotografou a difícil situação dos 

18 Dispon ível em https: // w w w. loc.gov. Acesso em 20 dez . 2016



[ 199 ] Foto-Ensaio Descritivo. Egas. O. (2016 Calçamento das Ruas Composto por cinco fotografias digitais da autora. Foto-Ensaio Metafórico. Egas. O. (2016). O Bairro de Albayzin. Composto por duas fotografias digitais da autora.



[ 201 ] Foto-Ensaio narrativo  Egas, O. (2016). Variações do céu na Plaza de Gracia. Composto por quinze fotografias digitais da autora.
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trabalhadores e em especial, do trabalho infantil. 

Como suas imagens denunciavam as péssimas con-

dições de trabalho, contribuíram para a criação 

de leis trabalhistas. Algumas de suas fotos estão 

citadas nas estratégias visuais apresentadas no ar-

tigo de Marin e Roldán (2012, p. 64-89) Estruc-

turas narrativas y argumentales en investigación: 

Fotografías independientes, series fotográficas y 

fotoensayos. 

Uma das fotos mais emblemáticas de Dorothea 

Lange retrata uma mulher, de cabelos negros, so-

brancelhas grossas, cenho franzido. Seus olhos mi-

ram ao longe, distantes e esvaziados. A mão sobre 

o rosto, na lateral do queixo, evidencia ainda mais 

as profundas marcas de seu rosto. Essa mulher não 

está só: duas crianças se apoiam sobre seus om-

bros, estão de costas para o observador. Em seu 

colo dorme um bebê. A foto em preto e branco 

desvela as roupas desgastadas e a sujidade da po-

breza miserável vivida por uma camponesa em 

1936. Dorothea Lange dá à foto o título de Migrant 

Mother e escreve como legenda: “Florence Owens 

Thompson com três de seus sete filhos”.

Percebe-se, então, que a legenda dada por Doro-

thea Lange, diz muito sobre a imagem e aquela 

mulher, Florence. Diz também sobre a própria fo-

tógrafa, uma mulher corajosa, em uma profissão 

predominantemente masculina, com olhar sensí-

vel para o contexto social da época. Questiono se 

as fotografias realizadas na atualidade, nos cam-

pos de refugiados, dos sobreviventes das guerras 

religiosas e de todos os que vivem à margem, pos-

suem a mesma intencionalidade de Lange. Quando 

Joaquín indaga os alunos sobre o que pretendem 

narrar com suas imagens, está resgatando, de certa 

maneira, o ativismo de Lange. 

O professor comenta que as fotografias realizadas 

nesse período, citadas acima, foram bem aceitas e 

de certa forma, contribuíram para acelerar a in-

dústria dos meios de comunicação, inaugurando 

a fotografia documental em reportagens e outras 

publicações visuais. É Dorothea Lange que intro-

duz a ideia de apresentar suas fotografias em pa-

res, criando com elas, metáforas visuais e estabe-

lecendo um novo marco visual. 

O par de imagens funciona como conector visual 

que magnetiza o olhar e constrói uma narrativa 

entre si, gerando um jogo visual entre ambas. A 

conexão entre elas mantém o olhar do leitor atento 

e deste modo, possibilita a invenção de metáforas 

visuais. Dentre outros assuntos, o tema das foto-

grafias em pares continua sendo pesquisado pela 

professora Annie Whiston Spirn no Instituto de 

Tecnologia de Massachussets (MIT) e também por 

Joaquín. A aula continua com muitos exemplos vi-

suais dos pares de imagens realizados por Doro-

thea Lange, Whiston Spirn e pelo próprio profes-

sor. Ainda em fase de estudos e definições como 

estratégia de investigação fotográfica, a fotografia 

em pares, estabelece diálogo a partir de algumas 

circunstâncias, entre elas, a continuidade, seja na 

linha do horizonte, na textura ou outros elementos 

visuais; o mesmo peso visual e a uniformidade da 

cor são fundamentais. O professor esclarece que é 

preciso manter a distância visual entre as imagens, 

evitando a simples justaposição. De modo geral, 

no par de imagens o discurso visual possibilita sig-

nificados mais amplos e diversificados do que nas 

outras estratégias visuais. A lógica de conexão está 

no diálogo equilibrado entre elas. Quando essa co-

nexão é inexistente ou uma das imagens é mais 

potente que a outra, mantê-las lado a lado perde 

o sentido. 

Nesse momento, uma voz interrompe o professor e 

pergunta sobre o par de imagens, ainda formulan-

do o seu próprio pensamento: “Seleciono uma foto 

e vou procurar a outra, é isso?”. Joaquín responde 

que não, porque não se trata de pergunta e respos-

ta, como nos diálogos verbais. A segunda imagem 

não corresponde à reposta da primeira imagem. 

Para ordenar o par de imagens, trata-se de come-

çar um jogo visual em busca de conectividade e 

metáforas. 

O professor nos conta como ele mesmo procede 

até encontrar o par de imagens: depois de fazer 

as fotografias (detalhes, paisagens, etc.), dispõe as 

imagens sobre uma mesa, como num grande tabu-

leiro e observa o conjunto com atenção. Começa 

a pensar no par sempre com a foto mais potente 

visualmente, coordenando-a com outras imagens, 

por tentativa e erro até que consiga visualizar di-

ferentes possibilidades de conectá-las como pares. 

Com isso, o professor esclarece que não se trata 

de criar o par de imagens na sua mente e depois, 

tentar fotografar o imaginado. Nem perfilar uma 

imagem ao lado de outra. É diferente disso, não 

funciona assim. Afirma o professor que é preciso 

conectar fotos já produzidas, considerando a qua-

lidade e a poética visual dessa conexão. Roldán 

considera os pares de imagens visuais como mais 

uma estratégia visual das Metodologias Artísticas 

de Pesquisa Baseada em Fotografia, apontando ser 

exatamente esse o diferencial da Metodologia: a 

própria fotografia questiona o pesquisador a fazer 

novas perguntas. 

Roldán sugere observar com atenção os detalhes, 

isto porque são eles que nos oferecem ideias. Por 

vezes, essas ideias se vinculam e, de repente, nos 

damos conta da conexão entre as duas imagens. Pa-

rece-me que aqui, novamente a observação atenta, 

lenta e cuidadosa, vasculha as imagens, comparan-

do-as por semelhanças e diferenças, nos permite 

ver. O pensamento visual estabelece vinculações 

entre as duas imagens. Chega ao fim uma busca de 

algo incógnito, mas que lá já estava. 

Outra circunstância favorável às fotografias em 

pares é o significado poético, entre elas, as cone-

xões visuais surgem daí. É crer para ver. O profes-

sor acrescenta que o par de imagens não precisa 

ser da mesma época, uma vez que a cronologia não 
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é relevante aqui. Pode ser interessante principiar 

as aproximações por uma linha ou rodapé da ima-

gem.  Outra possibilidade são os pares a partir de 

citações visuais. O professor recomenda sempre 

mover, trocar e escolher outras imagens, quantas 

vezes forem necessárias, antes de finalizar o par de 

imagens. Ele apresenta exemplos visuais, nos quais 

explora diferentes conectividades entre as mesmas 

imagens. Realmente diferentes aproximações ge-

ram metáforas visuais diferentes.  Mais uma suges-

tão interessante de Joaquín: os pares de fotos são 

especialmente úteis em trabalhos no meio impres-

so, nos quais cada imagem ocupa uma página. O 

inverso acontece com as séries, nem sempre cabem 

nas páginas duplas do livro. O professor reconhe-

ce que ainda há muito o quê aprender sobre pares 

de imagens como instrumento fotográfico para a 

pesquisa. 

A seguir, para introduzir a estrutura do Foto-

-Ensaio, Roldán apresenta a obra do fotógrafo 

norte-americano W. Eugene Smith19 (1918-1978), 

pioneiro na prática de foto-ensaios ( photo essays). 

Repórter fotográfico durante a II Guerra, Smith 

realizou mais de cinquenta “fotos-histórias” so-

bre o cotidiano de pessoas comuns para a revis-

ta LIFE  e depois, se filiou à agência Magnun. 

O primeiro exemplo que Joaquín nos oferece, é a 

reportagem visual Country Doctor, publicada em 

1948, na LIFE. Durante vinte e três dias, Smith 

acompanhou a vida do médico Dr. Robert Ceria-

19 Dispon ível em http: //ccp-emuseu m.catnet .a r i zona .edu /ob-
j e c t s / v i e w c o l l e c t i o n s ? t : s t a t e : f l o w = 4 3 5 7 2 f 4 c - 5 9 2 3 -4 a b 4 - b -
130-5e368ea7c8ca . Acesso em 20 dez . 2016

ni e sua interação com os pacientes. Os retratos 

íntimos foram apresentados em uma sequência 

visual que, realmente, contava histórias, inclusive 

subvertendo as convenções habituais, priorizando 

a fotografia e não o texto. O segundo exemplo foi 

o foto-ensaio Spanish Village, realizado em 1951, na 

região de Estremadura. 

Smith era um fotógrafo que pensava como um edi-

tor, planejando a diagramação, as legendas e o tex-

to. Por vezes, sua visão autoral desconsiderava os 

limites gráficos e comerciais da publicação, obri-

gando-o a romper contratos. Suas fotografias utili-

zam frequentemente a iluminação dramática, pró-

xima ao chiaroscuro do artista italiano Caravaggio. 

O professor comenta que nessa época, havia a 

tendência entre os fotógrafos de reproduzirem 

fotograficamente algumas caraterísticas da pintu-

ra. Os fotógrafos eram, basicamente, técnicos em 

fotografia, manipulando todas as etapas da pro-

dução fotográfica, inclusive laboratoriais. Muitos 

morreram envenenados com o uso das substâncias 

químicas utilizadas na época. 

No texto Estructuras narrativas y argumentales en 

investigación: fotografías independientes, series 

fotográficas y fotoensayos, Marin e Roldán (2012, 

p.78) apresentam as características essenciais do 

Foto-Ensaio na pesquisa fotográfica: 

 

Cada uma das fotografias que configuram um foto-ensaio e, sobretudo, 
as interrelações que estabelecem umas imagens com as outras, compõem 
sucessivas possibilidades de interpretações e significados até dar forma, 
com suficiente clareza, a uma ideia ou um raciocínio. Os Fotos-Ensaios 
podem ser acompanhados de texto escrito, e de fato, na maioria dos casos 
são publicados assim, mas a contribuição fundamental para a pesquisa 
é notadamente visual. Entre as formas mais elementares do foto-ensaio 
se encontram as seguintes: uma fotografia original junto a uma citação 
visual ou duas fotografias originais que incluam uma citação visual Indi-
reta. Uma reunião de duas ou mais citações visuais literais não configura 
um foto-ensaio, mas constitui uma coleção de citações. 

Os fotos-ensaios servem, principalmente para expor uma argumentação 
visual porque exploram, ao máximo, as possibilidades narrativas e de-
monstrativas das imagens e não somente suas funções figurativas o re-
presentacionais.

Segundo o professor, os Foto-Ensaios também podem ser designados por seus ob-

jetivos. O Foto-Ensaio Explicativo prioriza a argumentação e a demonstração dos 

acontecimentos educativos e por isso, traz em si, uma explicação visual. Quando 

está associado a uma citação visual possibilita a análise descritiva ou comparativa 

da imagem citada. O Foto-Ensaio Interpretativo consiste na resposta visual dos re-

sultados da pesquisa.  

Joaquín esclarece que pode existir texto no Foto-Ensaio, desde que esse texto 

estabeleça diálogos com as imagens. Também comenta como reconhecer quando 

as imagens compõem ou não um Foto-Ensaio: observar se a alteração de uma das 

imagens transforma o significado narrativo. Se a resposta for positiva, está tudo 

bem – este é um Foto-Ensaio. Se a resposta for negativa, isto é, a substituição de 

uma imagem não altera o significado narrativo, o professor considera que, pro-

vavelmente, o conjunto de imagens não está coerente, as imagens são ruins e o 

trabalho também! Nesse caso, sugere Roldán, resgate a intencionalidade original 

e refaça o trabalho. 

O professor comenta que, dependendo da intencionalidade, uma apresentação no 
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Power Point também poderia ser tipificada como Foto-Ensaio. Entendo que nesse 

caso, o suporte não interfere na narrativa visual proposta pelo Foto-Ensaio, res-

salvando as diferenças de leitura inerentes entre a projeção das imagens na tela ou 

entre as páginas duplas de um livro ou ainda ampliadas nas paredes de uma sala 

expositiva. 

Considerando que o Power Point se apresenta na atualidade como uma importante 

ferramenta didática nas escolas, resgato aqui as questões intrínsecas ao Grupos de 

Pesquisa dos quais participo, ou seja, a mediação cultural e a curadoria educativa. 

De caráter prático na curadoria educativa o professor empreende uma ação plane-

jada, faz escolhas, seleciona obras e artistas para aguçar o olhar dos alunos. Mirian 

Celeste Martins (2014, p.196), nos ensina que:

Curadorias educativas levam em consideração a distância entre o que apre-
sentar e o olhar/ouvir de seus aprendizes, capazes de ler os signos que 
lhe são apresentados, pois sendo da esfera da arte, não se fixam em leitu-
ras únicas. Ao contrário, se expandem pelos olhares desses que, às vezes 
ingenuamente, acariciam os signos por aspectos impensados. Curadoria 
educativa planejada para gerar espaços de criação por meio das obras que 
a compõe, distinguindo nos processos mediadores a informação da mera 
explicação, isto é, apresentando fatos que podem ampliar a possibilidade 
de interpretação pessoal em vez de justificar a obra dentro de um deter-
minado movimento, por exemplo. Curadoria educativa que não se fixa nas 
obras consagradas, mas que se expande para o patrimônio cultural, para a 
cultura popular, para a produção dos próprios estudantes. 

Daí, a intencionalidade e o cuidado na seleção das imagens possibilitam um espa-

ço de encontro com a Arte. A curadoria educativa é entendida em nosso Grupo 

de Pesquisa, como um dispositivo da mediação cultural, como um “estar entre 

muitos”, entendendo-se este “entre” não como uma ponte que distingue as duas 

posições antagônicas de quem sabe e de quem não sabe, mas um movimento trans-

versal que “carrega uma e outra” (MARTINS, 2014, p.196).

Voltemos à aula. Joaquín continua sua ação mediadora ao apresentar o projeto Sen-

sing Place: Photography as Inquiry20, no qual a pro-

fessora Anne Whisthon Spirn utiliza foto-ensaios 

para o ensino e aprendizagem da arquitetura. As 

produções de seus alunos, disponíveis na Internet, 

são realmente eloquentes e poéticas. 

Considerando que a disciplina está chegando ao 

fim, o professor pontua os trabalhos que serão 

avaliados. Lembra aos alunos que é possível uti-

lizar referências visuais de um artista (cineasta, 

arquiteto, poeta, escultor, desenhista, pintor, etc.) 

e desenvolver as suas próprias fotos para captar o 

estilo visual do artista – características que defi-

nem o Foto-Ensaio Estilo. A listagem das atividades 

se divide entre os trabalhos realizados na classe 

e extraclasse, resumidos em: 1) exercícios de clas-

se: citação visual, séries, pares, foto-ensaio e, 2) 

extraclasse: séries-estilo, a partir de um artista 

visual e foto–ensaio relacionado a um tema edu-

cacional. Todos os exercícios devem ser armazena-

dos no Flickr, no prazo estabelecido. 

Em seguida tece sugestões e comentários gerais 

para orientação das dissertações. Diz Joaquín: “O 

trabalho deve revelar tudo o que você aprendeu”. 

Se houver um texto escrito, certifique-se tam-

bém da capacidade e eloquência em narrar ideias 

através das imagens. A título de exemplo, inven-

ta uma situação: o interesse especial de aluno na 

linguagem do desenho. A pesquisa relacionada a 

esse tema poderia ser “o que ensina o desenho?” 

20 Dispon ível em http: //a rch itect u re .m it .edu /c l a ss / l a ndphoto/.  
Acesso em 20 dez . 2016

e a partir daí, a realização de Fotos-Ensaios, en-

focando “o que o desenho não ensinou”, no curso 

de Belas-Artes. E segue, neste exemplo, apontando 

possibilidades de aplicação das diferentes estrutu-

ras visuais na pesquisa fotográfica, reiterando o 

uso das Imagens Independentes, das Séries, dos 

Pares, da Citação Visual e do Foto-Ensaio. 

Após o intervalo, Roldán inicia a análise visual de 

um contexto surpreendente: a primeira página dos 

jornais do dia, disponíveis on line ou pré-selecio-

nados em seu acervo de imagens – pesquisa fun-

damental, porém, rara no ambiente educacional. 

Novamente, insiste que os alunos precisam saber 

ler as imagens midiáticas e a partir delas, pensar 

sobre muitas coisas. O professor questiona os alu-

nos: como construir mitos visuais? E vai descon-

truindo cada uma das imagens, com argumentos 

diferentes, como por exemplo, a imagem é falsa 

porque o fotógrafo pediu a pose; o fotógrafo criou 

um imaginário com justaposições e sobreposições; 

a narrativa visual é falsa; descuido ou excesso de 

edição. Observa que nos jornais, a manchete não 

atrapalha a imagem, mas quase sempre é redun-

dante e desnecessária. Os alunos participaram 

com interesse desta proposição, inclusive com 

acréscimos e sugestões. Acredito que ao longo da 

semana foram aprimorando o olhar e ampliando a 

compreensão sobre as estratégias de pesquisa fo-

tográfica. Tal envolvimento dos alunos se manteve 

na proposição seguinte. 
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Joaquín apresenta quatro pesquisas de alunos 

egressos do programa, enfatizando a construção 

das narrativas visuais e o encaminhamento das 

etapas da investigação. Em um dos trabalhos, ha-

via rotas, trilhas e paisagens urbanas; em outro, 

a infância na escola; um terceiro, a passagem do 

tempo e a solidão e, por fim, um guia para ves-

tir. Cada trabalho é único. As narrativas visuais 

foram construídas cuidadosamente, com exceção 

de um, entre eles, que destoava dos demais por 

desconsiderar a relevância da imagem, da compo-

sição visual, da continuidade visual e da narrativa 

visual. Tais imagens estavam emudecidas pelo tex-

to, funcionavam apenas como ilustração.  O pro-

fessor retoma os combinados sobre os trabalhos e 

avaliação. Assim, terminamos a última aula desta 

disciplina.

Avalio que a seleção de trabalhos acima, realizada 

por Roldán, está relacionada à convicção de que 

em algumas situações os alunos aprendem melhor 

entre si, observando suas produções em compara-

ção com a dos outros alunos. E claro, ao exercício 

de ver muitas imagens para aprimorar seu próprio 

pensamento visual sobre elas. Recorro novamente 

as ideias de Vygotsky (1998, p.108) ao considerar 

que o aprendizado é “[...] é a aquisição de muitas 

capacidades especializadas para pensar sobre vá-

rias coisas”. O teórico russo reconhece dois níveis 

diferentes nas relações entre o processo de desen-

volvimento mental e a capacidade de aprendizado. 

O primeiro nível, o autor chamou de nível de de-

senvolvimento real, indicativo da capacidade men-

tal do que a criança pode fazer por si mesma. O 

segundo nível, zona de desenvolvimento proximal, por 

que sinaliza a distância entre o que já é conhecido 

pela criança e sua capacidade de “aprender e solu-

cionar problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes” 

(VYGOTSKY,1998, p.112).  

Adaptando as considerações vygotskyanas para a 

observação dos acontecimentos na disciplina La 

fotografia como estrategia de investigación educativa 

basada en las artes, destacamos, em primeiro lugar, 

que se o aluno precisa fazer algo com assistência 

hoje, conquistará sua autonomia amanhã – como 

ocorreu ao menino tímido, atrás dos óculos, no 

início deste Capítulo. Isso torna inapropriada a 

orientação tão comum na escola, de proposições 

com trabalhos em níveis de desenvolvimento já 

atingidos – o que os tornam mecanizados e sem 

sentido aos alunos, tal qual o desenho para colorir 

com a Paloma, de Picasso, citado anteriormente. 

Em segundo lugar, a ideia de “bom aprendizado” 

passa a ser aquele que se adianta ao desenvolvi-

mento mental já presente no aluno, desperta a 

zona de desenvolvimento proximal desencadeando 

vários processos internos, dinâmicos e complexos. 

Desse modo, processos de aprendizagem se con-

vertem em processos de significação de mundo. O 

conhecimento, segundo Vygotsky, se concretiza 

através de ações prospectivas. Instigante para a 

educação a ideia de prospectar... antecipar... fazer 

ver adiante... 

Creio que as escolhas das estratégias de ensino, 

a curadoria educativa com diferentes fontes foto-

gráficas, o amplo conhecimento acumulado sobre 

fotografia e a disponibilidade para estar junto são 

intrínsecas à Joaquín Roldán. Presumo que os 

“exercícios do ver” aliados às práticas fotográficas 

da disciplina, possibilitaram aos alunos – dentre 

os quais, me incluo – a informação, a ampliação 

de repertório, a associação de conceitos e a com-

preensão sobre as estruturas visuais inerentes às 

Metodologias Artísticas de Pesquisa Baseada na 

Fotografia. Penso que a partir da disciplina, os 

alunos produzirão novas imagens para aprimorar 

novas ideias. O curso termina aqui, mas as ref le-

xões sobre as descobertas e aprendizagens seguem 

comigo.

Deslocamento 6:  
Projeto Arte para 

Aprender/Arte para 
ensinar 

No Mestrado em Artes Visuales y Educación: um 

enfoque construccionista, há um módulo relativo às 

práticas de pesquisa ou profissionalização, de ca-

ráter obrigatório. Segundo as informações acadê-

micas21, obtidas no site do programa, os estudan-

tes intervêm em diferentes campos profissionais 

relacionados a instituições (centros educativos, 

museus, centros comunitários, etc.) ou em práti-

21 Dispon ível em http: //a r tes- v i sua les .org /pract ica s-ex ter nas/. 
Acesso em 20 dez . 2016

cas específicas (arte terapia, contextos educativos 

e intervenções social, em públicos de risco, etc.) 

em que possam desenvolver projetos pessoais de 

intervenção e/ou de pesquisa a nível profissional. 

Nesse módulo há a possibilidade de participação 

no Projeto Arte para Aprender22  -APA, desenvolvido 

há quatro anos em parceria com a Universidade de 

Granada e o Museo CajaGranada. Em palavras de 

Ricardo Marin (2016, p.101): : 

Arte para aprender é um projeto de 
A/r/tografía Visual. É ao mesmo tem-
po um projeto artístico, um projeto 
educacional e um projeto de pesquisa 
Para A/r/tografia esses três objetivos 
não são fases sucessivas (primeira se 
faz arte, depois, se desenvolve uma 
atividade educativa e, por último, 
uma investigação para explicar o que 
aconteceu), mas, desenvolvem as três 
dimensões simultâneas e coordenada-
mente.

O objetivo artístico do projeto Arte 
para Aprender é criar uma instalação 
com obras de arte contemporânea em 
diálogo com as imagens e interven-
ções que os visitantes criam a partir 
dessas obras. O objetivo educativo é 
que os espectadores aprendem a inte-
ragir artisticamente com obras de arte 
originais, produzindo novas imagens 
visuais. A coerência artística e estéti-
ca entre as intervenções feitas por vi-

22 Dispon ível em http: // w w w.a r tepa ra aprender.org .  Acesso em 20 
dez . 2016 .
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sitantes e as obras de arte é um requisito essencial para 
um verdadeiro diálogo visual. As sucessivas imagens e 
intervenções dos visitantes transformarão gradualmen-
te a atmosfera geral do espaço expositivo, bem como a 
presença das obras de arte originais. Os objetivos da 
pesquisa fazem perguntas tanto sobre questões artísti-
cas, incluindo sobre os desafios educacionais e estraté-
gias metodológicas. Como criar obras de arte cujo ob-
jetivo principal é ensinar a arte? Como os processos de 
aprendizagem podem analisar criticamente o discurso 
político dos museus de arte? Como a aprendizagem ar-
tística pode transformar o museu? 

O Museu CajaGranada23, subvencionado por um banco homônimo, 

está sediado em um conjunto arquitetônico imenso marcado pela 

geometria das linhas retas e grandes retângulos de mármores e 

concreto aparente, conciliando atividades empresariais e o centro 

cultural, com espaços para exposições, oficinas, teatro e dança. 

Há uma exposição permanente com acervo que revela o percurso 

histórico da Andaluzia e determinam de certa forma a vocação 

escolar do espaço, com grande af luxo de alunos da educação bási-

ca. No andar superior, grandes salas estão reservadas tanto para 

mostras temporárias como para exposição do acervo, composto 

por pinturas, esculturas e gravuras de artistas do século XIX e 

XX, principalmente espanhóis. Em uma dessas salas, acontece o 

Projeto Arte para Aprender, gratuito, com única edição ao ano, com 

duração de quarenta e cinco dias aproximadamente, apresentando 

dez obras de pequena dimensão do acervo do museu. Segundo Ma-

rin (2016, p.102):

A principal característica desta exposição é a aborda-
gem educacional. Sua característica particular é que so-
licita aos visitantes (principalmente crianças em idade 
escolar da cidade de Granada), que ao observar cada 

23 Dispon ível em http: // w w w.caja g ra nada f u ndacion .es / home.htm l .   Acesso em 20 dez . 
2016 Fotografia Independente.  Egas, O. (2016). Arte para Aprender I. Fotografia digital da autora.
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obra de arte, produza uma resposta visual, seja um desenho, uma 
fotografia ou qualquer outra intervenção. O mais importante é 
que a imagem visual criada pelo visitante seja incorporada nas 
paredes do museu, de tal forma que essa instalação cubra comple-
tamente as paredes e, às vezes, o piso das salas do museu

Coordenado por Ricardo Marin, Joaquín Roldán e Rafaèle Genet, o projeto 

APA é uma empreitada coletiva entre artistas, responsáveis do museu, es-

tudantes universitários e professores do ensino primário e secundário. Os 

estudantes da Universidade de Granada, reunidos em horário extraclasse, 

planejaram previamente a concepção da mostra, as proposições didáticas, a 

montagem, a gestão, a divulgação nas escolas e a mediação cultural. As pro-

posições didáticas foram elaboradas pelos próprios universitários, conside-

rando as características da obra selecionada e as seguintes recomendações: 

ensinar na prática o conteúdo da obra; custo baixo, adequação a todas as 

pessoas, possibilitando que tais ações, quando somadas, construíssem uma 

obra em paralelo à principal. 

Iniciei o acompanhamento do Projeto Arte para Aprender/Arte para Ensinar, 

na semana em que realizaram a montagem em fevereiro. Foi uma eferves-

cente maratona entre tintas, estudantes, pincéis, escada, coordenadores, 

martelos, risos, pregos, madeira, dúvidas, pedras, técnicos do museu, vas-

souras e aparelhos de celulares. Aos poucos o espaço em branco ganhou 

forma, painéis, luz, lousa azul e preta, pedestais, lãs coloridas, tapete em-

borrachado, armações em madeira, plastilina, limpeza, tablets e obras de 

arte. Durante todo o processo, a fotografia esteve presente, com dois ou 

mais estudantes praticando os registros visuais. O mesmo aconteceu duran-

te todo projeto APA em contato com os visitantes. 

Os estudantes estavam organizados, segundo uma escala de presença para 

as atividades da manhã ou da tarde, com suas respectivas funções e reve-

zamento a cada dia: coordenador, fotógrafo e mediador. Guadalupe Pérez 

Cuesta, doutoranda, tornou-se a supervisora presencial e incansável do Pro-

Fotografia Independente. Egas, O. (2016). Arte para Aprender II. Fotografia digital da autora.
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jeto, resolvendo os imprevistos, as trocas na agenda. Cabia ao coordenador 

do dia, receber os visitantes, gerenciar o tempo das visitas e ainda transferir 

as fotografias realizadas no tablet para a TV e o armazenamento em nuvem. 

Ao fotógrafo do dia, a responsabilidade dos registros, com atenção espe-

cial à preservação ética das obras e dos visitantes, a qualidade técnica das 

imagens – considerando uma possível publicação, e, por fim, a utilização 

das estratégias de pesquisa fotográfica. Os mediadores acompanhavam os 

pequenos grupos de alunos, entre 4 a 10 alunos, imprimindo características 

pessoais a cada visita. Quase sempre foi possível percorrer todas as obras e 

‘brincar’ com provocações diante de cada obra. 

A edição 2016 de Arte para Aprender/Arte para Ensinar aconteceu entre os 

dias 16 de fevereiro a 27 de março e apresentou um desenho de Pablo Picas-

so, uma gravura de Antoni Tàpies, uma litogravura do Antonio Saura, um 

litogravura de Andy Warhol, com a representação de Marilyn Monroe; uma 

serigrafia Roy Lichtestein, duas fotografías da série Flamenco, de Alberto 

Shommer e uma fotografía em preto e branco de José Antonio Robés. Ne-

nhuma dessas obras possuía legenda com identificação de título, autor ou 

técnica. 

Nos dias em que estive presente em APA, observei a diversidade de público: 

alunos de escolas públicas e particulares dos três aos dezessete anos, acom-

panhados por professores; público com necessidades especiais; pessoas em 

situações de risco; universitários e ainda, o público espontâneo.  Fiz a me-

diação de um grupo de universitários que se preparavam para o magistério 

– desafio proposto por Joaquín. Minha preocupação inicial foi estabelecer 

com aquele grupo uma conversação f luída em espanhol, observando a pos-

tura corporal dos sete estudantes atrás de suas bolsas, aparelhos celulares 

e bonés foi fácil reconhecer a resistência a priori. Pedi ajuda a eles para a 

minha falta de f luência, apostei em perguntas e analogias bem-humoradas 

entre o grupo, as obras e as proposições e de repente, as bolsas estavam 

no chão, o celular não estava mais nas mãos e todos participavam. Uma 
Foto-Ensaio. Egas, O. (2016). Enlaçando fios a partir de Lichtenstein em APA. Composto por três fotografias digitais da autora
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das mediadoras se juntou ao grupo e seguimos por toda a exposição. Nessa 

situação usei minha experiência como mediadora e professora universitária 

que insiste em empreender expedições culturais com alunos, futuros pro-

fessores, que não têm o hábito de frequentar espaços culturais, em Juiz de 

Fora. Penso que teria realizado uma mediação mais precisa, no sentido de 

“estar entre” a arte e aquele grupo, se conhecesse o contexto e o interesse 

dos jovens na cidade de Granada e em especial, daqueles jovens. Foi um 

bom desafio!

Em diferentes oportunidades, provoquei conversas com os professores que 

acompanhavam os grupos, na tentativa de compreender as motivações que 

o levaram a empreender a visita. Empiricamente, pareceu-me que muitos 

entre eles, apostavam na formação cultural dos alunos; acompanharam as 

edições anteriores de APA; apreciavam o Projeto e, pretendiam dar conti-

nuidade à visita nos trabalhos em classe. Entre eles, destaco o jovem pro-

fessor de Biologia, com interesse especial nas aproximações entre ciência e 

arte; a professora da educação infantil, que inclusive me convidou para co-

nhecer a sua escola; o professor de História que propositadamente atrelou 

a visita à APA e ao acervo sobre Andaluzia, pelo segundo ano consecutivo; 

a professora da educação primária de uma escola de periferia consciente de 

que se a escola não oferecer o encontro com a arte – a família não o fará. 

Contudo, um grupo, também significativo de professores que acompanha-

vam os alunos, permanecia em conversas entre si, ou ainda, fora do espaço 

expositivo, distantes do que acontecia com a turma. Fica implícito, o desin-

teresse e resistência às propostas de APA. Tal situação também é bastante 

frequente entre nós. Para muitos professores a visita aos espaços culturais 

e museus de arte representa apenas a oportunidade de sair da escola e não 

trabalhar, “terceirizando’ seus alunos aos mediadores da exposição. 

Acredito que os estudantes que cumpriram suas práticas de pesquisa em 

APA vivenciaram experiências com o ensino e aprendizagem da arte em 
Foto-ensaio.  Egas, O. (2016). Interagindo com Marilyn a partir de Wharol, em APA. Composto por três fotografias digitais da autora.
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diferentes níveis. Para além de uma simples prática protocolar para cum-

prir as exigências do programa de Pós-Graduação, foram mergulhando na 

experiência da mediação e sendo afetados por ela. Ressalto o entusiasmo, a 

alegria e a afetividade que os mediadores dedicaram às crianças, adolescen-

tes e jovens que visitaram a exposição. Observei diferentes iniciativas nas 

quais os estudantes proporcionaram aos visitantes percursos mais poéticos, 

ora completamente silenciosos, alegres e extrovertidos, ou até com forte 

gestualidade, atentos ou não à escuta do Outro ou ainda, prescritivos. 

Tais diferenças decorrem, em primeira instância, das características pes-

soais e singulares de cada mediador, obviamente, particularidades enrique-

cedoras de um trabalho coletivo. Entretanto, minha experiência com/so-

bre mediação cultural, pesquisando o tema desde 2002, aponta para outras 

questões sobre as diferenças observadas. Inicialmente, devemos considerar 

que esses estudantes possuem graduação em diferentes áreas, entre outras, 

artes visuais, música, pedagogia e, com experiências diversificadas sobre 

arte e/ou sobre educação, provavelmente. 

Para a mediação cultural, esses saberes individuais e distintos não são um 

problema em si. Há bons exemplos de ações educativas em museus de arte 

e instituições culturais compostos por mediadores com formações diversi-

ficadas, como por exemplo, história, antropologia, literatura, pedagogia, 

biologia, geografia, jornalismo, matemática, comunicação social e arte em 

todas as suas linguagens, assim por diante. Como dito acima, a diversidade 

de saberes é sempre enriquecedora. O importante para a constituição des-

se grupo mediador, não está em “de onde eles vêm”, mas em “onde devem 

ir” juntos. Desse modo, a negociação entre os saberes individuais converge 

para um conhecimento ampliado sobre o contexto expositivo e as possibili-

dades de provocar encontros do público com a arte. 

Destaco outro aspecto, que talvez esclareça as diferenças pessoais nos per-

cursos observados, relacionando-os à ação mediadora, propriamente dita. Foto-ensaio descritivo. Egas, O. (2016). Impressões vermelhas a partir de Antoni Tàpies, em APA. Composto por quatro fotografias digitais da 

autora.
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Inicialmente o mediador precisa conhecer e se apropriar das informações 

relativas à exposição para que possa usá-las, de acordo com os interesses dos 

visitantes, sem prescrever verdades ou interpretações únicas. Mas, o fun-

damental é que o mediador esteja disponível para o encontro com o outro, 

atento e sensível às sutilezas e à complexidade desse momento. Inspirado 

por essas “pistas”, o mediador poderá estabelecer um diálogo com aqueles 

visitantes, oferecendo provocações e jogos perceptivos suscitados pela obra 

ou o conjunto delas. Mirian Celeste Martins, em seu livro Mediação Cul-

tural para professores andarilhos na cultura (2012, p.18), nos ensina 

que:

Ser mediador, mobilizando a aprendizagem cultural da arte, é en-
contrar brechas de acesso, tangenciando os desejos, interesses e 
necessidades dos visitantes, antenados aos saberes, sentimentos 
e informações que eles (mediadores) também transmitem, parti-
cipando do complexo processo de comunicação. É preciso pensar 
em desafios instigadores e estéticos com comentários estimulan-
tes e questões instigantes para as quais não há respostas óbvias.

A ação mediadora é, portanto, propiciar espaços de recriação da obra. É 

cuidar da qualidade dos encontros com atitudes pedagógicas geradoras de 

sentidos, como por exemplo, a  f lexibilidade para lidar com imprevistos e 

acasos – o tal do “jogo de cintura” para inventar estratégias específicas para 

cada grupo; intimidade com os saberes/conexões que poderiam ser ativados 

em cada proposição, entre outros. 

Talvez, se os mediadores de Arte para Aprender estivessem mais familiariza-

dos com as abordagens da mediação cultural, poderiam aliar suas caracte-

rísticas pessoais à intencionalidade da proposição didática, oportunizando 

diferentes situações de aprendizagens geradas pela própria experiência es-

tética, na acepção de Dewey (2010). Seria interessante ref letir previamente 

com os estudantes, sobre as questões da medição cultural e o encontro/con-

tato com a Arte. Assim, questões básicas: por onde começar uma conversa? 

Quem é o Outro? Como suscitar disponibilidade e empatia? Como provocar Fotografia Independente.  Egas, O. (2016).  Desenhando insetos a partir de Picasso, em APA. Fotografia digital da autora.
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uma experiência significativa? Todas essas indagações poderiam nutrir os 

mediadores em APA, considerando o duplo papel “arte para aprender arte/

arte para ensinar arte”.

Os deslocamentos, descritos ao longo deste capítulo, afetaram minha com-

preensão sobre a imagem, a fotografia e a potência das Metodologias Ar-

tísticas de Pesquisa Baseada na Fotografia. Os deslocamentos conceituais 

mobilizaram experiências e o desejo de explorar as estratégias de investiga-

ção fotográfica, quiçá, tornando visíveis as relações entre ensino e aprendi-

zagem, apresentadas a seguir. 

Fotografia Independente.  Egas, O. (2016). Selfie em APA. Fotografia digital da autora.
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Todos tenemos relaciones particulares con la fotografia: yo le debo la vida. No 
porque me la salvara, sino porque me la dio. Existo gracias a la fotografia. O por 
culpa suya. (FONTCUBERTA, 2015, p. 16).

c o n s i d e r Aç õ e s  F i n A i s 

Imagens. Imagens. Imagens...

A des-ordem das imagens que configuram minha natureza pessoal e profissional, para além 

das ausências e incompletudes, constitui a motivação desta pesquisa. Compreender como 

as imagens se configuram como pensamentos visuais e aprimoram ideias, ampliadas pela 

própria produção da imagem, convergem para o foco da minha atuação na docência e na 

formação docente. Esse trabalho se dirige aos futuros professores com o anseio de que 

creiam na docência com artisticidade1 e inventem e reinventem as suas próprias imagens 

sempre.  

Abastecida por imagens em des-ordem e inquietações apresentadas ao longo do texto, 

empreendi um exercício de desaprendizagem docente, expressão utilizada por Virgínia 

Kastrup, em A invenção de si e do mundo (1999). As fotocollages de David Hockney, 

produzidas nos anos 1980, convêm à metáfora desse exercício: a fotografia limitada por 

uma câmera fixa captura a realidade em uma fração de segundos, excluindo mais da rea-

lidade do que poderia revelar. Hockney intuiu que através da fotocollage, o mesmo assunto 

com múltiplos pontos de vista diferentes, construiria uma narrativa. Assim, entre obser-

vações, pensamentos e depois ações, o artista estabeleceu um conceito fotográfico mais 

próximo ao movimento ocular, cuja narrativa possibilita ao observador acesso a diver-

sos pontos de vista, inclusive percebendo a temporalidade e a espacialidade fotografada. 

No processo criativo do artista, a observação das imagens suscitou pensamentos visuais 

1 Ex pressão ut i l i zada por Jociele La mper t
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transformados, a posteriori em ações fotográficas 

articuladas, construindo um sem número de foto-

collages. Dois aspectos precisam ser considerados: 

o olhar atento para a particularidade de cada foto 

e, concomitantemente à sua relação com o conjun-

to de fotos – que nos permite comparar semelhan-

ças e diferenças, ausências e excessos, bem como 

as microperspectivas – um conjunto de instantes 

articulados, que proporcionam a visualidade da-

quela realidade muito mais do que uma foto única.  

Não se trata de revelar a realidade através da ima-

gem – como se houvesse uma realidade a ser re-

velada – mas, considerar que a fotografia permite 

construir com os elementos visuais uma realidade 

mutável, aberta e polissêmica. Quando Hockney 

articula a atitude visual de reconstruir a cena com 

fragmentos nos convoca a estar “dentro” e “fora” 

da fotocollage, ampliando nossa percepção sobre 

uma realidade. Não é isso que fazemos com o co-

nhecimento? E com a Educação?  

A desaprendizagem docente, sob meu ponto de 

vista, consiste em abandonar a “câmera fixa” e 

igualmente, observar os fenômenos, aprimorar 

pensamentos e depois inventar e reinventar ações, 

considerando a particularidade e suas relações 

com o coletivo e as microperspectivas em oposi-

ção à perspectiva única, repetitiva e genérica. Há 

um caráter polissêmico na junção das inúmeras 

fotos de uma fotocollage, como nos Foto-Ensaios e 

nas Séries Fotográficas – como camadas de instantes 

articulados, tanto quanto nas relações de ensino e 

aprendizagem. Essa pluralidade anuncia que não 

existe única regra e sim, inúmeras possibilidades 

de elaborar e produzir fotografias, bem como en-

sinar e aprender. 

Gosto muito de ser professora e de modo especial, 

aprecio as relações que se estabelecem na sala de 

aula entre a multiplicidade de sentidos, na justa-

posição de microperspectivas para reiterar as dife-

renças e construir o coletivo. Reside aí a motivação 

e a relevância em explorar esses aspectos através 

das imagens. Nesse ponto, emergem as questões: 

como os alunos se relacionam com as imagens? 

Como observam as imagens apresentadas na aula? 

Estamos atentos a esta mirada? Como gerar per-

guntas e respostas a partir das reações que as ima-

gens provocam nos alunos? Como aprimorar ideias 

através das imagens? 

Porém, a questão essencial desta tese abarca o que 

podemos ensinar/aprender sobre Educação com a 

fotografia, para além da fotografia como base de 

pesquisa. Esse foi o ponto de partida para investi-

gar como as imagens fotográficas tornam visíveis 

os problemas relacionados ao ensino e à aprendi-

zagem. O ponto de partida é o mesmo da chega-

da? Sim e não. Se por um lado, parti da sala de 

aula com uma bagagem de incertezas, regresso sem 

respostas definitivas e, maiores perguntas, como 

diz Guimarães Rosa2. Questões outras provocadas 

pela própria pesquisa, na provisoriedade de um 

trabalho in progress. Para Kastrup (2005, p.1280) 

2 “ Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, ma is ,  é só a fa zer 
outra s ma iores perg u ntas .” ROSA, João Gu ima rães .  G r a n d e 
S e r t ã o: Ve r e d a s .

“invenção não é uma capacidade de solução de 

problemas, mas, sobretudo, de invenção de pro-

blemas.” O compromisso com a investigação nos 

mantém nesse estado de invenção, transforman-

do a atenção que busca na atenção que encontra 

e, disponível ao vaivém das soluções/invenções de 

problemas, entre inacabamentos e incertezas. As-

sim, compartilhando experiências e vivenciando 

desaprendizagens constituímos parcerias metodo-

lógicas que impulsionaram outras perspectivas. 

A pesquisa está fundamentada nas Metodologias 

Artísticas de Pesquisa em Educação, em especial, 

nas estratégias de investigação fotográfica, defen-

didas por Ricardo Marin e Joaquín Roldán (2012), 

que propõe a utilização das imagens e dos proces-

sos fotográficos para questionar sobre os proces-

sos de ensino e aprendizagem, ver os problemas da 

escola, torná-los visíveis e imaginar novas soluções 

educacionais. 

Sob a perspectiva metodológica, Marin e Roldán 

qualificam a utilização de estratégias fotográfi-

cas que consideram as imagens como um mode-

lo de pensamento visual – onde uma imagem é 

uma ideia. Dessa forma, um discurso investiga-

tivo com imagens visuais constrói conhecimento 

através da compilação, descrição, argumentação, 

apresentando e discutindo hipóteses. Os autores 

estabeleceram estruturas visuais e critérios de 

qualidade, tal qual na linguagem verbal, neces-

sários à visualidade dos problemas educacionais 

que só poderiam ser desvelados por imagens. No 

entanto, reconhecem que as Metodologias Artís-

ticas de Pesquisa em Educação são construídas na 

ação e ref lexão sobre seus procedimentos, sempre 

em transformação.

A abordagem da A/r/tografia implica na tomada de 

posição integradora e intervencionista entre teo-

ria, prática e poiesis, isto é, pesquisa, docência e 

experiência estética. O A/r/tógrafo atua entre tais 

fronteiras, recriando, investigando e reinventando 

modos de produzir conhecimento, apreciação e 

representação de mundo. E por vezes, o proces-

so investigativo torna-se tão, ou mais, importante 

quanto à representação dos resultados. 

Nessa perspectiva e provocada pela pergunta so-

bre o que podemos ensinar/aprender sobre edu-

cação com a fotografia, optei por explorar as 

imagens como possibilidade de construção de 

conceitos, revistos e ampliados no diário de bor-

do. Bem sabemos que até mesmo no universo da 

visualidade as imagens, artísticas ou não, sofrem 

o risco de aligeiramento de seus usos e leituras, 

quando não estão ligadas a um pensamento visual. 

Então, nessa tese, abordamos atitudes que con-

tribuem para a conscientização da pesquisa so-

bre educação a partir das imagens.  Não qualquer 

imagem, mas o conjunto de imagens potentes na 

construção do pensamento visual, convocando 

tanto o autor quanto o observador a realizar as-

sociações visuais e ter novas ideias sobre o que 
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antes aparentava estar dissociado e invisível. 

Desde o início da pesquisa, e por conta do meu in-

teresse pessoal/profissional, almejava a construção 

de um discurso visual habitado por fotografias. 

Não um discurso verbal sobre as imagens, distante 

e externo. Mas, um discurso a partir e com as ima-

gens! Alguns fatores foram decisivos na configura-

ção final deste trabalho: a experiência como aluna 

na disciplina La fotografía como estrategia de investi-

gación basada en las artes; a compreensão ampliada 

das Metodologias Artísticas da Pesquisa baseada 

na Fotografia e o desejo de mergulhar no processo 

criativo fotográfico, vivenciando os pressupostos 

A/r/tográficos. 

Resgatei no primeiro capítulo, minha coleção pes-

soal de fotografias, em um conjunto de imagens 

que descrevem sobre minha história com a visua-

lidade e a Arte-Educação. Eu creio que a partir 

delas, outros poderão contar outras histórias – nas 

similitudes, nas diferenças e/ou nas divergências. 

No segundo capítulo, fotografias da cidade de 

Granada e região permitiram explorar as estrutu-

ras visuais propostas por Marin e Roldán, como 

um processo inicial de identificação, reconheci-

mento e apropriação conceitual. No terceiro capí-

tulo, retomei as fotografias que realizei dos alunos 

na Universidade Federal de Juiz de Fora, desde 

2013, e durante o período de estágio em Granada 

em 2016. Obviamente, tais fotografias não foram 

produzidas a partir da disciplina ou com a inten-

cionalidade apontada tantas vezes, por Joaquín. 

Entretanto ao entrelaçar as experiências viven-

ciadas nas duas Instituições, as fotografias e as 

estruturas visuais aqui apresentadas, constituem 

um discurso visual para construir conceitos e apri-

morar ideias sobre Educação, o aluno, o professor 

e a escola. Ref letir sobre minha intencionalidade, 

selecionar e agrupar fotos, compondo-as na tela 

do computador, permitiu perceber as várias ca-

madas presentes na fotografia: entre técnica, éti-

ca, estética, representação, memória e enfim, um 

pensamento visual. Creio que tal processo poderá 

produzir avanços e abrir caminhos outros para as 

pesquisas sobre educação. 

Esse conhecimento visual produzido ampliou não 

só ref lexões sobre modos de contemplar os fenô-

menos educativos, mas também sobre as fronteiras 

interdisciplinares entre a Arte, a Cultura e a Edu-

cação, considerando o entrecruzamento do ensino 

e da pesquisa com os saberes inerentes ao lugar do 

professor-artista na formação docente. Realizar o 

exercício de estar “dentro” e “fora” da ação inves-

tigativa, alternando a fotógrafa (a que revela?), a 

pesquisadora (a que amplia?) e a professora (a que 

produz?) e ao final, a dúvida: a que aprofunda? 

Como as imagens nos fazem pensar? 

Ao utilizar as imagens analógicas e digitais para 

estabelecer usos e diferenças entre elas e realizar 

os processos fotográficos neste trabalho, perce-

bi inconsistências, ausências e vazios tanto nas 

narrativas visuais realizadas, quanto em minha 

compreensão conceitual sobre as Metodologias 

Artísticas da Pesquisa baseada na fotografia. E 

por isso mesmo, considero esta uma pesquisa in 

progress, um projeto que continua com novas inter-

rogações: o que podemos aprender com as imagens 

fotográficas? As imagens selecionadas constroem 

uma narrativa visual significativa sobre a situação 

vivida? Os Foto-Ensaios se tornam instrumentos 

para ref letir sobre o conhecimento artístico e as 

questões de ensino aprendizagem da arte em di-

ferentes contextos sociais e culturais? Como são 

lidas estas imagens?

A experiência com as estratégias de investigação 

fotográfica reforçou em mim a importância da uti-

lização adequada das estruturas visuais na cons-

trução do pensamento visual, inclusive quando 

leva em conta o olhar do Outro, possibilitando aos 

leitores de imagens expandirem seu próprio olhar. 

O cuidado com os critérios de produção e análise 

dessas estruturas ilumina a compreensão sobre a 

construção do pensamento visual. Esse é o novo 

paradigma nas pesquisas qualitativas relacionadas 

à educação: a própria Metodologia gera outros ti-

pos de problemas. 

Empresto as palavras de Marin e Roldán (2012, 

p.206) de que “aprender a fazer fotografia, ao me-

nos, no contexto de formação de futuros professo-

res, não significa instruir-se da técnica fotográfi-

ca, mas, sobretudo, de desenvolver o pensamento 

fotográfico”. Nesse sentido, desenvolver é a possi-

bilidade de caminhar para um estágio mais avan-

çado, expandir-se. É também tirar o que envolve; 

desembrulhar o que está coberto. É descobrir. So-

bre isso, Ernest Gombrich, em sua obra Arte e 

Ilusão (1986, p.273) nos ensina que:  

A faculdade de descobrir e de fa-
zer está por trás das descobertas da 
criança, mas também dos achados do 
artista. O descobrir, na verdade, pre-
cede mesmo o fazer, mas é só fazendo 
as coisas e tentando fazê-las à seme-
lhança de outras coisas que o homem 
pode ampliar a sua consciência do 
mundo visível. 

Entre as descobertas infantis e os achados dos ar-

tistas há infinitas possibilidades para reinventar a 

prática docente entre a des-ordem das imagens, des-

locamentos e a construção do pensamento visual. 

E seguir com maiores perguntas. 

Não preciso do fim para chegar.

Do lugar onde estou já fui embora.

Manuel de Barros, O Livro sobre o 
nada (1996)
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