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RESUMO 

 

A pesquisa começa a ser enquadrada na lente da pedagoga a partir do 

problema apresentado; em como professores atuantes do mercado de trabalho 

aprendem a serem educadores, dentro de uma Instituição voltada para o Ensino 

Técnico profissionalizante. Professores exercendo a sua prática para a construção do 

olhar fotográfico junto aos seus alunos, para que estes se destaquem na profissão 

escolhida. Isto desencadeou uma série de questões referentes a situações 

pedagógicas envolvendo desde o planejamento de aulas, conhecimento dos alunos, 

cultura organizacional, incluindo a proposta pedagógica e como ela consegue interferir 

favorecendo ou não o professor no seu trabalho pedagógico. Esta pesquisa trata da 

identificação dos processos de construção dos conhecimentos didático pedagógico, 

pelo olhar fotográfico, dos professores do curso técnico de fotografia no exercício da 

profissão docente. Para isso o grupo selecionado para análise, foram professores que 

atuam no Ensino Técnico do curso técnico em fotografia. A pesquisa teve como 

metodologia o trabalho de campo, o contato de observação intenso com os 

professores e foi utilizada entrevistas, além da observação, culminando na análise dos 

dados, descrita na visão e interpretação da pesquisadora. Nas falas dos professores, 

foram identificados e classificados, segundo as referências teóricas, nas diversas 

tipologias da construção dos saberes docentes. A relevância da pesquisa é contribuir 

com a formação dos professores na modalidade de ensino técnico, na formação de 

jovens e adultos na educação profissional. A pesquisa, ao final do mestrado, deixa 

clara claras as facilidades e dificuldades na formação do fotógrafo como professor e o 

que se faz necessário mudar no processo de formação no contexto apresentado para 

favorecer e estimular a criatividade em sua profissão para que estes provoquem 

transformações nos alunos e em si mesmos. 

Palavras-chaves: Aprendizagem, Docência, Saberes, Olhar Fotográfico, 

Formação técnica, Criatividade e Ensino técnico profissionalizante. 

 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

  

The framework of this research is constructed through the pedagogue’s 

eyes and examines how teachers, who are active in the market, learn how to become 

educators, working for an institution which is specialized in technical professional 

training. Additionally, how teachers practicing their skills for the construction of a 

photographer’s vision, with their students, could help them to achieve an outstanding 

position in their chosen careers. This concern has triggered a number of pedagogical 

questions such as: lesson planning, student’s knowledge, organizational culture, 

including the pedagogical proposal of the institution and how it could interfere, or not, 

in the teacher’s pedagogical work. This research deals with the identification of the 

constructing processes of didactic and pedagogical knowledge, through a 

photographer’s vision, by professional teachers in a photography technical course. 

Thus, the group selected for the research is formed by professionals working for such 

institutions.  The methodology used was fieldwork, constant observation of teachers 

as well as interviews and analysis of data, described under the researcher’s vision and 

interpretation.  The construction of the teachers’ knowledge was identified by 

examining the teachers’ statements. They were classified according to several 

academic references. The relevance of this research is to contribute to the teachers’ 

education in specialized technical courses so that they can assist the education of 

young adults in their professional education.  The result of the research shows clearly 

the ease and difficulties in the education of a photographer, as a teacher, and what 

needs to be changed in this process in order to enhance and stimulate a creative 

movement in the students and in the teachers themselves. 

 

Key words: learning; teaching, knowledge, photographic eye, technical 

training, creativity, and professional technical education.  
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   Imagem 1 – O olhar 

    

   Fonte: TB 

 

“O olhar do fotógrafo é aquele que busca, que encontra, que desnuda 

aquilo que não estava visível. Fiz essa foto por um buraco num portão de madeira de 

uma casa abandonada. Eu não sabia o que tinha lá dentro até que enquadrei, foquei 

e encontrei o que olhando de fora, nunca imaginei haver.” 1(TB) 

 

 

 

  

                                            
1TB é Bacharel em Fotografia pelo Senac, trabalha na área há 12 anos. Dedica-se à fotografia 
de eventos e à dar aulas. Atualmente, faz pós-graduação em Docência no Ensino Superior.  
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INTRODUÇÃO 

  

  

A pesquisa foi sendo criada pela lente histórica recortada da minha 

trajetória profissional. A conclusão da graduação em Pedagogia com Habilitações em 

Supervisão Educacional, Orientação Educacional e Gestão Escolar pela PUC – SP, 

ocorreu no ano de 1999 e, antes, tive como formação inicial o curso de Magistério 

(nível médio). As escolhas pela docência como formação, nesses dois níveis de 

ensino, sempre despertaram interesse, a vontade em aprender mais e adquirir 

conhecimentos, para quem faz a escolha em trabalhar com educação. Espaço escolar, 

escola, o mundo da educação, sempre trarão desafios, e isso tem-se tornado para 

mim uma motivação a mais para atuar e buscar me especializar cada vez mais na 

área. 

Apesar de caminhar para ser professora, algumas circunstâncias me 

fizeram alterar o percurso profissional. Ao ingressar no mercado de trabalho, em 1995, 

trabalhei como estagiária do curso de Pedagogia na Folha de São Paulo, com 

Qualidade Total, no setor de Recursos Humanos. No ano seguinte, passo a fazer 

estágio no Unibanco, no setor de Qualidade Total, que tinha como finalidade atuar nas 

melhorias de processos dentro da instituição, treinando e capacitando os funcionários 

em suas funções. 

A partir de então passo a ter as primeiras experiências com processos de 

formação, voltados para treinamento de pessoas com objetivo de melhorias no 

exercício de suas funções. 

O ‘caminho perdido’ de ser professora é reencontrado após o concurso 

público para Professora de Ensino Fundamental I e Educação Infantil na Prefeitura de 

São de Paulo. Caminho que dura 11 anos na carreira como professora, do final do ano 

de 1996 até 2005. 

Minha trajetória na Prefeitura de São Paulo iniciou-se lecionando para 

alunos do Ensino Fundamental I (atualmente, de 1º a 5º ano), no 3º ano do Ensino 

Fundamental I, numa escola situada na Zona Leste de São Paulo. Também 

participava de forma ativa na elaboração da Proposta Pedagógica da escola, junto à 

equipe escolar, formada por Coordenador Pedagógico, professores de classe e 

professores orientadores de Informática Educativa.  
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Concomitante ao meu trabalho de docência, passo a integrar a equipe do 

órgão regional, na época denominada Delegacia de Ensino Educacional, hoje 

conhecida como Coordenadoria de Educação de Itaquera. Na Delegacia de Ensino 

trabalhei no setor de Informações Gerenciais e participei da implantação do Sistema 

Escola Online, assessorando e treinando diretores de escola e equipes técnicas sobre 

os sistemas gerenciais informatizados de Recursos Humanos (RH) e alunos. Nesse 

setor também colaborava no desenvolvimento dos projetos pedagógicos junto à 

Coordenação e ao grupo de professores da rede municipal em diferentes escolas.   

Enquanto exercia essa função participei como aluna na Formação de 

POIEs (Professor Orientador de Informática Educativa) e tive a oportunidade de 

trabalhar, na Coordenadoria de Educação, com essa frente de projeto.  

Naquele momento começaram a surgir, pela primeira vez, os 

questionamentos sobre o processo de formação dos professores diante da dificuldade 

que alguns deles apresentavam na questão da informática e suas indagações sobre 

como trabalhar com os alunos em sala de aula usando os computadores. Algumas 

das questões passaram a incomodar: como esse processo poderá contribuir para uma 

melhor qualidade de aula? Como os gestores desses professores poderiam contribuir 

em seu processo de desenvolvimento? 

Essa trajetória ligada à educação teve um novo direcionamento, ao me 

tornar gestora/proprietária de franquia de Intercâmbio Educacional. Nos diversos 

papéis, que são exigidos quando se trata de ser proprietária de seu negócio, atuei nos 

processos de desenvolvimento dos consultores educacionais, orientando pais e 

alunos (clientes) nas escolhas de cursos, contribuindo na sua formação educacional.  

Atualmente, exerço o cargo como Supervisora Educacional numa das 

unidades de uma Instituição de Ensino voltada para a Formação Técnica Profissional 

de Ensino Médio, que chamarei IEFT, unidade LS (IEFTLS), que pertence ao Sistema 

Federal de Ensino. 

Nessa IEFTLS existe a Supervisão Descentralizada, ou seja, cada Unidade 

tem um Supervisor e o papel dele, de uma forma geral, é bastante abrangente, indo 

desde homologar os processos educacionais, a até acompanhar e orientar alunos, 

professores e equipe técnica-administrativa. Desenvolver esse trabalho é contribuir no 

processo de formação e desenvolvimento educacional dos docentes, implementar 

ações pedagógicas que visam a qualidade educacional da Unidade e autorizar o 

funcionamento de cursos técnicos em outras instituições da rede de escolas. 
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Desta forma, apresento o cenário da pesquisa e os sujeitos envolvidos. O 

Supervisor Educacional que promove, acompanha o desenvolvimento profissional dos 

colaboradores contribuindo com os educadores, mas que tem como atividade 

profissional também a fotografia.  

Os desafios dos Supervisores Educacionais são enormes na modalidade 

de cursos técnicos: entre eles estão a interdisciplinaridade na educação técnica, a 

formação de valores, o desenvolvimento dos professores e a aproximação com o 

mundo do trabalho.  

Os cursos se fundam nos quatros pilares da Educação (Delors, 1998), 

presentes no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. Por isso, o supervisor precisa saber como estes pilares são 

desenvolvidos e atendidos no âmbito da Educação Profissional Técnica, qual o perfil 

desejável dos professores e que tipo de formação o IEFT deve oferecer a eles para 

que possam contribuir para o processo de formação dos alunos.   

O IEFT empenhado em concretizar as propostas pedagógicas gerais e 

específicas de cada curso, investe na formação de seus professores, coloca seus 

esforços na busca de projetos inovadores, por meio das principais e mais 

conceituadas referências educacionais para o desenvolvimento com qualidade de 

seus cursos. Essa formação tem aspectos comuns aos professores de diferentes 

cursos/áreas. Mas, também, há o atendimento às especificidades de cada curso.  

O ganho – e também o desafio – é educar o trabalhador, no sentido de 

atuar de modo participativo e ativo dentro e fora do mundo do trabalho, como 

profissional e, também, na condição de cidadão consciente de seus direitos e 

responsabilidades e dos valores humanos que devem reger a vida em sociedade2. 

O IEFTLS oferece cursos nas áreas de Arte Dramática, Fotografia, 

Multimídia, Comunicação Visual, Publicidade, Áudio e Vídeo e Aprendizagem. Ou 

seja, na Unidade em que atuo como Supervisora Educacional a maioria dos cursos 

em todos os níveis é voltada para as áreas de Comunicação e Arte. Dessa forma, 

houve um interesse natural em realizar o Mestrado em Educação, Arte e História da 

Cultura.  

                                            
2 Referenciais Para a Educação Profissional do Senac. Rio de Janeiro, 2002. p. 15. 
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Este contexto de trabalho em que estou inserida provoca uma certa 

inquietação com relação aos pares com as quais atuo diretamente. 

A curiosidade pela pesquisa se deu na práxis3, no lócus de trabalho como 

supervisora, ao observar os professores em sala de aula e os desafios dos mesmos 

na busca de desenvolver em seus alunos a técnica de fotografar em diferentes 

contextos, a valorização da arte dialogando com a técnica e o olhar sensível destes 

alunos para esta arte, técnica, ou seja, o processo criativo da fotografia. 

Aprendi com os professores, nesta observação, atuando como supervisora 

e com olhar de pesquisadora, que a técnica em fotografar, o manusear da máquina e 

seus recursos, não mudaria; o que de fato vai diferenciar um fotógrafo é o seu olhar 

em/sobre diferentes contextos. O envolvimento com as aulas e o processo criativo do 

fotógrafo me levaram ao problema de pesquisa: Como os professores de Fotografia 

da IEFT constroem seus conhecimentos para o ensino das competências estipuladas 

no plano de curso, procurando atender as orientações propostas na Proposta 

Pedagógica da Instituição? 

Conforme Dewey (1902, apud CARDOSO et al., p. 285-6,), o desafio do 

professor é induzir uma experiência pessoal e única. E, para tanto, ele não estaria 

interessado na disciplina pela disciplina, mas em como relacioná-la com a experiência 

de vida do aluno, visando ao seu desenvolvimento intelectual. “O que preocupa o 

professor são as formas pelas quais as disciplinas a serem ensinadas podem tornar-

se parte da experiência.”4 

Por isso, o objetivo geral da pesquisa é identificar os processos de 

construção do conhecimento didático pedagógico dos professores do curso técnico de 

fotografia da Unidade Educacional LS na IEFT no exercício da profissão docente.  

O problema de pesquisa desencadeou novas questões que foram sendo 

pensadas como objetivos específicos deste trabalho. Nesse sentido, como esses 

professores planejam suas aulas? O que influencia esses docentes na elaboração 

das atividades que propõem aos seus alunos? O que eles consideram boas e 

más aulas? Em que aspectos a Proposta Pedagógica da IEFT favorece o trabalho 

                                            
3 Segundo Marx, práxis diz respeito à “atividade livre, universal, criativa e auto criativa, por 
meio da qual o homem cria (faz, produz) e transforma (conforma) seu mundo humano e 
histórico a si mesmo. (Dicionário Marxista) Disponível em: 
<http://moodle3.mec.gov.br/ufms/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/praxis.pdf>. Acesso: 11 
abr. 2015. 
4 Dewey, J. (apud Cardoso et al.). 150 Maneiras diferentes de saber: representações do 
conhecimento. p. 285-6 

http://moodle3.mec.gov.br/ufms/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/praxis.pdf
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deles junto aos alunos? Quais os saberes os professores disponibilizam para 

desenvolver suas aulas nos moldes propostos pela instituição em que atuam?  

A partir das reflexões colocadas, elenco o objetivo geral e específico que 

delimitam a observação, a entrevista e análise dos dados: 

O objetivo geral - Identificar e analisar os processos de construção da base 

de conhecimento para o ensino de diferentes competências no curso de Fotografia da 

unidade LS do IEFT. 

Objetivo Específico - Identificar os processos de construção dos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos, pelo olhar fotográfico, dos 

professores do curso técnico de fotografia da unidade educacional LS na IEFT 

no exercício da profissão docente.  

Pesquisar sobre os saberes docentes na modalidade de cursos técnicos 

contribui para um aprofundamento do que é necessário para a formação desses 

profissionais, mas que também desenvolvem como atividade profissional à docência.  

Para fundamentar teoricamente a investigação recorri às seguintes 

temáticas: Aprendizagem na docência, Profissionais reflexivos, A formação e atuação 

de professores iniciantes, Formação de professores e Profissão Docente.  

O contexto dos cursos técnicos, o foco no curso de fotografia o qual tem 

algumas especificidades como ter a técnica e tecnologia a todo momento como aliada, 

mas que, neste trabalho, potencializarei o olhar criativo do fotógrafo como referência 

para sua própria formação. Conforme Tardif (2012, p. 121), “não existe arte sem 

técnicas, e a arte atua a partir do domínio das técnicas próprias a um ofício.” 

A relevância da pesquisa é contribuir para os estudos sobre formação dos 

professores, em cursos técnicos, no momento em que estão sendo muito procurados 

e as políticas públicas incentivam a busca por essa formação como a alteração da Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) para a Lei 11.741, de 16 julho de 2008, que a 

Educação Profissional passa a integrar-se, institucionalizando as ações de formação 

de jovens e adultos na educação profissional, à criação de projetos sociais do Governo 

Federal, com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), que tem como objetivo a ampliação da oferta nos cursos de educação 

profissional e tecnológica. 

Para contemplar todos os pontos colocados acima o presente trabalho foi 

organizado da seguinte forma: 
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Introdução, com destaque para a trajetória profissional e as inquietações 

que levaram a essa pesquisa. 

Capítulo 2, Professores e fotógrafos e fotógrafos professores? é uma 

reflexão sobre a identidade do profissional fotógrafo e professor que aprende a 

ensinar, completando os conhecimentos específicos que trazem e os pedagógicos que 

adquirem ao ingressarem na instituição 

Capítulo 3, O curso de fotografia do IEFTLS, contexto da pesquisa. 

No Capítulo 4, Revelando o Fotógrafo como Educador, trataremos a 

pesquisa feita a partir da análise dos dados coletados. 

E, por fim, a Considerações Finais. 
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2. O FOTÓGRAFO NA LENTE DO SER EDUCADOR  

   Imagem 7 – Sem título (3) 

   Fonte – autoria de MM5: trabalho autoral 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, cuja orientação temática é o 

processo de formação e aprendizagem de docentes, recorreu-se às seguintes 

temáticas teórico- metodológicas: Aprendizagem na docência, Profissionais reflexivos, 

A formação e atuação de professores iniciantes, Formação de professores e Profissão 

docente. 

                                            

5 Idem nota 18 
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2.1 PROFESSORES E FOTÓGRAFOS E FOTÓGRAFOS 

PROFESSORES? 

 

O diferencial dos professores, escolhidos para atuarem no curso, é a 

atuação profissional não amadora, embora não diretamente ligada ao ensino, 

especialmente ao ensino superior. Geralmente são especialistas de áreas ligadas à 

fotografia.   

É importante reafirmar que a IEFT oferece a eles formação para a docência 

desde sua contratação, sendo que um aspecto não desprezado é o acompanhamento 

do iniciante pela equipe de supervisão, composta por profissional formado em ensino 

superior com as habilitações técnicas na área de Pedagogia, ou seja, o exercício da 

função de Técnico Supervisor Educacional está condicionado à graduação em 

Pedagogia ou pós-graduação na área de Educação.   

Para introduzir os fotógrafos contratados pelo seu notório saber 

profissional para atuar na educação técnica, a IEFT investe no processo de 

desenvolvimento destes contratados para atuarem como professores do curso de 

Fotografia da IEFT na LS. Isso é considerado um diferencial que a instituição oferece 

a seus alunos, enriquecendo o trabalho dentro da sala de aula.   

A instituição, em seu Regimento das Unidades Escolares, afirma que uma 

de suas missões é  

(...) proporcionar o desenvolvimento de 
pessoas, por meio de ações educacionais que 
estimulem o exercício da cidadania e a atuação 
profissional transformadora e empreendedora, 
de forma a contribuir para o bem estar da 
sociedade. (p. 5)  

  

Busca-se, em sua visão, o reconhecimento de ser “uma instituição de 

excelência na prestação de serviços educacionais inovadores, voltados à inclusão 

social e à formação diversificada de profissionais-cidadãos” (IFET 2013, p. 15).  

Diante desse contexto, de excelência, fortaleceu a vontade de entender 

quais são as práticas pedagógicas que estes professores atuantes no mercado de 
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trabalho desenvolvem suas aulas, tendo em vista ensinar a seus alunos a se tornarem 

bons profissionais, criativos e transformadores, tendo como maior referência alcançar 

os quatro pilares da educação.  

Em virtude das necessidades do mercado produtivo, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 9.394/96) foi alterada pela Lei 11.741, de 16 de julho de 2008, “para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica 

de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 

tecnológica” (CORDÃO, 2002, p. 1).  

Sendo assim, a educação profissional ganha força e importância, fazendo 

parte do processo de formação e desenvolvimento de jovens adultos. Ao mesmo 

tempo, está ocorrendo uma transformação nas relações internas e externas nas 

escolas profissionalizantes, provocada pelos projetos sociais do Governo Federal.   

Assim é com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), criado no ano de 2011 pelo Governo Federal com o objetivo de 

ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica6, pois fica evidente 

a necessidade de relacionamento entre as diferentes modalidades de ensino para 

atender a demanda pelo ensino técnico. 

Em um dos programas do Pronatec, o Bolsa-Formação, o aluno precisa 

estar devidamente matriculado e frequentando uma escola de ensino médio ou tê-la 

concluído para poder realizar um curso técnico:  

 

Bolsa-Formação - Além das iniciativas voltadas 
ao fortalecimento do trabalho das redes de 
educação profissional e tecnológica existentes 
no país, o Pronatec criou a Bolsa-Formação, 
por meio da qual serão oferecidos, 
gratuitamente, cursos técnicos para quem 
concluiu o Ensino Médio e para estudantes 
matriculados no Ensino Médio e cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional.7   

                                            
6 Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec>. 
Acesso em: 12 mar. 2014. 

7  Disponível em <http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/objetivos-e-iniciativas>. 
Acesso em:12 mar. 2014.  

http://pronatec.mec.gov.br/?page=hotsite
http://pronatec.mec.gov.br/?page=hotsite
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/objetivos-e-iniciativas
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/objetivos-e-iniciativas
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Como outra tentativa de potencializar o ensino profissional, o Governo 

Federal lança documentos orientadores para as instituições que os oferecem. Em 

2012 o Ministério da Educação (MEC) definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio da Resolução CNE/CEB – 

nº 6, de 20 de setembro de 2012 que, em seu artigo 40, define que:  

a formação inicial para a docência na 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
realiza-se em cursos de graduação e 
programas de licenciatura ou outras formas 
em consonância com a legislação e com 
normas específicas definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação. (grifos no original)  

 
E, em relação à formação, o mesmo documento, no parágrafo 4, observa 

que  
 

a formação inicial não esgota as possibilidades 
de qualificação profissional e desenvolvimento 
dos professores da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, cabendo aos sistemas 
e às instituições de ensino a organização e 
viabilização de ações destinadas à formação 
continuada de professores.  

  

O advento dessa lei tem incentivado os docentes do ensino profissional a 

cada vez mais buscarem ampliar sua formação, geralmente em uma licenciatura, para 

melhorar sua prática docência. Na IEFT, a ajuda se dá por meio de uma “bolsa 

estímulo” aos funcionários que trabalham na área administrativa e, principalmente, aos 

docentes.  

Isso porque a Instituição tem como sua principal atividade a educação. No 

caso dos docentes, a busca visa realizar uma formação para a docência, em nível de 

pós-graduação ou mesmo licenciatura. A instituição também tem ofertado cursos à 

distância com essa especificidade. 

A relação entre docentes, docentes e alunos e docentes e coordenação 

têm-se modificado, à medida que o docente realiza tal formação. Isso porque as visões 

dos docentes se ampliam no entendimento sobre educação e como de fato ela – ou o 

processo de ensinar e aprender - se desenvolve em sala de aula. Essa constatação 
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reafirma o interesse em investigar a construção dos conhecimentos necessários para 

o ensino por parte desses professores.  

Shulman (1986) categoriza esses conhecimentos e Tardif (2012) trata da 

importância do conhecimento experiencial, 

(...) pode se definir o saber docente como um 
saber plural, de saberes oriundos da formação 
profissional e de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais. (TARDIF, 2012. p. 
36) 

 

Os saberes docentes acontecem não só no âmbito do conhecimento 

específico de sua matéria que irá ensinar, mas nas articulações que o professor faz, 

no convívio com outro, na troca de saberes, na origem de cada um.  

O saber dos professores contém 
conhecimentos e um saber fazer cuja origem 
social é patente. É necessário levar em 
consideração o que eles nos dizem a respeito 
de suas relações sociais com esses grupos, 
instâncias, organizações. (TARDIF, 2012. p. 
19). 

 

Nesse sentido, o mesmo autor chama a atenção para os saberes que vão 

sendo desenvolvidos na prática cotidiana do professor. Pode-se chamar de saberes 

experienciais 

o conjunto de saberes atualizados, adquiridos 
e necessários no âmbito da prática da profissão 
docente. Formam conjunto de representações 
a partir das quais os professores interpretam, 
compreendem e orientam sua profissão e sua 
prática cotidiana em todas as suas dimensões. 
(TARDIF, 2012. p. 49) 

 

Já Shulman (ibid.) categoriza esses conhecimentos em Conhecimento de 

conteúdo específico, Conhecimento pedagógico geral, Conhecimento pedagógico do 

conteúdo, Conhecimento da Grade Curricular, Conhecimento dos Alunos, 

Conhecimento dos objetivos Educacionais, Conhecimento do Contexto Educacional, 

que serão discutidos adiante.  

Assim, para o desenvolvimento dessa dissertação tenho em vista analisar 

como o conhecimento pedagógico didático do docente é construído por professores 
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do curso de Fotografia da IEFT, unidade LS (IEFTLS). E como esses professores 

planejam suas aulas, o que influencia esses docentes na elaboração das atividades 

que propõem aos seus alunos, e o que eles consideram boas e más aulas. 

Como, também, em que aspectos a Proposta Pedagógica desta instituição 

pesquisada favorece o trabalho dos docentes junto aos alunos, assim como o que eles 

sabem ou precisam saber para desenvolver suas aulas nos moldes propostos pela 

instituição em que atuam. 

Acompanhando o desenvolvimento dessa Proposta pode-se perceber que, 

de uma forma ou de outra, esses professores encontraram meios de seguir as 

orientações oferecidas para sua prática pedagógica. Entretanto, como eles fazem isso 

e como atuam em suas aulas ainda é um ponto a ser investigado, que está no âmbito 

do privado. Foi nesse espaço que a pesquisa se desenvolveu. 

 

 

2.2. APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA: ENTRE SABERES DOCENTES 
E PROFISSIONALIDADE 

  

Para subsidiar o que tange ao conceito de aprendizagem da docência, foi 

revisitado Shulman, por meio do artigo de Mizukami (2004), que se consubstancia nos 

aspectos que seguem.  

Mizukami (2004), trata o assunto na busca do entendimento sobre a base 

de conhecimento para o ensino, que, para a autora,  

consiste de um corpo de compreensões, 
conhecimentos, habilidades e disposições que 
são necessários para que o professor possa 
propiciar processos de ensinar e de aprender, 
em diferentes áreas de conhecimento, níveis, 
contextos e modalidades de ensino. 
(MIZUKAMI, 2004, p.4) 

  

Shulman (apud Mizukami, 2004) explicita várias categorias dessa base de 

conhecimento, sintetizando-as em:   

- Conhecimento de conteúdo específico, que se refere à matéria que o 

professor leciona. Conhecimento da técnica, teoria, o que e de que forma é preciso 

conhecer. 
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- Conhecimento pedagógico geral, que transcende uma área específica. 

Inclui conhecimentos de teorias e princípios relacionados a processos de ensinar e 

aprender, como ocorre o processo de aprendizagem dos alunos, seus processos 

cognitivos, entre outros aspectos. 

- Conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o construído 

constantemente pelo professor ao ensinar. Inclui compreensão do que significa 

ensinar. É a mistura do conhecimento pedagógico e o conhecimento conteúdo. Como 

o professor vai ensinar o conhecimento específico, através de analogias, exercícios, 

vivências. As maneiras mais práticas de representar as ideias, as mais poderosas 

analogias, ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações - em uma palavra, as 

maneiras mais práticas de representar e reformular a matéria, de uma forma que seja 

mais compreensiva aos outros. PCK (Pedagogical Content Knowledge) também inclui 

o entendimento do que se torna mais fácil ou difícil na aprendizagem de tópicos 

específicos: os conceitos e preconceitos dos estudantes de diversas idades e 

bagagens trazem com eles para o aprendizado dos tópicos e lições mais 

frequentemente ensinadas. (Shulman, 1986, p 7, tradução nossa)  

 

- Conhecimento da Grade Curricular, conhecimento do programa ou plano 

de curso, as competências a serem desenvolvidas, suas bases técnicas. O currículo 

é representado por uma gama de programas desenhados para o ensino de matérias 

e tópicos específicos a um dado nível, a variedade de materiais instrucionais 

disponíveis em relação a esses programas, e uma série de características, que 

servem como ambas indicações e contra indicações para o uso do currículo específico 

ou disciplinas. (Shulman, L. S. 1986. p 10, tradução nossa).  

 

- Conhecimento dos Alunos - é o diagnóstico que o professor faz para 

conhecer mais os alunos e a turma em que irá atuar. Conhecer o perfil dos alunos da 

turma, individualmente e coletivamente. O que os alunos já sabem. Quais as 

motivações para realizar o curso. Por que veio em busca dessa formação. O que é o 

mais importante para eles. 

 

- Conhecimento dos Objetivos Educacionais – são os valores e propósitos 

da Instituição aonde se atua e sobre a matéria que está se ensinando ou assunto a 
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ser ensinado. Envolve os objetivos, propósitos, valores e sua filosofia e bagagem 

histórica. (Shulman, 1986. p.8, tradução nossa). 

 

- Conhecimento do Contexto Educacional – sobre a Legislação do Ensino 

Profissionalizante (objeto de pesquisa), Políticas Públicas, Cultura Organizacional, 

Proposta Pedagógica. Abrange desde o trabalho do grupo e da sala de aula, do 

governo, do financiamento, das características da comunidade e da cultura (Shulman, 

1986. p.8, tradução nossa) 

Na referida instituição, objeto da pesquisa, existe a preocupação no 

processo de contratação dos docentes, que é realizado por processo seletivo 

obedecendo a edital público. A triagem dos currículos é feita junto ao departamento 

de recrutamento e seleção, o qual não fica na unidade escola em que há demanda do 

professor. Essa triagem é realizada predominantemente pelo conhecimento específico 

do professor em relação ao curso e as competências onde o mesmo irá atuar, ou seja, 

seus saberes específicos da área de formação. 

O candidato selecionado é chamado para escrever uma redação e 

apresentar uma aula-teste, com tema pré-definido pela coordenação da área. São 

observados o domínio do conteúdo pelo professor, como ele preparou sua aula e quais 

as estratégias de aprendizagem que o mesmo utilizou.   

O que podemos observar é que a instituição pesquisada tem como um dos 

seus princípios norteadores, quando da contratação, do educador8 ter ou não domínio 

sobre o seu conhecimento específico, tornando-se esse fator eliminatório, quando o 

candidato não o apresenta. Nesse aspecto, possivelmente pretende atender ao que 

Shulman (apud Mizukami 2004) indica como necessário, que é o conhecimento do 

conteúdo específico para o ensino.  

O educador recém-contratado é recebido em uma integração de novos 

educadores, com a Supervisão Educacional, quando é apresentado à estrutura da 

                                            
8 Devido ao contrato e a legislação sindical a função de professor dos cursos técnicos recebe 
a denominação de monitor de ensino na carteira profissional. Sendo assim utilizarei durante 
este trabalho o termo educador, que será abordado na concepção Freriana que define-se 
como: O Educador é democrático, crítico, criador, instigador, inquieto, rigorosamente curioso, 
humilde e persistente. Em sua prática docente deve forçar a capacidade de crítica do 
educando, sua curiosidade, sua insubmissão. (Freire, P. Pedagogia da Autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 43). 
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Instituição e passa por um período de imersão sobre a proposta pedagógica da 

Instituição. Neste momento são discutidos pontos chaves sobre a metodologia, 

processos de avaliação e o papel do docente da IEFT. 

Ressalte-se que essa aproximação com o projeto da instituição também 

vai ao encontro, ao menos em alguns aspectos, do que diz Shulman, sobre os 

conhecimentos do conteúdo pedagógico e o conhecimento dos objetivos educacionais 

neste caso específico, tratando-se a ampliação existente e do conhecimento da 

proposta da Instituição. 

Pressupõe-se que com esses conhecimentos mínimos os futuros 

professores se insiram com menos dificuldade na profissão docente, profissão essa 

que é aprendida ao longo da vida, por ser de certa forma vivida por todos os 

professores desde que eram alunos.  

Para Garcia (2010, p 11-49), “o professor iniciante, a prática pedagógica e 

o sentido da experiência”, trazem como contribuição a discussão sobre o que é a 

profissão do docente, uma ideia de como se constrói essa identidade.  

Segundo ele,  

  

a identidade docente vai, assim, se 
configurando de forma paulatina e pouco 
reflexiva por meio do que poderíamos 
denominar aprendizagem informal, mediante a 
qual os futuros docentes vão recebendo 
modelos com os quais vão se identificando 
pouco a pouco, e em cuja construção influem 
mais os aspectos emocionais do que os 
racionais. (GARCIA, 2010, p. 11-49) 

  

Por outro lado, o mesmo autor (2010) afirma que a maneira como 

aprendemos algo vai influenciar na maneira como ensinamos, já que a forma como 

conhecemos uma determinada disciplina ou área curricular, inevitavelmente, vai afetar 

a maneira como depois vamos ensiná-la. O que leva a se questionar como os 

professores aprenderam aquilo que se propõem a ensinar.  

Garcia (2010) destaca ainda alguns conhecimentos que os professores 

precisam adquirir, que complementam a base do conhecimento para o ensino e que, 

para Shulman (1986), se incluiria em outros tipos de conhecimentos além dos 

definidos pela base:  
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De acordo com o que poderíamos denominar 
“a sabedoria popular”, para ensinar basta 
“saber” a matéria que se ensina. O 
conhecimento do conteúdo parece ser um sinal 
de identidade e de reconhecimento social. Mas, 
para ensinar, bem sabemos que o 
conhecimento da matéria não é um indicador 
suficiente da qualidade do ensino. Existem 
outros tipos de conhecimentos que também 
são importantes: o conhecimento do contexto 
(onde se ensina), dos alunos (a quem se 
ensina), de si mesmo e também de como se 
ensina9. 

  
 
Mizukami (2004), nesse sentido, complementa que os professores 

precisam mais do que uma compreensão especializada da matéria/área de 

conhecimento que lhes permita criar condições para que a maioria de seus alunos 

aprendam. 

O professor em seu processo de aprendizagem da docência, necessita 

pensar, de diferentes formas, os conteúdos a serem trabalhados para que ocorra o 

processo de aprendizagem do aluno. Shulman (1986), aponta que ideias 

compreendidas devem ser transformadas, de alguma forma, para serem ensinadas. 

As transformações pelo qual o professor se move de uma compreensão pessoal para 

possibilitar a compreensão de outros, é a essência do ato do processo do raciocínio 

pedagógico, como ele o define. 

Nóvoa (1992), por sua vez, chama a atenção para o fato de que a formação 

precisa ter como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos professores, 

ou seja, aprendizagem ao longo da vida, na dupla perspectiva do professor individual 

e do coletivo docente. 

Outra reflexão feita por Nóvoa (1992) é no sentido de que, 

(...) a formação deve estimular uma perspectiva 
crítico-reflexiva, que forneça aos professores 
os meios de um pensamento autónomo e que 
facilite as dinâmicas de auto formação 

                                            
9 Garcia, C. M. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. 
Revista brasileira de pesquisa sobre formação docente. Belo Horizonte: 2010. v. 02, n.3, p. 
11-49, ago./dez. Disponível em: 
http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/artigo/download/20130327111753.pdf. Acesso em: 
maio 2015.  

http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/artigo/download/20130327111753.pdf
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participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projetos 
próprios, com vista à construção de uma 
identidade, que é também uma identidade 
profissional. (NÓVOA, 1992. p.12)  

   
Tardif (2012, p. 64), destaca o conjunto de saberes que vão influenciar na 

construção do saber profissional docente, que estaria, de certo modo, segundo ele, 

na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 

lugares de formação etc. 

Na IEFT e objetivamente na Unidade LS, tem–se procurado desenvolver o 

processo de formação dos professores, fomentando sua autonomia, criando espaços 

de ações formativas através de encontros educacionais, projetos integrados entre as 

áreas de atuação da Unidade LS. 

E, também, ações culturais como projetos integrados entre as áreas 

durante o curso e principalmente o plano coletivo de trabalho docente, permitindo a 

construção das aulas coletivamente, essas que serão desenvolvidas dentro de cada 

módulo, atendendo à competência exigida. No curso de Fotografia esses momentos 

estão consolidados por encontros definidos nos calendários dos professores de 

maneira regular, semanalmente.  

Esses movimentos proporcionam a troca entre os docentes da Unidade 

Educacional provocando o que Tardif (2012, p.50) chama de saberes experienciais. 

Os saberes experienciais fornecem aos 
professores certezas relativas a seu contexto 
de trabalho na escola, de modo a facilitar sua 
integração. Os saberes experienciais possuem, 
portanto, “três objetos”: a) relações e 
interações que os professores estabelecem e 
desenvolvem com os demais atores no campo 
de sua prática; b) as diversas obrigações e 
normas às quais seu trabalho deve submeter-
se; c) a instituição enquanto meio organizado e 
composto de funções diversificadas. 

 

Como pesquisadora constato que o IEFT busca, através de seu Programa 

de Desenvolvimento Educacional, proporcionar, pelo menos o início de discussões 

pedagógicas que favoreçam essa amplitude de saberes. 
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O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, faz parte do Núcleo 

de Educação Corporativa, que tem como função articular com gerências e equipes 

identificando demandas locais ou organizacionais, que se desdobram em uma série 

de serviços, visando apoiar as diferentes áreas, que fazem parte da Instituição, a 

atingir seus objetivos e a desenvolver funcionários de acordo com as diretrizes 

estratégicas da instituição10.  

O Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE tem como objetivo 

favorecer a consolidação da Proposta Pedagógica, atendendo às necessidades de 

formação dos professores que atuam na Instituição, “com ênfase na prática 

pedagógica voltada ao desenvolvimento da aprendizagem com autonomia” (fonte 

interna da IEFT, ano 2005). 

Observa-se que esse programa visa oferecer aos participantes as 

condições necessárias para o desenvolvimento de uma postura profissional reflexiva, 

perante as questões suscitadas pela prática educacional, tendo como princípio o 

processo de ação-reflexão-ação.  

Por outro lado, constata-se um certo distanciamento quando esse docente 

volta para sua rotina em sala de aula, e não consegue por si só fazer o que Schön 

atribui como praticum reflexivo. 

A prática do dia a dia na Supervisão Educacional leva-nos à percepção de 

que fica uma lacuna entre aquilo que foi discutido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional e o que seria necessário por parte daquele professor e do aluno dentro 

da realidade. A homogeneização da formação docente que não traduz a realidade do 

professor. 

Muitas vezes o que foi refletido, construído dentro da formação, não se 

reflete na sua prática e não atende às necessidades locais. Esta transposição dos 

saberes apropriados no curso e a prática deveria ser uma ação do professor. Na 

observação durante a pesquisa não se sobressai em sua prática docente as 

discussões e temas abordados nos cursos do PDE.  

Schön (2012, p.90), considera o praticum reflexivo como uma formação 

profissional docente, e afirma que  

não é suficiente perguntar aos professores o 
que fazem, porque entre as ações e as 

                                            
10 Disponível na Intranet da IEFT  
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palavras há por vezes grandes divergências. 
Temos que chegar ao que os professores 
fazem através da observação direta e 
registrada que permita uma descrição 
detalhada do comportamento e uma 
reconstrução das intenções, estratégias e 
pressupostos. A confrontação com os dados 
diretamente observáveis produz muitas vezes 
um choque educacional, à medida que os 
professores vão descobrindo que atuam 
segundo teorias de ação diferentes daquelas 
que professam. (SCHÖN, 2012, p. 90) 

 

Os saberes docentes segundo Tardif (2012, p. 65), referenciado em 

Perroud, (1996), não são oriundos sobretudo da pesquisa, nem de saberes 

codificados que poderiam fornecer soluções totalmente prontas para os problemas 

concretos da ação cotidiana. Problemas esses que se apresentam, aliás, com 

frequência, como casos únicos e instáveis, tornando assim impossível a aplicação de 

eventuais técnicas demasiadamente padronizadas. 

A fundamentação traz dos teóricos a base para a análise das questões de 

mobilização dos saberes didáticos dos professores de Fotografia, na sua prática de 

ensino. Com esta constante ação, o problema de pesquisa posto fica mais urgente em 

ser respondido, pois apesar do portfólio Institucional estimular a formação, este 

investimento não é revertido diretamente na sala de aula, ou seja, na prática do 

professor e na aprendizagem do desenvolvimento do aluno.  

A partir dos pontos inclusos na Proposta Pedagógica do IEFT e da 

observação da prática dos professores do curso de Fotografia da unidade LS, 

surgiram alguns questionamentos que deram origem à pesquisa: Como esses 

professores planejam suas aulas? O que influencia esses docentes na elaboração das 

atividades que propõem aos seus alunos? O que eles consideram boas e más aulas? 

Em que aspectos a Proposta Pedagógica favorece o trabalho deles junto aos alunos? 

O que eles sabem ou precisam saber para desenvolver suas aulas nos moldes 

propostos pela instituição em que atuam?  

Na Proposta Pedagógica da instituição podemos destacar seus principais 

aspectos, pois os docentes e alunos são sujeitos da ação de ensinar e aprender. 

Evidencia-se a construção dos saberes, pela pesquisa e ensino, prática/ação e 

teoria/reflexão. (Proposta Pedagógica da IEFT, p.30). Dessa forma, pretende-se 

responder às seguintes questões principais de pesquisa: 
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Como os professores de Fotografia da IEFT constroem seus 

conhecimentos para o ensino das competências estipuladas no plano de curso, 

procurando atender as orientações propostas na Proposta Pedagógica da Instituição? 

Esse problema de pesquisa instigou a pesquisadora que atua como 

formadora de professores a colocar como objetivo geral de seu trabalho identificar e 

analisar os processos de construção da base de conhecimento para o ensino de 

diferentes competências, no curso de Fotografia da unidade LS do IEFT. 

Para focar a pesquisa na perspectiva do fotógrafo-professor ou professor-

fotógrafo, busca-se identificar os processos de construção dos conhecimentos 

didático- pedagógicos, pelo olhar fotográfico, dos professores do curso técnico de 

Fotografia da Unidade educacional LS na IEFT, no exercício da profissão docente. 

As respostas a essas questões serão dadas sob a ótica dos participantes, 

professores do curso técnico de Fotografia. 
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3. O CURSO DE FOTOGRAFIA DO IEFTLS, CONTEXTO DA PESQUISA 
 
  

Nesse capítulo é apresentada a pesquisa, começando com uma breve 

descrição do curso escolhido, tendo em vista facilitar a compreensão do contexto e as 

decorrentes questões, objetivos e procedimentos de investigação.   

 

3.1 O CURSO DE FOTOGRAFIA 

 

O curso de Fotografia (entende-se a mesma coisa que Curso Técnico 

Profissional de Nível Médio em Fotografia) - em pauta tem duração de um ano e meio, 

com total de carga horária de 800 horas e desenvolve-se por módulos, sendo estes 

em número de cinco. A cada módulo concluído o aluno adquire um certificado de 

Qualificação Técnica. Todos os módulos são permeados pela construção de projetos 

e cada um deles se concretiza na construção de um portfólio.  

O módulo I, Fotografia e Estúdio, é requisito para os demais, com 180 

horas. Os módulos seguintes são: II – Fotografia Social e Fotojornalismo, com 200 

horas, III – Fotografia de Arquitetura, Natureza, e Paisagem, com 160 horas, IV – 

Fotografia de Moda Publicidade, com 210 horas e V – Gestão Empreendedora para 

Fotografia, com 50 horas. A aprovação nos módulos I e II garante ao aluno a 

Qualificação Técnica de Nível Médio de Fotógrafo Social e Fotojornalismo; nos 

módulos I e III a Qualificação é de Fotógrafo de Arquitetura, Natureza e Paisagem; os 

módulos I e IV qualificam o aluno em Fotógrafo de Moda e Publicidade. Ao final dos 

cinco módulos o aluno tem o diploma de Técnico em Processos Fotográficos, ou seja, 

os módulos de I a V correspondem à Habilitação Técnica de Nível Médio em 

Processos Fotográficos, sendo este considerado Fotógrafo11.  

                                            
11 Conforme documento da Instituição Plano de Curso aprovado pela Portaria CEE número 01 
de 21/01/1987, publicada no DOE 06/02/1987, que traz no Perfil Profissional de Conclusão, o 
Técnico em Processos Fotográficos é o profissional que elabora, produz, capta e trata 
imagens fotográficas utilizando a linguagem específica de cada área de atuação: fotografia 
social, fotojornalismo, arquitetura, natureza e paisagem, moda e publicidade. Poderá atuar em 
estúdios e laboratórios digitais, jornais, revistas impressas e eletrônicas, agências, produtoras, 
bancos de imagem, entre outras. 
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Cada módulo tem por objetivo desenvolver competências específicas, 

conforme o Plano de Curso aprovado pela Portaria CEE12 número 01 de 21/01/1987, 

publicada no DOE 06/02/1987.  

As competências a serem desenvolvidas nos módulos estão listadas a 

seguir.  

  

 
Módulo I – Fotografia e Estúdio   
 

Produzir  imagens  fotográficas,  explorando  os  recursos 

dos equipamentos disponíveis e mobilizando conceitos de formação de imagem, de 

modo a garantir os resultados estéticos planejados pelo fotógrafo.   

Criar e produzir imagens, a partir da pesquisa e análise da fotografia em 

diversas épocas com o intuito de desenvolver uma linguagem fotográfica própria e 

criativa, respeitando o código de ética e legislação pertinente.   

Auxiliar na captação de imagem e na montagem do cenário, manuseando 

equipamentos e acessórios específicos de iluminação, considerando conhecimentos 

e técnicas pertinentes, de modo a iluminar adequadamente cada cena e/ou produto. 

Elaborar, montar e editar portfólio, selecionando e organizando as imagens 

para promover uma leitura clara e objetiva que demonstre o domínio de técnica e 

linguagem.   

Manipular imagens capturadas por câmeras digitais, utilizando ferramentas 

de software específico a fim de efetuar correções e ajustes para obter os resultados 

adequados para determinadas mídias.  

 

Módulo II – Fotografia Social e Fotojornalismo   

 
Realizar  reportagem  fotográfica,  manuseando equipamentos e 

articulando conceitos de linguagem editorial, com a finalidade de atender as 

exigências dos veículos de comunicação.   

                                            
12 Conselho Estadual de Educação – São Paulo.  
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Fotografar eventos sociais e institucionais, mobilizando conhecimento de 

linguagem e de tendências de mercado, atendendo as exigências e a diversidade da 

área.   

Produzir portfólio selecionando e editando imagens, visando apresentar 

aos clientes trabalhos que demonstrem o domínio da técnica e da linguagem 

fotográfica.    

Módulo III – Fotografia de Arquitetura, Natureza e Paisagem   
 
Produzir imagens de arquitetura interna e externa com a finalidade de 

compor portfólio, mobilizando conhecimentos de manuseio de equipamento 

fotográfico e de iluminação, demonstrando domínio da técnica, linguagem e 

criatividade.   

Produzir imagens de natureza e paisagem para compor portfólio, 

pesquisando sobre a fauna, a flora e as regiões a serem fotografadas, com a finalidade 

de registrar o comportamento característico de cada indivíduo e a estética do local, 

demonstrando domínio da técnica e linguagem fotográfica.   

Elaborar projeto fotográfico, mobilizando conceitos e princípios, com 

atenção à legislação, de modo a garantir a credibilidade e a captação de recursos 

financeiros.  

 

Módulo IV – Fotografia de Moda e Publicidade   
 
Produzir e tratar imagens publicitárias e de moda de acordo com as 

diretrizes do briefing, mobilizando conceitos, princípios e habilidades, atendendo as 

exigências do cliente valorizando o produto e/ou a marca.  

Produzir imagens, utilizando iluminação natural e/ou artificial, interagindo e 

integrando o fotografado com o cenário de forma a identificar e valorizar as 

características de personalidade e físicas do retratado, para atender as necessidades 

pessoais e/ou comerciais de cada cliente.   

 
Módulo V – Gestão Empreendedora para Fotografia 

Visualizar as características do comportamento empreendedor e sua 

importância para o desenvolvimento pessoal e profissional, aplicando-se técnicas de 
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desenvolvimento do perfil empreendedor na busca de uma atuação profissional 

dinâmica e diferenciada.  

O que se percebe, no Curso de Fotografia, é que cada vez mais se 

misturam os perfis dos alunos, notadamente em relação à formação e idade. Apesar 

de muitas vezes ser uma dificuldade apontada pelos professores em relação ao como 

trabalhar, pensamos na riqueza da troca e da expertise de cada um. 

As idades dos alunos variam entre 16 anos até 40 anos. Dentro do perfil 

homens e mulheres podemos considerar metade para cada um. Normalmente o 

interesse dos alunos em realizar o curso surge pela necessidade de buscar uma 

formação profissional. Alguns já trabalham na área e outros estão buscando a 

formação para atuarem como profissionais. 

A estrutura humana e física para atendimento ao curso começa pelo 

número de professores, no total de 14, além de sete assistentes. Isso para o 

desenvolvimento dos cinco módulos. 

Cada assistente apoia as aulas práticas desses 14 professores, 

trabalhando juntos na sala de aula (estúdio de fotografia) e nas saídas fotográficas. O 

papel principal deles é na montagem de materiais dentro dos estúdios para as aulas, 

além de acompanhar os docentes nas saídas fotográficas previstas nos cronogramas 

de aula, elaborados pelos docentes, para atender o desenvolvimento das 

competências conforme o descrito nas páginas 21 a 23 desta pesquisa. 

Em relação à estrutura física, além de laboratórios equipados com 

computadores Macintosh 13 , em unidades suficientes para atender os alunos 

matriculados na turma, existem quatro estúdios de fotografia totalmente equipados 

com iluminação e fundo infinito14 para os exercícios propostos pelos professores, 

atendo à quantidade de alunos matriculados no curso.  

                                            
13 Macintosh, ou Mac, é o nome dos computadores pessoais fabricados e comercializados 
pela empresa Apple Inc. desde janeiro de 1984. O nome deriva de McIntosh, um tipo 
de maçã apreciado por Jef Raskin. O Apple Macintosh foi o primeiro computador pessoal a 
popularizar a interface gráfica, na época um desenvolvimento revolucionário. Ele é muito 
utilizado para o tratamento de vídeo, imagem e som. Disponível: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh>. Acesso: abril 2015 
 
14 Fundo que traz a ilusão ótica do infinito.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/McIntosh_(ma%C3%A7%C3%A3)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jef_Raskin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_gr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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Os professores que atuam nos cursos de Fotografia, em sua maioria, são 

graduados em suas áreas e alguns deles buscam especializações dentro dessas 

áreas, como pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. Dentre os sete assistentes 

encontram-se as seguintes qualificações: cinco bacharéis em Fotografia; um bacharel 

em Comunicação Social e um Bacharel em Artes Plásticas. 

Entre os 14 monitores de Educação Profissional, sete são bacharéis em 

Fotografia; um é Pós-graduado em Fotografia; um é bacharel em Desenho de Moda; 

um tem Licenciatura em História; um é bacharel em Design; um é bacharel em Artes 

Plásticas; um é Técnico em Fotografia; e um é Mestre em Genética e Evolução.  

O grupo de educadores como um todo possui um aspecto fundamental que 

é o trabalhar em equipe. Muitas das situações vividas por eles exigem uma troca muito 

grande de conhecimentos, o que também ocorre sobre o como tratar assuntos 

relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Alguns professores possuem 

projetos paralelos agregando ainda mais valor ao curso de Fotografia.  

O professor PCP 15  é um exemplo disso. Ele tem um projeto autoral 

chamado "Efêmero”, que leva para a sala de aula trazendo referências e incentivando 

os alunos na construção de seus projetos. (Fotos abaixo).   

   

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Professor PCP atua como professor na área de Fotografia especializada em Arquitetura, 
Eventos e Publicidade e em tratamento de imagens para fotógrafos, É Técnico em Processos 
Fotográficos pelo SENAC desde 2005. Certificação Impacta em Photoshop básico e 
avançado. É docente de Fotografia no IEFT em modalidades tais como Oficina de Flash, 
Fotografia Básica, Arquitetura, Natureza, Introdução ao Estúdio, Retrato Comercial, Fotografia 
de Publicidade; atua ainda na área de tratamento de imagens (Photoshop e Lightroom). 
Desenvolveu o curso “Fotografia Digital” na Impacta – Certificação e Treinamento, no qual é 
docente e onde também leciona Photoshop I e II e Direção de Arte – Conceitos.  
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 Imagem 2 - 1.200 vezes por minuto  

     

   Fonte: autoria - professor PC  

 

O projeto Efêmero, assim denominado pelo professor, teve a inspiração 

nos conceitos de: rápido, no breve, na velocidade que vivemos, e o beija-flor, que se 

assemelha a essa velocidade. Aspectos do próprio beija-flor, como o fato de que o 

coração dele vibra chegando a bater 1.200 vezes por minuto.  

Ele hiberna toda noite. Ele diminui o batimento. É o dia que se vive muito 

intensamente.   
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 Imagem 3 - O beija-flor em ação  
 

    

   Fonte - autoria: professor PC  

  

O incentivo à formação docente também faz parte do projeto “Professor 

Lado B”, coordenado pela curadora ST16, que tem como objetivo levar ao público em 

geral e, principalmente, ao corpo discente da IEFT, um pouco da atuação profissional 

e criativa de seus docentes dos cursos de pós-graduação, técnicos e livres da unidade 

de LS.  

O projeto foi inaugurado com a exposição do professor GC17, há um ano 

lecionando no IEFT. As fotos expostas percorrem os universos da moda, da natureza, 

do retrato, de culinária e da arquitetura, entre outras áreas. 

Fotógrafos produtores de imagens profissionais, que também exercem 

docência nos cursos técnicos em Fotografia do IEFT, são o foco do projeto “Professor 

                                            
16 ST - Artista Plástica, participou de exposições coletivas e individuais em âmbito nacional e 
internacional. Idealizadora e mediadora da Incubadora de Criação do Colégio das Artes. 
Coordenadora do curso de Pós-Graduação Curadoria em Arte do SENAC - São Paulo e 
docente dos cursos de pós graduação em Gestão Cultural, e Fotografia Aplicada. 
Responsável pela curadoria da galeria SENAC Lapa Scipião.  
 
17 Professor GC atua como professor na área de Fotografia, formado em Design Digital. 
Comecei a desenvolver trabalhos na área de fotografia de joias, espetáculos e, 
principalmente, moda. Hoje, atuando no mercado há mais de 6 anos, iniciei minha carreira 
acadêmica em diversas escolas do ramo fotográfico.  
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Lado B”. Freelancer, selecionou para a mostra fotos de editoriais, book, catálogos e 

ensaios não comerciais, elaborados entre 2009 e 2013.   

 

   Imagem 4 – sem título (1)  

    

   Fonte - autoria: professor G  
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   Imagem 5 – foto publicitária – sem título (2)  

...  

   Fonte - autoria: professor G  

  

Após essa breve apresentação de projetos desenvolvidos por dois 

professores do curso de Fotografia da IEFTLS, a seguir, a proposta pedagógica do 

curso. 
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Com a elaboração e implementação da Proposta Pedagógica o IEFT tem 

buscado o fortalecimento da metodologia que propõe para a sala de aula, a 

metodologia por projetos.  

A Unidade LS participa do projeto-piloto inspirado na Escola da Ponte, de 

Portugal, e no Projeto Âncora, em São Paulo, inspirado no Professor José Pacheco, 

responsável pelo desenvolvimento dessa proposta em Portugal. 

Em visitas técnicas à EMEF Amorim Lima (São Paulo – SP), Maria 

Peregrina, em São José do Rio Preto, à Fama (Faculdade de Medicina e Enfermagem 

em Marília), e à Universidade Uniamérica (Foz do Iguaçu) pode-se observar que as 

escolas citadas desenvolvem seus projetos tendo como ponto de partida a gestão 

democrática, tendo em vista o fomento da autonomia dos alunos. 

Os detalhes sobre o Projeto da Escola da Ponte18 não são o alvo deste 

trabalho, mas, sim a sua inspiração para a ressignificação dos docentes no IEFT e as 

modificações que vêm ocorrendo em sala de aula junto aos alunos, em decorrência 

dessa opção.  

Observa-se que essa inspiração na LS se traduz na implantação do plano 

coletivo do trabalho docente, da tutoria e no desenvolvimento de projetos com alunos, 

sendo estes mais propositivos, no fomento da autonomia e na auto avaliação com os 

alunos. 

Na Proposta Pedagógica de 200519 do IEFT, encontra-se a explicitação da 

metodologia adotada:  

No âmbito desta proposta, a metodologia de 
educação profissional é baseada em projetos, 
estudos do meio e atividades de solução de 
problemas, a partir da pesquisa, da busca das 
informações, da ação criativa e transformadora. 
( p.13).  

 

                                            
18 Para um aprofundamento sobre o assunto, site: 
<http://projetoancorablog.blogspot.com.br/> e <http://porvir.org/porfazer/projetoancora-se-
inspira-na-escola-da-ponte/20120810>. Acesso: mar. 2014  

19 Proposta pedagógica do Senac. São Paulo, 2005. Disponível em:  
<http://www.sp.senac.br/pdf/29550.pdf>. Acesso: maio 2015 

http://projetoancorablog.blogspot.com.br/
http://projetoancorablog.blogspot.com.br/
http://porvir.org/porfazer/projeto-ancora-se-inspira-na-escola-da-ponte/20120810%3e.%20Acessp%20em:
http://porvir.org/porfazer/projeto-ancora-se-inspira-na-escola-da-ponte/20120810%3e.%20Acessp%20em:
http://porvir.org/porfazer/projeto-ancora-se-inspira-na-escola-da-ponte/20120810%3e.%20Acessp%20em:
http://www.sp.senac.br/pdf/29550.pdf
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O ensino por projetos começou no curso de Fotografia. O objetivo foi 

buscar inspirações para a melhoria do desenvolvimento do curso, promover a 

autonomia dos alunos e a reflexão sobre a relação entre a arte e a técnica de 

fotografar. A busca por referências externas foi motivada pelo fato de que no âmbito 

do curso muitas vezes os projetos propostos não estabeleciam correlações com as 

competências a serem desenvolvidas em cada módulo.  

Antes, eram propostos projetos isolados e individuais, relacionados às 

competências de cada professor. Ressalte-se que não que isso fosse improdutivo, 

mas não promovia o trabalho conjunto e uma visão mais coerente dos alunos sobre 

os temas desenvolvidos nos módulos.  

Além disso, todos os integrantes educacionais - docentes, assistentes de 

fotografia, coordenadores, supervisor educacional, diretor de escola, dentre outros - 

de fato se tornaram mais atuantes no processo educacional com a adoção da 

metodologia por projetos. 

O envolvimento de todos se fez necessário, pois foi uma maneira de cada 

colaborador se reconhecer como fazendo parte integrante da formação dos alunos, tal 

como previsto na Proposta Pedagógica. Além disso, o IEFT orienta que os projetos 

tenham relações efetivas com a vida profissional futura e com o desenvolvimento de 

valores éticos e colaborativos dos alunos. Assim, o trabalho individual se tornaria 

inoperante, tendo em vista atingir objetivos atitudinais coletivos.  

Encontra-se, na Proposta Pedagógica do IEFT (2005), um capítulo sobre 

a metodologia a ser assumida pelos professores:  

O IEFT - São Paulo propõe-se a práticas 
pedagógicas inovadoras, que estimulam o 
aluno a construir o conhecimento e a 
desenvolver competências. Metodologias que 
são mais participativas, estruturadas na prática, 
baseadas em situações reais de trabalho, 
através de estudos de caso, pesquisas, 
solução de problemas, projetos e outras 
estratégias, especialmente algumas apoiadas 
em recursos da tecnologia educacional.  
Procura-se fortalecer a autonomia dos alunos 
na aprendizagem, desenvolvendo a 
capacidade crítica, a criatividade e a iniciativa 
(p.13)20.  

                                            
20 Proposta pedagógica do Senac. São Paulo, 2005. Disponível em:  
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Um pouco mais adiante, explicita-se a necessária integração com a 
proposta pedagógica:   

Os profissionais contratados [professores], de 
competência assegurada, necessitam de 
integração a esta proposta e aos planos de 
curso e projetos pedagógicos, bem como de 
acompanhamento contínuo e sistemático, além 
de desenvolvimento pedagógico, visando à 
metodologia preconizada (p. 14)21. Grifo nosso. 

 

O curso de fotografia, inserido neste contexto institucional, procura trazer 

em suas práticas metodológica o trabalho por projeto e abraçou a proposta do Projeto 

PonteS como caminho inovador de formação em serviço para professores e equipe 

pedagógica. 

Este projeto especificamente formado por profissionais com formação 

interdisciplinar de unidades diferentes e após demanda feita pela instituição elaborou 

documento22, não oficial, traçando objetivos e premissas de trabalho, como: 

Objetivo: Experimentar algumas práticas adotadas na Escola da Ponte e 

no Projeto Âncora para fazer acontecer a proposta pedagógica em nossas unidades, 

especialmente ao trabalho por projetos.  

Premissas:  

a) Os projetos de sala serão menos propositivos e mais reais, promovendo 

experimentação sobre algo concreto, e alinhado às necessidades 

pedagógicas da formação. 

b) Valoraremos a criatividade e a investigação no ambiente educacional. 

c) As decisões serão compartilhadas entre coordenação, docentes e 

alunos. 

d) Haverá compartilhamento de informações e cultivo de um ambiente de 

incentivo ao Projeto PonteS em todas as instâncias da unidade. 

e) Haverá planejamento coletivo de trabalho. 

                                            
<http://www.sp.senac.br/pdf/29550.pdf>. Acesso: maio 2015 
 
21 Ibid. 
22 Documento interno elaborado por equipe de trabalho Projeto PonteS da IEFT. 
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f) Trabalharemos, em sala de aula, com auto avaliação, avaliação 

individual e em grupo. 

g) Cada unidade escolherá seus docentes como preferir. 

Depreende-se, do apresentado, que professores sem formação 

pedagógica além daquelas oferecidas pelo IEFT precisam planejar e desenvolver suas 

aulas em função de uma Proposta Pedagógica focada em metodologias alternativas, 

usualmente denominadas metodologias ativas, tais como projetos, estudos de casos, 

estudo do meio, entre outros, com o apoio de uma equipe de Supervisão Pedagógica.  

No curso de fotografia da LS na IEFT considera-se como desenvolvimento 

dos elementos das competências estipuladas no curso as características da 

linguagem fotográfica, por meio do estudo da luz, ângulo, perspectiva, composição, 

planos, textura, foco e movimento. Esses conhecimentos são elementos técnicos 

essenciais desenvolvidos no decorrer do curso para formar o fotógrafo. 

Neste sentido, o que vai sendo diferenciado durante os módulos são 

atividades desenvolvidas combinando reflexão por meio da contextualização e 

pesquisa, observação e apreciação, isso se dando pela interpretação de fotos de 

diversos artistas, obras artísticas, visitações em exposições e produção, que irão 

embasar e enriquecer o desenvolvimento de projetos fotográficos criados pelos 

alunos, fortalecendo no desenvolvimento do percurso a criatividade. 

O que muda de módulo para módulo, conforme o programa da IEFT, é a 

contextualização da fotografia. Nesse sentido, Cartier-Bresson23, define a fotografia 

como “sensibilidade, intuição ... senso de geometria”, ou seja, a junção do cérebro, do 

olhar e do coração. 

Na Instituição IEFT, as diretrizes sobre o que é trabalhar por projetos dentro 

dos cursos técnicos que a instituição oferece está sendo desenvolvido a partir de 

Unidades Educacionais que fazem parte do piloto desse trabalho. 

Na LS o curso escolhido para participar foi o de fotografia, pela sua 

complexidade em buscar o desenvolvimento não só da técnica em seus alunos mas, 

também, capturar o olhar do fotógrafo e a constante formação desses professores que 

atuam nesse curso. 

                                            
23Cartier-Bresson, H. Instante 4. Disponível em:< http://ulbra-to.br/encena/2012/08/14/Henri-
Cartier-Bresson-e-sua-obsessao-pelo-instante-decisivo>. Acesso: 15 mar 2015. 

http://ulbra-to.br/encena/2012/08/14/Henri-Cartier-Bresson-e-sua-obsessao-pelo-instante-decisivo
http://ulbra-to.br/encena/2012/08/14/Henri-Cartier-Bresson-e-sua-obsessao-pelo-instante-decisivo
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O trabalho por projetos no curso vem contribuindo para a mudança da 

prática pedagógica dos docentes, à medida que para construir algo com os alunos é 

preciso ouvi-los, entendê-los, direcioná-los para o tema que querem pesquisar. 

Mesmo em não sendo um campo comum a estes a plena consciência sobre as teorias 

da educação, a formação em serviço possibilita refletir à prática na ação junto com os 

seus pares. 

Na fotografia, os projetos desenvolvidos pelos alunos, seguindo suas 

próprias escolhas, permitiu uma maior aproximação dos professores, promovendo um 

diálogo abrangente entre alunos e professores, alunos e alunos, professores e 

professores. Fortaleceu no grupo de docentes o plano coletivo de trabalho, a tutoria e 

o estudo das referências em relação à própria área. O que cada um entende sobre 

fotografia. 

O trabalho por projetos segundo Campos (2014, p.7) em seu memorando 

referenciando Hernandez, “é uma forma de organizar a atividade de ensino e de 

articular os conhecimentos escolares, adotando como aspecto essenciais o 

conhecimento globalizado e a aprendizagem significativa.” 

Nesse sentido, os professores e alunos mudam de postura quanto ao 

processo de ensinar e aprender. O mesmo autor explicita que: 

Não se trata, portanto, de uma simples técnica 
para tornar os conteúdos mais atrativos para os 
alunos, mas de uma maneira de compreender 
o sentido da escolaridade baseado no ensino 
para compreensão experiencial e investigativa. 
(CAMPOS, 2014, p. 7) 

 

Schön (2012, p. 89), por sua vez, atribui principalmente na aprendizagem 

profissional o aprender fazendo, como característica do que ele chama praticum 

reflexivo, com os alunos praticando na presença de um tutor que os envolve num 

diálogo de palavras e desempenhos. Tudo isso tem lugar em um praticum,  

[...] que é um mundo virtual que representa o 
mundo da prática. Um mundo virtual é qualquer 
cenário que representa um mundo real – um 
mundo da prática - e que nos permite fazer 
experiências, cometer erros, tomar consciência 
de nossos erros, e tentar de novo, de outra 
maneira.(SCHÖN, 2012, p.89) 

 

Entendemos o contexto de trabalho dos professores, a proposta 

pedagógica do curso, projetos e um pouco dos documentos legais.  
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A seguir, a legislação educacional e a proposta pedagógica que embasa a 

Instituição IEFT. 

 

3.2. ENSINO TÉCNICO: PROPOSTA PEDAGÓGICA E LEGISLAÇÃO  

 

A educação profissional e tecnológica baseia-se na Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB, 9.394/96). Durante muito tempo, a educação profissional e mesmo o 

IEFT, faziam parte da Educação Básica. As referências em relação à organização e 

estrutura vinham dessa LDB. A partir da Lei no 11.741, de 16 julho de 2008 a educação 

profissional ganha um capítulo específico, pois esta lei 

altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para 
redimensionar, institucionalizar e integrar as 
ações da educação profissional técnica de nível 
médio, da educação de jovens e adultos e da 
educação profissional e tecnológica.24 

Segundo Cordão (2002, p. 1), a LDB de 1996 apresenta um novo 

paradigma para a educação profissional, pois ela deve conduzir o cidadão “ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”.  

Para o autor, a nova educação profissional requer mais do que domínio 

operacional de um determinado fazer; requer, igualmente, a compreensão global do 

processo produtivo, “com a apreensão do saber tecnológico que informa a prática 

profissional e a valorização da cultura do trabalho, pela mobilização dos valores 

necessários à tomada de decisões”. (Cordão, 2002, p. 11-23) 

Sob este aspecto, pensando no contexto e nos participantes da pesquisa, 

para os fotógrafos professores ensinarem não bastaria apenas saber fotografar. Afinal, 

o que seria ser um bom fotógrafo hoje? O que diferenciaria esse profissional no 

mercado? Quais os tipos de linguagens deveriam ser desenvolvidos ou provocados 

nos alunos? 

                                            
24 Brasil, Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm. Acesso em maio 
2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm
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O maior desafio desses professores fotógrafos seria desenvolver a 

autonomia dos alunos para se tornarem cidadãos melhores e profissionalmente 

competentes, pois essa é a tendência da educação para o século XXI, que vai além 

da formação específica técnica. Nas entrevistas, analisadas posteriormente, fica 

explicitada a preocupação de muitos professores com relação a esse tema e como 

eles se percebem como professores ao assumir o papel de formadores não somente 

de fotógrafos, mas também de cidadãos. 

Na IEFT, o processo de ensinar e de aprender acontece por meio de 

desenvolvimento de competências. Os planos de cursos exigidos pela instituição são 

construídos com base em um perfil profissional delineado, e nas competências dele 

exigidas, a serem desenvolvidas durante o curso, que ratificam essa tendência 

apresentada. 

Cordão (2002, p.2) afirma que o mundo do trabalho muda constantemente, 

o que exigiria a superação de qualificações restritas às exigências de postos de 

trabalho delimitados. Isso determinaria “a emergência de um novo modelo de 

educação profissional centrado no desenvolvimento de competências por área 

profissional”, que é a meta da IEFT na formação e desenvolvimento dos profissionais 

que irão atuar neste mundo do trabalho.  

Além disso, segundo Cordão, é essencial que o técnico alcance um perfil 

de qualificação que permita ao aluno construir itinerários profissionais com mobilidade, 

ao longo de sua vida produtiva. O autor se apoia nos quatro pilares fundamentais para 

a Educação, que são prioridades da instituição pesquisada: aprender a aprender; 

aprender a fazer; aprender a conviver; aprender a ser25.  

Não obstante, os desafios do nosso tempo exigem “em doses crescentes, 

sempre maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, 

iniciativa própria e espírito empreendedor”, conforme Cordão (ibid., p. 3). 

Por outro lado, o autor coloca que a ênfase da LDB em relação ao papel 

do professor é que ele possa provocar a aprendizagem dos alunos. “Por isso ele 

ensina. O ensino é ferramenta que o professor utiliza para que seus alunos aprendam” 

(p. 5).  

Dessa forma, é pertinente a observação de Cordão (2002) sobre o que 

define o profissional competente:  

                                            
25 Delors, J. Educação – Um Tesouro a Descobrir. UNESCO, 1996. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf. Acesso: maio 2015 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf
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aquele que desenvolve a capacidade de 
procurar uma alternativa para solucionar os 
problemas com os quais se depara no exercício 
ocupacional. O profissional possui condições 
de buscar informação, trabalhar essa 
informação, mobilizar e articular informações, 
conhecimentos, habilidades e valores para 
colocar em ação na hora em que for preciso 
para resolver os desafios da vida profissional, 
que exigem respostas originais e criativas. (p.6)   

 

A respeito dos artigos 12 (nos itens I ao VI) e 13, da LDB, Cordão (ibid.) diz 

que constituem a espinha dorsal da lei, porque incidem sobre a incumbência das 

escolas e dos docentes. A expressão da autonomia da escola é o seu projeto 

pedagógico:  

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;  
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola;  

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  
I  - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  
II  - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino;  
III  - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV  - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento;  
V  - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  
VI  - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 

e a comunidade.  
 

Olhando para a Proposta Pedagógica da Instituição IEFT percebe-se uma 

preocupação muito grande com o acompanhar o desenvolvimento da sociedade em 

termos tecnológicos e humano. Não só para atendê-lo a parte técnica, mas a 
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preocupação com a formação do indivíduo. Desenvolver o aluno com valores que 

possam contribuir com a sociedade para o seu desenvolvimento e do lugar aonde vive.  

No complexo e dinâmico mundo do trabalho, a 
competência profissional não pode ser 
restringida à capacidade de utilizar eficazmente 
os meios tecnológicos disponíveis. Deve incluir, 
necessariamente, a compreensão dos 
fundamentos científicos que lhes dão suporte e, 
acima de tudo, os valores éticos que precisam 
nortear a produção de conhecimentos, a 
geração e implementação de novas 
tecnologias, voltadas para a superação dos 
problemas sociais e organizacionais 
contemporâneos e para a melhoria da 
qualidade de vida. (Proposta Pedagógica IEFT, 
p. 8) 

 

Neste âmbito percebe-se uma aproximação com as questões sociais na 

sustentabilidade de recursos naturais e da resolução de questões sociais, quando 

surge um modelo de desenvolvimento 
econômico, social e tecnológico, que tem como 
princípio norteador a sustentabilidade dos 
recursos naturais, caracterizada pela busca da 
satisfação das necessidades presentes sem 
comprometer a capacidade das gerações 
futuras para satisfazer as suas, conforme foi 
conceituado em 1987, na Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (apud 
UNESCO, 1999, p.31 Proposta Pedagógica 
IEFT). 

 

A história da IEFT na Educação Profissional se inicia no ano de 1946, 

visando preparar pessoas para o mercado de trabalho. O foco do ensino estava na 

preparação da mão-de-obra especializada, para atender demandas industriais e 

comerciais. A prática educacional não visava o processo de construção, reflexão, do 

desenvolvimento de valores, da criticidade; era para atender tecnicamente o que o 

mercado estava demandando na época. 

com a organização do trabalho da época, a 

prática educacional não valorizava a iniciativa e 

a reflexão, não era flexível, nem 

contextualizada. A educação não visava aos 

educandos como sujeitos transformadores ou 

promotores da própria aprendizagem e 
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construtores do conhecimento. (Proposta 

Pedagógica IEFT, p. 9) 

 

Acompanhando as constantes mudanças econômicas, sociais, políticas, 

culturais e tecnológicas, busca-se um profissional atualizado com as tecnologias, 

ético, criativo, flexível, que consiga trabalhar no coletivo e na cooperação com seus 

pares. 

Neste momento, a educação profissional começa a buscar um ambiente 

voltado para a construção do conhecimento entre professores e alunos com mais 

diálogo. O aluno passa de passivo para ativo, fazendo parte da construção de seu 

conhecimento. O professor deixa de ter a postura de ser transmissor de informações 

e passa a fazer parte da construção junto ao aluno do processo educacional, para 

tornar possível 

[...] construir um ambiente de diálogo entre 
educadores e educandos, centrado na 
capacidade de ouvir o outro, na auto avaliação 
de docentes e alunos, no protagonismo destes, 
e na responsabilidade e participação de todos. 
(Proposta Pedagógica IEFT, p. 8) 

 

A Instituição IEFT tem como parâmetro para a docência as metodologias 

mais participativas e estruturadas na prática. O aluno torna-se o centro do processo 

educacional e com o desenvolvimento de suas competências busca-se o profissional 

mais autônomo. Assim,  

  

(...) no âmbito desta proposta, a metodologia de 
educação profissional é baseada em projetos, 
estudos dos meios e atividades de solução de 
problemas, a partir da pesquisa, da busca das 
informações, da ação criativa e transformadora. 
(ibid., p. 29)  

  
A abordagem educacional centra no desenvolvimento de competências e, 

assim, “os docentes e alunos são sujeitos da ação de ensinar e aprender. Unem-se 

em parceria na construção dos saberes, pela pesquisa e ensino, prática/ação e 

teoria/reflexão”. (ibid., p.30) 

Dessa forma observa-se que o IEFT tem, como definido em sua Proposta 

Pedagógica, o papel do educador, que deve ser  
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(...) um criador de ambientes e situações para 
que o aluno atue e aprenda como protagonista 
do processo de aprendizagem. Planeja, 
estimula a ação dos alunos, promove a 
reflexão, sintetiza, reformula, critica e avalia. 
Por estas e outras ações, organiza o trabalho 
educativo, como mediador e orientador (ibid., p. 
30).  

 
A IEFT define em seu regimento através do art. 24 que, a atuação como 

docente e/ou na coordenação técnica da educação profissional deverão ser 

selecionados, preferencialmente, em função de sua qualificação e experiência 

profissional, conforme estabelecido em cada plano de curso e na legislação 

educacional específica. 

No capítulo seguinte explicitaremos sobre esses professores, que são 

fotógrafos e professores. 
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   Imagem 6: O que você vê?  

    

   Fonte - autoria MM: trabalho autoral 

Foto de MM26 trabalho autoral de imagens que é desenvolvido 100% com 

o celular. “É basicamente um registro do cotidiano de locais que estou de passagem 

e que frequento, como se fosse um ‘bloco de notas’". 

 

 

 

                                            

26 MM é formado em Artes Visuais pela Faculdade Paulista de Artes (2009) e especialista em 
História, Sociedade e Cultura pela Pontifícia Universidade Católica (2013). Docente dos 
cursos livres e técnico em Fotografia no Senac Lapa Scipião e no Colégio Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo para o Curso Técnico de Multimídia. Também atua como fotógrafo 
freelance, realizando fotografias de produtos (still Life) e retratos, para o mercado publicitário 
e editorial, assim como trabalhos autorais. 
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4. REVELANDO O FOTÓGRAFO COMO EDUCADOR  

 

Para responder às questões e alcançar os objetivos propostos pela 

pesquisa foram entrevistados cinco professores que atuam no curso de Fotografia, 

tendo como base um roteiro semiestruturado (Apêndice A).  

A entrevista, como procedimento de pesquisa, permite ao pesquisador 

utilizar seus conhecimentos de contexto para incluir questões não previstas, bem 

como pedir esclarecimentos sobre pontos que não ficaram claros nas colocações dos 

entrevistados. 

A importância da metodologia e tendo como fonte de pesquisa o curso de 

Fotografia, nos remete a Andrade, referenciada no artigo de Vidal e Abdala (2005, 

p.180)27, que define a fotografia como artefato humano e uma mensagem. Ao mesmo 

tempo em que resulta da incorporação de um ponto de vista social e de uma 

apropriação tecnológica, como trabalho humano, possuiu um trabalho conotativo. É 

portanto uma construção de sentido radicalmente histórica, na visão de Andrade.  

Os mesmos autores relatam que as questões metodológicas e pesquisa na 

área de fotografia permitem “reconhecer a subjetividade do fotógrafo, as 

determinações do contratante e o momento social e histórico de sua materialização”. 

(p. 191).  

Um bom exemplo da materialização histórica e subjetividade está no relato 

do momento histórico da reforma da escola normal pelos registros fotográficos, 

passando uma imagem positiva desse momento. 

Nesse sentido fica claro a importância do processo criativo, como colocado 

em seu artigo, que “o registro fotográfico nunca é neutro, pois está impregnado da 

visão que o fotógrafo pretende dirigir à percepção dos consumidores de uma 

determinada imagem.” (Abdala, 2000. p.8)28. 

Isso mostra a similaridade do trabalho criativo do fotógrafo e do professor 

que, mesmo tendo que seguir um currículo, um programa de curso, deixa a sua marca 

                                            
27Vidal, D. G; Abdala, R. D. A fotografia como ponte para a história da educação: questões 
teórico-metodológicas e de pesquisa. 2005. Disponível em: 
<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/reveducacao/article/viewFile/3745/2149>. Acesso em: maio 2015. 
28 Abdala, R. D. A fotografia e a construção da imagem da escola normal na reforma Fernando 
de Azevedo. Disponível em 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/128_rachel.pdf. Acesso em: maio 2015. 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/viewFile/3745/2149
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/viewFile/3745/2149
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/128_rachel.pdf
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a cada aula criada, ministrada e documentada na forma de aprendizado do aluno. 

Podemos dizer que este aprendizado transformado em conhecimento é a fotografia 

guardada por este aluno, que também passa pela lente subjetiva da cognição. 

Essas colocações implicam em ampliar ainda mais a pesquisa sobre o 

processo de aprendizagem dos professores, pois ele deve ter a preocupação de não 

só passar a técnica em fotografar (manusear a máquina fotográfica e o cenário), mas 

o desenvolvimento do olhar do fotógrafo, sua subjetividade e sua ética, sua história 

materializada em aula. 

Para captar essas “fotografias” dos professores do curso pesquisado foram 

entrevistados cinco professores com a participação total dos mesmos. O pesquisador 

envolvido no local de pesquisa precisa estabelecer critérios claros de escolha e 

caminhos que não comprometam seu trabalho que tem a finalidade da ética. Para 

isso, foram seguidos critérios como tempo de atuação na Unidade LS, professor CLT 

e formação diversificada.  

As entrevistas foram realizadas em seu próprio ambiente de trabalho em 

sala reservada para reuniões. Foram gravadas e transcritas com o uso de aplicativo 

em transcrever áudio para escrita. 

A organização foi feita com quadros e os entrevistados foram designados 

por P1, P2, P3, P4 e P5 para manter o sigilo. 

Para salientar os dados expostos nos quadros foram selecionados 

excertos das falas dos entrevistados, que foram analisados à luz dos teóricos que 

fundamentam este estudo e, no processo de reflexão de cada excerto, categorias 

emergiram e passaram a dar corpo para a sistematização das falas dos professores. 

Nesse capitulo são apresentadas as primeiras sistematizações dos dados 

coletados nas entrevistas com cinco professores, sendo quatro homens e uma mulher. 
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 QUADRO 1 - Idade dos professores participantes 

PROFESSORES IDADE 

P1 40 anos 

P2 57 anos 

P3, P5 32 anos 

P4 31 anos 

   FONTE: a autora (2014) 

Observa-se no Quadro1 que a idade predominante é no início dos 30 anos, 

o que pode indicar um começo na docência, considerando uma escolaridade regular 

desde o Ensino Fundamental até a conclusão da graduação (dos 7 aos 21 anos na 

época em que ingressaram na escola). Três estão na faixa etária dos 30 anos, um na 

dos 40 e outro na dos 50. 

 

   QUADRO 2 - Tempo como professor 

0 a 5 anos  1 

Mais de 6 anos  4 

   Fonte: a autora (2014) 

Até cinco anos de docência os professores são considerados iniciantes. 

Depois, como experientes até 20 anos, quando chega o fim da carreira. 

 

   QUADRO 3 - Tempo como fotógrafo 

0 a 5 anos 0  

6 ou mais anos 5 

   Fonte: a autora (2014) 

Como profissionais, todos os respondentes possuem seis anos ou mais de 

experiência no mercado de trabalho. 
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   Quadro 4 – Formação  

 

Formação            Professor 

Bacharel/Licenciatura - Artes Visuais e Técnico em 

Fotografia  

P1 

Técnico Eletrônica e Bacharel/Licenciatura - Letras  P2  

Bacharel Fotografia  P3  

Design Digital  P4  

Bacharel/Licenciatura Biologia e Mestrado Genética 

e Evolução Molecular  
P5  

   Fonte: a autora (2014) 

 

Os cinco professores têm formação variada, como revela o Quadro 1. 

Observa-se que um é técnico na área de fotografia, um é bacharel na área, um fez 

graduação em área afim e dois têm formação em áreas distantes daquelas em que 

trabalham, ou seja, como fotógrafo ou professor. 

 
 

   QUADRO 5 - Como aprendeu a ensinar  
  

Como aprendeu a ensinar Professor 

Acompanhando aulas de outros professores  P1,P3 

Com os alunos  P5, P3,P1 

Na prática com os pares  P1, P2,P3 

Com autores   P3,P4, P5 

Em outros locais diferentes onde ele atua como 

docente 

 

P4, P5 

Sozinho no início, depois fez um curso de didática  P2 

   Fonte: a autora (2014) 

 

Observo que o aprender a ensinar apresentou-se nessa pesquisa de 

maneira bastante diversificada, não havendo um padrão único, mas complementando-

se no processo de formação dos respondentes. O que chama atenção no Quadro 5 é 

que apenas um dos professores cita a formação em curso de licenciatura como fonte 
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de aprendizado, ou seja, fica um indicador de que os cursos de licenciatura não 

conseguem oferecer uma formação pedagógica necessária para a prática docente, 

como afirma Gatti (2014) 29 , em pesquisa realizada no currículo de curso de 

licenciatura e pedagogia no Brasil. 

Pelas pesquisas [...] no Brasil, os cursos de 
licenciatura mostram-se estanques entre si e, 
também, segregam a formação na área 
específica dos conhecimentos pedagógicos, 
dedicando parte exígua de seu currículo às 
práticas profissionais docentes, às questões da 
escola, da didática e da aprendizagem escolar. 
(GATTI, 2014,p. 39) 

  
As respostas de P5 mostram uma segurança na atuação docente que os 

outros professores não conseguiram expressar nas entrevistas, mostrando que 
educação é uma área conhecida dele em alguns aspectos como veremos adiante. 

 

   QUADRO 6 - Dificuldades no início da carreira  
  

Dificuldades no início da carreira            Professor 

Administração do tempo de aula  P1 

Dar conta da quantidade de conteúdo P3 

Falta de incentivo da gestão  P2 

Insegurança em relação ao conteúdo de não 

saber a resposta  

 

P1,P3 

Falta de prática da docência   P2,P4 
 

Formação pedagógica, como transmitir o 

conhecimento 

 

P2,P4 

Não teve dificuldades  P5 

   Fonte: a autora (2014)  

  

Chama a atenção o fato de que a preocupação com o tempo, de uma forma 

ou de outra, e independente de estar ou não atrelado a todas as questões levantadas, 

esta categoria se apresenta nas respostas de todos os entrevistados. A dificuldade 

                                            
29 REVISTA USP. São Paulo. n. 100. p. 33-46. dezembro/janeiro/fevereiro. 2013-2014 
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em administrá-lo e aprender a tirar o melhor proveito dele se tornou crucial no início 

da carreira dos respondentes.  

Podemos analisar estas respostas como um indicador de que o tempo 

escolar, medido da mesma forma desde o século XX, não corresponde mais ao tempo 

do século XXI e a fragmentação curricular. 

  
   QUADRO 7 - Dificuldades atuais  

  

Dificuldades atuais Professor 

Não estar mais no mercado de fotografia  P1 

Como abordar, como trazer um melhor método  P2 

Como passar as informações  P3 

Prender a atenção dos alunos P3 

Fazer diferente P3 

Especializar-se num assunto específico da 

fotografia  
P4 

Alunos não saem preparados para o mercado de 

trabalho. Tapar buracos do ensino anterior  
P5 

   Fonte: a autora (2014) 

 

Pode-se considerar que a diversidade das respostas em relação às 

dificuldades atuais não indica nenhum caminho fácil, ou fórmula mágica, a ser 

seguido. Dessa forma, é pertinente que se proceda no futuro a um aprofundamento 

destas questões, em outra pesquisa. 

A curiosidade de não ter ocorrido sintonia nas respostas, mesmo com 

problemas que são normalmente comuns à docência, revela que traçar um plano de 

formação comum não é tarefa simples, pois as dificuldades apontadas não 

apresentaram um foco comum. 

Isso também pode dificultar na construção de uma identidade do curso, se 

não for proposto um trabalho por projeto. Talvez por isso, nas respostas dos 
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professores, há uma avaliação positiva quanto às propostas vindas da instituição de 

trabalhar por projeto.  

 

   QUADRO 8 - Sugestões para professores iniciantes  
  

    Sugestões para professores iniciantes       Professor 

Maior conhecimento do conteúdo e do aluno  P1 

Persistência, afinco e segurança. Estar pronto para 

doar e trocar. Interagir com outros docentes  
 

P2 

Curso sobre montar cronograma, como dividir e o que 

incluir na aula, PDE, fornecer ideias de atividades  

 

 

P3 

Ser mais paciente e persistente, se aprofundar em 

um assunto específico e não só geral  
 

P4 

Metodologias e abordagens. Enxergar os alunos 

como pessoas, com seus problemas individuais. 

 

P5 

   Fonte: a autora (2014) 

 

Observo que as sugestões dadas pelos respondentes remetem às 

respostas da questão de nº 3, Dificuldades e Facilidades no começo da carreira e atual 

pois, aqui também, as sugestões são variadas, não apontando um sentido único, mas 

convergindo para uma preocupação com o aluno (exceção P3) voltado para a questão 

afetiva – “ser paciente / maior conhecimento do aluno / doar e trocar / enxergar os 

alunos como pessoas, com seus problemas individuais”. 

Fica evidente a preocupação em mostrar ao iniciante que a prática docente 

não se resume ao ato mecânica de aula, mas perpassa o saber escolar e formação 

técnica, caminhando para as relações emocionais e afetivas. 
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 QUADRO 9 - Por que se interessou pela fotografia  
  

Por que se interessou pela fotografia  

       

Professor 

Incentivo da família  P1 

Curso livre no colégio P1 

Hobby  P2 

Afinidade com área de artes P2 

Matéria da faculdade  P3 

Matéria da graduação de design digital  P4 

Comunicar e estabelecer um diálogo de uma 

maneira diferente  P3, P5 

   Fonte: a autora (2014) 

Chama atenção que os interesses iniciais manifestados pelos 

entrevistados em relação à fotografia indicam um dinamismo pelo qual cada um se 

sentiu "tocado" por esta arte.  

   QUADRO 10 - Conhecimentos necessários que os professores precisam para 

ensinar fotografia 

 

 
        Conhecimentos Professor 

Conhecimento do conteúdo 
pedagógico 

P1- facilidade de comunicação, postura  
P2 - goste de lecionar  
P4 - comunicação em grupo 
P1 - didática 

Conhecimento pedagógico 
geral 

P1 - ampliar seu conhecimento para outras 
áreas dentro da área de artes. 
P3 - conhecimento da linguagem das artes 
e da cultura  
P4 - comunicação em grupo, nas áreas do 
conhecimento social, como assuntos da 
atualidade   
P5 - preocupação com a formação cidadã, 
não só a técnica 

Conhecimento específico 
 

P1 - conhecimento teórico 
P2 - domínio em fotografia 
P1, P2, P3, P4 - conhecimento técnico 

                                          (continua) 
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         (continuação) 

Conhecimento da grade 
curricular 

 
P1 - conhecimento do Plano de Curso 

Conhecimento dos alunos 
 

P2 - goste de contato com alunos 
 

Conhecimento dos objetivos 
educacionais  

P2 - se sinta bem diante de pessoas com 
objetivos na fotografia  
P3 - linguagem e história fotográfica 

   Fonte: a autora (2014) 

 

Observo que para os entrevistados, além de ser fundamental o 

conhecimento técnico (e para alguns o teórico também), e o conhecimento específico, 

eles consideram como importantes estar atentos aos eventos do dia a dia e ter 

facilidade de se comunicar com os alunos. Consideram e valorizam a formação geral 

e não apenas técnica. 

Para eles, o conhecimento pedagógico está mais ligado à comunicação do 

que à didática, que é um fragmento da ciência da educação. A Pedagogia não é 

considerada um conhecimento que pode contribuir em sua profissão de professor, 

mas uma “postura” ou “gostar de lecionar”. 

Na área de fotografia, na qual se exige o desenvolvimento dos processos 

criativos, os entrevistados demonstram a amplitude do conhecimento para outras 

áreas, e a preocupação na formação do aluno como cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

   Imagem 8: Desvelando o olhar 

    

   Fonte: foto de MM - trabalho autoral 

Foto de MM30: trabalho autoral de imagens que é desenvolvido 100% com 

o celular. “É basicamente um registro do cotidiano de locais que estou de passagem 

e que frequento, como se fosse um 'bloco de notas'". 

 

 

 

 

                                            
30 idem referência 15 
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4.1 DESVELANDO O OLHAR NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO 

CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFIA.  

   
Retomando o objetivo da pesquisa - identificar os processos de construção 

do conhecimento didático pedagógico, pelo olhar fotográfico, dos professores do curso 

técnico de fotografia, da unidade educacional LS na IEFT no exercício da profissão 

docente -, podemos verificar, a partir dos dados coletados: fontes do conhecimento do 

professor, conhecimento pela experiência em sala de aula, processo cognitivo durante 

o planejamento da aula, conhecimento do aluno, método de ensino, currículo, 

conhecimento da disciplina, conhecimento experiencial.  

Sobre esses conhecimentos, segundo Tardif, (2012, p 23), “a articulação e 

o equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do 

ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas”, 

expressa o equilíbrio que se tem na aprendizagem da 

docência, observado na fala do professor P1 no quadro 

destacado. 

Na pesquisa realizada, destacamos seis 

grandes eixos na identificação e construção dos saberes 

dos professores do curso de fotografia: 

 

- Retroalimentação (aprender com o outro) 

 

O processo de “retroalimentação” (Tardif 

2012, p. 53), faz com que os professores não rejeitem 

seus outros saberes, ocorrendo uma incorporação de 

novos conhecimentos à sua prática e que se traduz em 

seu discurso. 

O professor adquire esse novo conhecimento, 

filtrando o que lhe servirá e descartando conceitos que 

não fazem mais sentido com sua realidade. Esse 

processo de retroalimentação permite os professores 

avaliarem, reverem seus saberes, retraduzindo a um 

novo processo de validação e conhecimento a partir de 

sua prática. O que fica evidenciado nas respostas dos 

 P1 - “[...] temos uma 

liberdade grande na 

forma de ensinar, 

apesar de seguirmos 

algumas diretrizes 

com relação à forma 

de como a gente vai 

passar para os alunos 

o conhecimento. 

Participar do projeto 

PonteS, faço uma 

associação da forma 

como utilizava 

antes, com a forma 

que está sendo 

utilizada agora. 

Então, está tendo um 

equilíbrio. (P1), grifo 

nosso 
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professores, por meio da formação em serviço, participando de projeto específico e 

não pasteurizado: 

Hoje, a oportunidade que eu tenho de participar 
de um novo processo de aprendizagem, de 
uma nova maneira, que é a circunstância do 
projeto PonteS, está me deixando fascinado 
porque você começa a rever coisas, rever 
conceitos, começa a repensar a maneira de 
dar aula, como funciona o mecanismo centro 
da sala de aula. (P2) (grifo nosso) 

 

A interação que o mesmo faz pela história de vida, do desenvolvimento 

profissional, da sala de aula, da escola, das políticas, conforme destacado no quadro 

ao lado, por P5. 

Essa interação aparece também em relação 

aos outros docentes da instituição pesquisada, como 

destaca o entrevistado P4: 

 

Eu me baseio muito justamente em outros 

professores no que eu tenho aqui em volta. 

Por isso que esta instituição para mim é muito 

importante. Como a gente tem professores 

excelentes e acho que os outros professores 

têm também essa ideia, ver o outro professor 

lecionando. O feedback da instituição tanto 

com cursos, como conversas com 

supervisores, ai que eu particularmente 

bebo. (P4), grifo nosso  

 

Para o mesmo, a articulação também 

acontece fora da escola, com outros profissionais de 

fotografia: 

 

[...] a docência nasceu para mim mais por 

necessidade. Veio um convite 

coincidentemente de amigos do meu pai. Aí 

eu falei: posso montar uma aulazinha. A gente 

se reuniu na casa desse amigo do meu pai 

com mais três interessados em fotografia e 

começamos a falar sobre fotografia, o que eu 

conhecia o que eles conheciam e foi mais 

uma troca de experiência. (P4), grifo nosso 

 

 

P5 “[...] vim para esta 

instituição e tive a 

chance de participar 

do piloto da PonteS foi 

que eu acho que me 

tornei um professor 

mais “humano” 

porque as abordagens 

não mudaram muito. Eu 

acho que eu sempre 

tive uma didática 

muito boa em sala de 

aula, mas o que me 

atrapalhava muito, não 

a mim, mas os alunos 

era justamente eu não 

ter aproximação com 

eles.” (P5), grifo nosso 
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Como se vê, a profissão de docente parte das histórias de vida de cada um 

e vai-se constituindo (e se construindo) ao longo da profissão. Essa identidade que se 

forma dos educadores sobre a profissão docente modifica-se pelos exemplos obtidos, 

pela prática, pelo repertório que vai se consolidando, “um percurso que começa, por 

escolas improvisadas em casa, por aulas particulares, na condição de professores 

particulares” (Tardif, 2011, p. 61), conforme evidenciado na fala acima dos 

educadores. 

Percebo nesta instituição pesquisada que o conhecimento do aluno, para 

quem se ensina, fica evidente nos relatos e algumas vezes se torna preocupante entre 

os professores, o diagnóstico, o perfil dos alunos, o porquê vieram buscar esse 

conhecimento, que é um ponto dentro do processo dos saberes docentes dos 

professores de fotografia. 

Nesse sentido, Shulman (1986), em sua categorização, relata como o 

“conhecimento dos alunos” - o que eles já sabem, quais são suas motivações -, o que 

é mais importante para eles. Essa situação aparece claramente nas respostas dos 

entrevistados. Como diz P4, “[...] você vai estar lidando com pessoas de diversas 

formações, conhecimentos, cultura”. “As pessoas que vem fazer o curso não são 

pessoas que fazem parte de um processo, eles gostam de fotografia, então, conversar 

com quem se gosta é fascinante, é o que motiva.” (P2), grifo nosso 

Diante desse contexto, o docente precisa investir na aproximação com o 

aluno, pois “não adianta só ter didática e ter o conteúdo muito bem sedimentado; 

se você não se permite uma aproximação maior com os alunos o processo todo é 

ineficiente”, como observa P5. grifo nosso 

O relato de P4 complementa essa observação: 

Você fala “poxa, parece que não estou 
progredindo, eu estou falando a mesma coisa 
15 vezes e parece que a sala, a turma ou a 
matéria não está fluindo”; é porque você 
precisa de paciência e normalmente pode ser 
isso. No dia seguinte você vai pegar uma 
turma que você vai falar de primeira e vai 
sair. (P4), grifo nosso 

 

Parte do próprio incentivo de outro professor, de outro educador, de 

referências que vamos tendo em nossa carreira profissional, Garcia (2010) nos revela 
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que a identidade docente se constrói de maneira “pouco reflexiva por meio do que 

poderíamos chamar de aprendizagem informal”. 31 

Os educadores vão percebendo e recebendo modelos e construindo sua 

identidade a partir do que traz significado ou não para sua própria atuação como 

educador. “[...] Na realidade comecei como professor por incentivo de um outro 

professor. Eu acompanhava os professores no bacharelado e eu ia vendo como era 

o jeito de cada um lidar com assuntos pertinentes.” (P1), grifo nosso 

Essa situação também é comprovada por outros dois respondentes. "Eu 

me considero uma pessoa comunicativa, extrovertida e acho que foi fluindo. Eu me 

lembro de sair daquela ‘aula’ e gostar, uma sensação muito boa, poxa que bacana, 

posso transmitir o que eu sei, discutir e a coisa fluiu.” (P4) “[…] Gostava de 

estudar com aquilo que estava trabalhando e percebi que era uma dificuldade dos 

outros entenderem aquilo que eu entendia fácil. Então, de repente, me percebi 

dando aula. (P2), grifo nosso 

O aprender com o outro, com o educador ou com o aprendiz – faz parte da 

revelação do fotógrafo como educador. O diálogo com o aluno que deposita neste 

profissional – fotógrafo–educador – a confiança de que ele vai transformá-lo em 

fotógrafo, por meio do processo de aprendizagem, que se dá com a preparação da 

aula, com o uso de recursos que são fotográficos, mas passam a ser didáticos, pois a 

motivação de seu uso é o aprender, revela o educador-fotógrafo.  

O contato com o seu igual, o educador, que passa pelas mesmas angústias 

e sucessos, é a formação no cotidiano que o leva a aprender consigo. 

 

- Aprender consigo (reflexão na Identidade) 

O processo de construção dos saberes docentes no curso técnico em 

Fotografia evidencia-se, dessa forma, no exercício de sua profissão, e não somente 

no acúmulo de cursos realizados. Segundo Nóvoa (2014, p. 13), 

a formação não se constrói por acumulação (de 
cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas 
sim através de um trabalho de reflexividade 
crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por 

                                            
31 Idem nota 23 
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isso é tão importante investir a pessoa e dar um 
estatuto ao saber da experiência. 32 grifo nosso 

Essa mesma reflexividade crítica de que nos fala Nóvoa é constatada por 

essa pesquisa.  

[...] Eu posso montar a aula da história da 
fotografia e falar assim ‘poxa, como eu posso 
falar de nomes, datas, acontecimentos de uma 
maneira divertida, não maçante’. Eu me 
lembro de procurar muitos documentários da 
BBC e pegar trechos, vídeos, fotos. Eu me 
lembro de muito bem, parece uma coisa boba, 
mas qual brincadeira que eu posso fazer na 
hora, com esse vídeo; qual piadinha que eu 
posso fazer para depois na hora a pessoa dar 
risada e já acordar e aí eu já pego no ritmo 
de novo. (P4), grifo nosso. 

Assim como a (re) construção mencionada pelo mesmo autor: 

E para mim eu falo que a fotografia nasce como 
uma mágica porque dentro do processo de 
revelação de filmes você coloca o papel no 
revelador e magicamente aparece. Eu me 
lembro de a primeira vez que eu coloquei isso 
numa aula de fotografia, o professor 
explicando e eu revelando minha foto e 
quando ela apareceu me bateu um estalo muito 
grande, o que está acontecendo aqui, como 
apareceu e dali foi o bichinho da fotografia 
que me picou e eu fiquei cada vez mais 
interessado. Fui pesquisando por fora, lendo 
algumas coisas e aí nesse meio período de 
curiosidade abriu uma vaga no estúdio da 
Anhembi-Morumbi; aí eu falei que a melhor 
maneira de aprender acho que é vivenciar 
no dia a dia. Aí eu me inscrevi, consegui 
passar e daí não parei mais. (P4), grifo nosso. 

 

- O fotógrafo construindo o professor e/ou Professor sendo 

construindo na lente do fotógrafo 

 

Outro ponto abordado pela pesquisa está na questão que Shulman nos 

coloca sobre o conhecimento específico, o conhecimento do educador sobre a matéria 

que vai lecionar. Conhecimento da técnica, teoria, história da fotografia, e que, como 

                                            
32 Nóvoa, A. Formação de professores e profissão docente. Disponível em: 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf. Acesso em: maio 2015. 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf


71 
 

o próprio autor evidencia, para lecionar não basta saber só a matéria que se vai 

ensinar. 

Complementa-se pela personalidade do professor que é fundamental em 

seu processo de docência, “seu saber experiencial personalizado”. Percebe-se nos 

relatos o conhecimento específico, da atuação do profissional no mercado, que entra 

na sala de aula. 

Por isso, segundo Tardif (2012, p. 110), não conseguimos separar “o que 

um professor sabe e diz daquilo que ele faz. O saber é experienciado por ser 

experimentado no trabalho”, o que é identificado na fala dos entrevistados. “Você tem 

que lidar com questões mais específicas na hora de lecionar do que você se basear 

em qualquer coisa.” (P4) 

[...] Nesse primeiro momento preciso me 
abastecer de um montão de teorias e 
práticas. No segundo momento é como 
comunicar isso, é como passar isso, é como 
abordar isso. O que é mais interessante é que 
no terceiro momento foi a devolução de novo, 
ou seja, eu já sei um monte de coisas mas 
tem um monte de coisas para aprender na 
sala de aula com os alunos. (P2), grifo nosso 

 

Inquietações que também transparecem, na abordagem do tema, para o 

respondente P4: 

 

No começo foi muito difícil a comunicação com 
as pessoas, de que forma transmitir o meu 
conhecimento para uma pessoa que não 
sabia nem ligar a câmera. Aos poucos eu fui 
vendo que era muito diferente que um simples 
papo, exigia milhões de outras coisas, 
paciência, conhecimento técnico. Então a 
grande dificuldade foi essa, como transmitir o 
meu conhecimento para uma pessoa que não 
sabia nada e eu não tinha nenhuma formação 
pedagógica. (P4), grifo nosso 

 

Verifica-se a preocupação dos professores na formação pedagógica, 

evidenciando uma clareza sobre a importância do estudo da pedagogia no processo 

de seu desenvolvimento. Mas evidencia-se que as teorias estudadas não conseguem 

ser articuladas com a prática; por isso, aparecem nas falas a dificuldade em 

“transmitir”, “comunicar”, “passar informação”. 
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O respondente P3 afirma que não consegue entender a sua prática, pois 

não é pedagoga. Sua ação prática é realizada como fotógrafa em um esforço grande 

de se revelar educador na sala de aula. 

[...] Nós professores dos cursos técnicos de 
fotografia não temos uma formação mesmo; eu 
não sou pedagoga, então eu não sei a base, 
a estrutura daquilo que eu estou fazendo. 
Entendo muito de fotografia e gosto de 
passar essas informações. (P3), grifo nosso. 

 

Tardif (2012, p. 122), define que “se a pedagogia é a tecnologia do trabalho 

docente, a natureza e a função dessa tecnologia são inseparáveis das outras 

dimensões da atividade profissional dos professores”. “[...] O conhecimento teórico, 

o conhecimento técnico ele tá presente, mas o diferencial é trazer esse lado do 

mercado de trabalho como fotógrafo...” (P1), grifo nosso 

 

 

- Cultura Organizacional e Proposta Pedagógica da Instituição 

 

Tomando como base que as culturas organizacionais são representadas 

pelos valores, missão, visão de uma Instituição, complementado pela maneira como 

os próprios colaboradores respondem, o que a Instituição coloca como princípios se 

torna um fator importante no processo de construção dos saberes docentes.  

Conforme Day (2001, p. 15-45), a “aprendizagem profissional cultural” vai 

influenciar na “qualidade de aprendizagem, valores, preferências, práticas de ensino 

do professor e que sofre influências externas: “da administração central, entidades e 

meio de comunicação”. 

Na escola pesquisada, os professores têm a oportunidade de fazer parte 

do Programa de Desenvolvimento Educacional (oferecido pela própria Instituição), e 

eles entendem como um processo de formação que ajuda em seu desenvolvimento. 

Constata-se nas entrevistas que essa formação acontece muitas vezes quando esse 

professor já está atuando em sala de aula, o que se percebe é que para alguns é ruim 

e, para outros, se torna um complemento em sua aprendizagem. “[...] Os PDE são 

uma das formas da gente desenvolver esse processo” (P1), grifo nosso 
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Acho que o PDE ajuda muito, ele tira dúvidas 
só que ele não pode parar. As ações 
educacionais de desenvolvimento elas tem 
que continuar mas ele te dá uma boa 
bagagem até quando você diz não sei direito 
na teoria o que representa e o PDE ajuda 
nisso, complementa, então você acaba vendo 
que aquilo que você está fazendo é 
reconhecido ali. (P3), grifo nosso. 

 

Da mesma forma,  

O PDE me coloca dentro da instituição. Você 
tem uma maneira individual de tocar o seu 
barco e ninguém te fala muita coisa. Aí quando 
você entra é que percebe como é todo 
processo pedagógico. Aí você se enquadra, 
você se sente dentro do barco.” (P2), grifo 
nosso. 

 

A formação proporcionada pela instituição se mostra positiva no sentido de 

pertencimento provocado, já que o educador passa a entender a dinâmica da escola 

pesquisada. 

 

- Professor Reflexivo: 

 

Shulman, em suas categorizações, nos remete ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo, que é construído constantemente pelo professor, a forma 

como ele vai pensar diferentes maneiras os conteúdos para serem ensinados aos 

alunos. 

A aprendizagem da docência se revela nesse ponto, pois são a junção de 

outros saberes que vão formando o saber docente, o conhecimento pedagógico geral, 

conhecimento do aluno, que pode ser observado nas falas dos respondentes. “[...] E 

eu falei bom, preciso ter uma faculdade, preciso estudar, preciso ver como eu vou 

fazer porque só ir arriscando sem um conhecimento, sem uma estrutura 

pedagógica, vai ser complicado.” (P1), grifo nosso. Essa preocupação também é 

manifestada por P2:  

Eu estudo bastante, eu preparo minha aula, 
eu vou atrás das informações que eu preciso 
para poder transmitir da melhor maneira 
possível. Eu adoro colocar a coisa de uma 
maneira e na hora que alguém pergunta eu 
respondo de uma outra maneira e depois 
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tentar de outra forma; então, é uma fonte 
inesgotável. Eu sempre tento responder de 
outra maneira; se achar que aquela não foi 
compreendida vou tentar usar outra resposta 
de uma outra maneira para tentar passar o 
conhecimento. (P2), grifo nosso 

 

As diferentes maneiras de ensinar o mesmo conteúdo ficam evidentes pelo 

relato dos professores, o que podemos denominá-las como o “ato do processo do 

raciocínio pedagógico” que Shulman descreve como sendo as ideias que são 

transformadas de alguma forma para serem ensinadas, possibilitando a compreensão 

dos outros. 

Tardif (2012, p.120) sintetiza que um dos objetivos do professor “é criar 

condições que possibilitem a aprendizagem de conhecimentos dos alunos, num 

contexto de interação com eles, a gestão da matéria torna-se um verdadeiro desafio 

pedagógico". 

Quando o professor cria estratégias que ajudam a transformar a matéria 

junto com o tempo, o plano de curso, o currículo, o projeto pedagógico, a motivação 

dos alunos, o conhecimento do aluno, as estruturas da Instituição, Shulman categoriza 

como sendo o “conhecimento pedagógico do conteúdo”, que é o construído 

continuamente pelo professor. Inclui realmente a compreensão do que significa 

ensinar. 

Ensinar o olhar fotográfico requer dos professores um processo de reflexão 

sobre sua ação educativa, evidenciando sua criatividade no processo de “reflexão na 

experiência. Para Bandeira (1998, p. 8), “o professor reflexivo baseia-se em 

pensamento consciente da prática; isto caracteriza o ser humano como criativo, capaz 

de construir ou reconstruir sua prática, atuando de forma inteligente e flexível, situada 

e reativa, passa pela valorização da experiência e da “reflexão na experiência”. 33 

 
- Processo Criativo:  

Os saberes docentes dos professores do curso de técnico em Fotografia 

se estabelece no desenvolvimento do olhar do fotógrafo e seu processo criativo. Nos 

                                            
33 Bandeira, H. M. M. Formação de Professores e Prática Reflexiva. 1998. Disponível em: 
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/2006.gt1/GT1_13_2006.PDF. 
Acesso em: maio 2015. 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/2006.gt1/GT1_13_2006.PDF
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relatos dos professores, podemos destacar a busca por referência como ato de seu 

processo sociocognição34 e a composição da fotografia. Buscando o significado da 

palavra composição, consiste em união das partes, criar artisticamente35.  

O curso de Fotografia, desenvolvido em módulos e as suas atividades, 

combinam reflexão através da contextualização e pesquisa, observação e apreciação, 

por meio da interpretação de fotos de diversos artistas, 

obras artísticas, visitações em exposições e produção 

através de desenvolvimento de projetos fotográficos 

criados pelos alunos, fortalecendo no desenvolvimento 

do percurso a criatividade. 

Segundo Dewey (1902, apud CARDOSO et 

al. p. 285-6), “o desafio do professor é induzir uma 

experiência pessoal e única. O professor não está 

interessado na disciplina pela disciplina, mas em como 

relaciona-la com a experiência de vida do aluno, visando 

ao seu desenvolvimento intelectual. O que preocupa o 

professor são as formas pelas quais as disciplinas a 

serem ensinadas podem tornar-se parte da experiência”, 

identificado nas falas dos professores: 

                                            
34 Tardif (2012) define que o saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo 
tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam em sua prática 
profissional para a ela adaptá-lo e para transformá-lo. Para evitar equívocos, lembremos que 
“social” não quer dizer “supra individual”: quer dizer relação e interação, entre mim e os outros 
repercutindo em mim, relação com os outros em relação a mim, e também relação de mim 
para comigo mesmo quando essa relação é a presença do outro em mim mesmo. Portanto, o 
saber dos professores não é o “foro íntimo” povoado de representações mentais, mas um 
saber sempre ligado a uma situação de trabalho com outros (alunos, colegas, pais, etc.), um 
saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço de trabalho a sala de 
aula, a escola), enraizado numa instituição e numa sociedade. (15) 
 
35 HOUAISS -Etimologia -lat. compositĭōnis, do rad. de composĭtum, supn. de componĕre 'pôr 
junto, reunir, compor'; ver -por; f.hist. 1257 composizõ, 1261 conposizũ, 1391 compuziçom, 
1331comppossições, sXV composição 1 ato ou efeito de constituir um todo 2 modo pelo qual 
os elementos constituintes do todo se dispõem e integram; organização 3 p.met. a coisa 
composta 4 álg. operação entre duas funções em que a segunda é aplicada sobre o valor da 
primeira 5 art.plást conjunto dos diversos elementos estruturados numa obra de arte. 
Disponível 
em:  http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=composi%25C3%25A7%25C3%25A3o. 
Acesso em: maio 2015. 
 

P2 Eu costumo dizer 

ao aluno: a melhor luz 

da fotografia é aquela 

que começa a se 

formar ainda dentro 

de sua mente. E há 

muitos alunos que me 

perguntam: qual a sua 

melhor fotografia? E, 

eu, invariavelmente 

respondo: aquela que 

vou fazer amanhã! 

(P2), grifo nosso 

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=composi%25C3%25A7%25C3%25A3o
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...a criatividade do fotógrafo pelo menos pra 
mim ele vem de diversos lugares; eu acho 
mais legal a criatividade do fotógrafo do que a 
do professor a princípio. O fotógrafo ele lida 
com imagem, então, basicamente qualquer 
imagem que você vê pode ser uma boa 
referência, uma boa fonte para você beber e 
poder criar. (P4), grifo nosso 

 

...ele deve ampliar seu conhecimento para 
outras áreas de arte. Frequentar exposições 
mesmo que não seja fotografia. Exposições de 
artes plásticas, arte contemporânea, de tudo 
que está relacionado aos meios de 
comunicação, teatro, cinema, explorar muito 
isso e ler bastante. (P1), grifo nosso 

 

 

Acho que é a busca pela perfeição. [...] eu 
viajo muito na ideia e começo a pensar na 
imagem e ela vai se formando na minha 
cabeça. Enquanto ela vai progredindo, eu vou 
acompanhando na câmera. Eu olho e falo 
assim, puxa perfeito, era isso, mas eu vou clicar 

de novo. (P2), grifo nosso 
 

Eu acho que são sempre as referências; na 
verdade tem muito de externar. Estudando 
fotografia a gente sabe que o Bresson, o 
fotógrafo mestre de todo mundo, ele fala que 
existe um mundo que está fora de nós, um 
mundo que está dentro de nós é a junção 
desses dois mundos que a gente precisa 
trabalhar e que a gente quer comunicar então, 
quando a gente faz uma fotografia é um mundo 
que está dentro de nós e um mundo que está 
fora de nós. A referência é alguma coisa que 
você viu ali de alguma maneira vai 
influenciar na sua fotografia. (P3), grifo 
nosso 

 

 

A base do conhecimento do ensino retrata a ação educativa como a espiral, 

o saber é construído, relacionado durante o processo de ensinar e aprender. O ato de 

ensinar, segundo Mizukami 36  (2004, artigo), “é concebido pela perspectiva do 

                                            
36 MIZUKAMI, Graça. Aprendizagem na Docência: algumas contribuições de L.S. Shulman. 
2004. vol. 29 – número 02.  
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professor através da compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e 

nova compreensão.” 

Nas falas acima podemos retomar a abordagem feita por Schön (1992, 

apud Santos), para quem “o professor precisa levar em conta a contribuição do 

conhecimento prévio do aluno no processo de sua própria aprendizagem, enquanto 

ela ocorre”, por meio de um processo de “interação” do agir educativo que, segundo 

Tardif, ensinar requer do professor que ele estabeleça junto ao alunos relações e 

“desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade 

de interações”, sendo preciso que os alunos “se associem, de uma maneira ou de 

outra, ao processo pedagógico em curso”. (2012, p. 67)  

Percebe-se que a reelaboração dessa prática faz com que o professor leve 

em consideração o que os alunos trazem de suas formações, suas histórias, seus 

valores, levando o professor a adotar práticas de 

“reflexão na ação”. 

Um processo que, segundo Schön (1992, 

apud Santos), 

desdobra-se numa combinação de momentos 
que compõem a aula, quando o professor deve, 
no decorrer de seu trabalho, ouvir o que os 
alunos sabem e o que têm a dizer; combater os 
efeitos das crenças que permeiam o saber 
escolar e se deixar surpreender pelo aluno; 
refletir sobre o ocorrido durante a aula; e 
sempre que necessário, reformular o problema 
proposto e efetuar uma experiência para testar 
sua nova hipótese.  

 

Tal situação que fica evidenciada na fala do 

professor P5, em destaque no quadro ao lado. 

O avanço da tecnologia e comunicação têm 

exigido do professor uma nova postura frente ao seu 

papel, agora não mais como detentor do conhecimento.  

Mas as exigências e necessidades do mercado tornam a educação cada 

vez mais orientada para este fim, o que é percebido como uma dificuldade do 

professor em lidar com isso na sala de aula. “Os professores, devem conforma-se com 

P5 “A fotografia é 

uma ferramenta que 

vai dar vazão para o 

que eles são hoje. E 

hoje eles são resultado 

de tudo que eles leram, 

de tudo que eles 

ouviram, de tudo que 

assistiram, de tudo que 

eles conversaram e eu 

sempre digo a eles que 

essa busca por 

referência tem que ser 

constante.” (P5), grifo 

nosso 
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o modelo do mercado social”, segundo Day (2001, p. 30-31), percebido na fala do 

professor P5: 

As maiores dificuldades que eu tenho são de 
como lidar com um pouco de frustração, 
quando eu tenho que encarar diariamente os 
alunos, porque a gente fala de uma formação 
técnica, profissionalizante para o mercado de 
trabalho e o abismo que existe entre esses 
alunos como cidadãos plenos e essa 
profissionalização é gigante. (P5) 

 

Se, por um lado, existe essa frustação por parte do docente, o mesmo 

professor, por outro lado, acredita na autonomia de seu trabalho a partir da tomada de 

decisões, na perspectiva do que considera melhor para seus alunos. 

uso a fotografia como ferramenta para motivar 
esses alunos a preencher todos os buracos que 
ficaram do ensino deles. Eu não digo que eles 
saiam daqui preparados para o mercado 
profissional, mas eu posso dizer sem medo que 
eles saem daqui cidadãos melhores, talvez não 
suficiente para ser um profissional de 
fotografia, mas eles se desenvolvem e a gente 
vê uma transformação muito grande neles. 

(P5). 

Day (2001, p. 23) chama atenção para o ser profissional, o quanto os 

professores exercem sua autonomia em sala de aula, fazendo uma reflexão sobre as 

“condições políticas que afetam a qualidade do ensino e aprendizagem” (p 23). 

Existe o que autor chama de “erosão da autonomia” (p 24), que acontece 

pelo atendimento às questões burocráticas e contratual, sobre a otimização de seus 

recursos (recursos no sentido de tempo e energia) e o aumento das questões 

administrativas. 

Tardif (2012), destaca que aquilo que chamamos de “saber dos 

professores” ou de “saber-ensinar na ação”, pressupõem um conjuntos de saberes, 

competências diferenciadas, uma “pluralidade de saberes”. Para ensinar, o professor 

deve ser capaz 

de assimilar uma tradição pedagógica que se 
manifesta através de hábitos, rotinas e truques 
do ofício; deve possuir uma competência 
cultural oriunda da cultura comum e dos 
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saberes cotidianos que partilha com seus 
alunos; deve ser capaz de defender um ponto 
de vista; deve ser capaz de se expressar com 
uma certa autenticidade; deve ser capaz de 
gerir uma sala de aula de maneira estratégica 
a fim de garantir objetivos de aprendizagem, 
conservando sempre a possibilidade de 
negociar seu papel; deve ser capaz de 
identificar comportamentos e de modificá-los 
até um certo ponto. (TARDIF, 2012, p. 178) 

O processo criativo do professor no desenvolvimento da criatividade dos 

alunos, deve-se estar atento “para a importância das características do pensamento 

criativo, conhecendo a maneira pela qual as capacidades criativas se desenvolvem, 

de forma que possam identificar os comportamentos e estimular os alunos em direção 

às suas possibilidades máximas” (Nakamo, 2009, p.46)37. 

Observa-se em uma das entrevistas o relato do professor de uma aula que 

ele tinha gostado muito:  

Um curso técnico de fotografia, eu me diverti 
muito nesse dia. Foi uma aula muito prazerosa. 
Foi o seguinte, o curso nesta instituição não 
tem prova e eu cheguei num belo dia no curso 
técnico e falei assim: comecei a distribuir uma 
folha pra cada um e falei hoje é prova. Como 
assim esse curso não tem prova? Como assim 
esse curso não tem prova e falei que iriamos 
fazer uma prova hoje. Foi muito engraçado 
porque me deu a louca de fazer isso. Eu montei 
a prova da seguinte maneira. Todo mundo vai 
fazer 3 perguntas e cada um vai anotar no 
papel. As 3 perguntas que vocês vão fazer são 
que você sabe, não sabe e outra que você acha 
que deveria saber. Ai cada um fez. Só que 
assim, eu dividi metade da turma sorteando e 
uma terceira parte foi que eles elegeram. Que 
terceira parte é essa? Quem você votaria que 
como sendo o cara que mais entende de 
fotografia. Eles elegeram fulano de tal, então 
separei maior parte da sala metade e uma 
pequena porção que vai se tornar os 
universitários. Cada turma vai fazer pergunta 
onde eu vou sortear um para fazer a pergunta 
desse lado e do lado de cá, só não poderia 
repetir e vou fazer sempre sorteio. Então, 

                                            
37 Nakamo, T.C. Investigando a criatividade junto a professores: pesquisas brasileiras. 2009. 
Disponível em: http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S1413-
85572009000100006&pid=S1413-85572009000100006&pdf_path=pee/v13n1/v13n1a06.pdf. 
Acesso em: maio 2015. 

http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S1413-85572009000100006&pid=S1413-85572009000100006&pdf_path=pee/v13n1/v13n1a06.pdf
http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S1413-85572009000100006&pid=S1413-85572009000100006&pdf_path=pee/v13n1/v13n1a06.pdf
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primeiro, as respostas que surgiram daqui se o 
grupo não tivesse satisfeito os universitários 
que teriam que interagir. Foi tão divertido, tão 
divertido, eles queriam fazer a pergunta, só que 
quem escolhia a pergunta eram os 
universitários, não eram os grupos. Então 
levanta fulano, fica de pé e você vai falar sobre 
3 perguntas. Ai este grupo escolhia a pergunta 
que iria fazer só que tinha a coisa do interesse. 
Bom essa pergunta está muito fácil e a gente 
sabe responder. Essa pergunta que ele fez 
nem a gente sabe responder. Então o que será 
que vai acontecer se a gente jogar para lá. 
Então virou uma jogada de interesses em saber 
por que se eu não souber responder essa 
pergunta eles vão tentar responder. Se eles 
não conseguirem quem vai responder somos 
nós. Então o que nós vamos dizer? A gente 
sabe responder ou não sabe, mas a gente está 
curioso para saber. Então a resposta final era 
minha sobre a pergunta que cada um fez. 
Então virou um debate gostoso, uma interação 
entre eles e eu entrava só como mediador e 
isso me deu um retorno muito interessante 
sobre até onde eles tinham aprendido. Então, 
surgiram dúvidas que eu guardei comigo, eu 
falei puxa não esperava que ele tivesse dúvida 
sobre esse aspecto, por outro lado, teve coisas 
que eu imaginava que fossem complicadas e 
eles resolveram bem. (P2) Grifo nosso. 

Podemos destacar ainda no relato acima a aprendizagem do professor na 

questão de mediação, a busca da interação dos alunos, a formação em serviço, ou 

seja, no exercício da profissão docente, a construção do conhecimento didático-

pedagógico. Tardif (2012, p. 110), nos diz que “o ensino é uma atividade humana, um 

trabalho interativo, ou seja, um trabalho baseado em interações entre pessoas. 

Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de 

alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem 

de conhecimento e à socialização”. 

A prática descrita acima por este professor P2 pressupõe ações de 

reflexão, de construção, interação e mediação. O respondente percebeu-se como 

educador na troca com o outro, possibilitando o olhar para o aluno não só no 

desenvolvimento técnico, mas o olhar como humano. 

A identificação da forma e comportamentos dos alunos estimulou os 

mesmos na direção de suas possibilidades para a construção do conhecimento. 

Nesse ponto, o professor ultrapassou as habilidades cognitivas e promoveu-se a 
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construção dos fatores sociais, culturais e históricos, desenvolvendo e estimulando o 

processo criativo de seus alunos, pelo jogo de interesses que os próprios alunos foram 

se expressando para a busca das respostas dos questionamentos entre eles.  

A prática descrita acima nos revela a consciência do professor pela 

dinâmica de sua aula, interesse pelo aluno, por sua aprendizagem, características que 

levam à percepção da prática docente no desenvolvimento da criatividade de seus 

alunos.  

Nakamo, (2009, p. 51) aponta que professores criativos apresentam 

comportamentos como:  

(1) encorajam os estudantes a aprenderem de 
forma autônoma e independente do professor, 
(2) estimulam um modelo de ensino 
cooperativo em que alunos e professores se 
sentem responsáveis, (3) motivam os 
estudantes a terem muitas ideias, estimulando 
o uso de atividades que permitam ao aluno 
pensar de forma divergente sobre os 
problemas, (4) promovem a auto avaliação dos 
estudantes e estabelecem junto a estes as 
metas a serem alcançadas, (5) estão abertos 
às sugestões dos alunos, (6) oferecem aos 
estudantes oportunidades de trabalharem com 
uma grande variedade de materiais e sob 
diferentes condições em ambientes que muitas 
vezes vão além da sala de aula, (7) 
desenvolvem um clima de tolerância na sala de 
aula através de abertura e espaço para 
elaboração de questões, respostas e 
sugestões inesperadas. 38 

 

Neste sentido, trabalhar a criatividade num espaço educacional, conforme 

Martinez (apud Nakamo, 2002, p. 52) deve-se trabalhar em pelo menos três direções: 

no desenvolvimento da criatividade dos alunos, da criatividade dos educadores e da 

criatividade como organização. 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 Idem nota 35 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo dessa pesquisa - dada pela complexidade do tema sobre a 

formação e desenvolvimento dos educadores no exercício de sua profissão -, foi o de 

contribuir para o aprofundamento dos estudos nesta linha de pesquisa e, 

especificamente, de um lócus pouco explorado, que são as escolas técnicas, 

respondendo ao seguinte objetivo: identificar os processos de construção dos 

conhecimentos didático-pedagógicos, pelo olhar fotográfico, dos professores do curso 

técnico de Fotografia da unidade educacional LS na IEFT no exercício da profissão 

docente.  

Este estudo tornou-se necessário na medida em que o processo de 

formação continuada dos educadores, e seu desenvolvimento para uma melhor 

atuação na sala de aula, sempre serão temas de grandes discussões na área de 

educação e para a Academia. 

O interesse em pesquisar esse processo na modalidade de ensino técnico 

se tornou um desafio ainda maior, pelo fato de não se encontrar uma literatura 

expressiva nesta área, com poucas pesquisas específicas envolvendo o tema, e por 

serem educadores de curso de fotografia. 

Dessa forma, observou-se que, apesar de suas formações diversas, 

apenas um entrevistado fez a opção pela formação em licenciatura. Os outros 

respondentes não escolheram a profissão docente como principal função de sua 

carreira. Mas, de alguma forma, tornaram-se professores, agregando valor à sua 

profissão como fotógrafo e trazendo para suas aulas a valorização de pertencerem ao 

mercado de trabalho.  

As dificuldades dos professores em relação ao tempo foi um dos pontos de 

destaque, em relação ao conteúdo a ser desenvolvido e o aproveitamento do mesmo. 

Tratando-se de uma área em que se desenvolve a criatividade, o tempo-aula 

relacionado ao tempo do cumprimento da estrutura organizacional curricular é 

fundamental no desenvolvimento do processo criativo. 

Em relação aos desafios atuais enfrentados pelos docentes, as respostas 

foram diversas, como conhecimento do aluno, especialização na área, metodologia e 

formação cidadã, apontando caminhos não tão fáceis no trabalho de formação dos 

mesmos e que complementa-se no quadro sobre sugestões para professores 
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iniciantes. O ponto convergente foi a questão do conhecimento do aluno, relacionando 

as suas percepções emocionais, afetivas ao conhecimento técnico. Dessa maneira, a 

formação dos professores em sua prática docente transcende o fazer mecânico da 

sala de aula.  

O resultado das entrevistas é a leitura da pesquisadora feita com a análise 

fundamentada nos teóricos indicados ao longo desse trabalho. A intenção em captar 

os saberes docentes na fala dos professores e sua correlação com os teóricos de 

referência foi o movimento realizado para aproximar as questões levantadas no início 

dessa pesquisa e chegar às possíveis respostas ao problema. 

E, também, atingir o objetivo específico: desvelar o professor fotógrafo e 

fotógrafo professor, pelo problema tratado na pesquisa em: como os professores do 

curso de fotografia ensinam a seus alunos desenvolverem o “olhar” de fotógrafo para 

que estes como profissionais se destaquem na área de atuação que escolheram? 

Os professores do curso técnico em fotografia constroem seus saberes 

pela sua ação, pelo saber experiencial, através de trocas entres seus pares – alunos 

e professores -, do conhecimento específico, curricular e da cultura organizacional.  

A identificação dos saberes dentro de sua ação prática evidencia-se neste 

ponto, pela retroalimentação, o processo de identidade dos professores, a experiência 

de observar o outro buscando referências para seu próprio processo de construção 

do ensinar, (re)construção de sua prática através do saber da experiência, reflexão na 

experiência, o conhecer específico de sua matéria, preocupação com a formação 

pedagógica, conhecimento dos alunos , conhecimento pedagógico do conteúdo, ato 

do processo de raciocínio pedagógico, contexto da interação –mediação - processo 

de sociocognição. 

Consta-se que a participação de projetos que a própria unidade LS 

participa institucionalmente vem favorecendo o desenvolvimento desses saberes 

docentes, provocando a reflexão sobre sua prática. Os professores sentem-se 

seguros e acolhidos dentro do contexto de trabalho, e as propostas não são genéricas, 

mas refletidas pelo grupo que conhece o curso, alunos e o mercado. 

A construção do plano coletivo de trabalho docente mostra-se um grande 

esforço dos professores, na troca que se estabelece entre seus pares para melhorar 

sua pratica. Há uma preocupação em reconhecer o aluno, respeitar seus 
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conhecimentos prévios que são deficientes. Ainda assim, para alguns professores, 

isso é uma dificuldade. 

Dentro desse esforço de entenderem as motivações dos alunos, os 

educadores constroem e alimentam seus saberes, pelo fato de criarem estratégias 

que favorecem o desenvolvimento das competências do aluno do curso de Fotografia. 

No desenvolver e na identificação de seus saberes, fica expressa a 

preocupação em relação à falta da formação pedagógica, que neste ponto é possível 

dizer existir dificuldades em transpor o conhecimento pedagógico teórico à sua prática. 

Com resposta aos professores de fotografia desenvolverem o olhar 

fotográfico nos alunos, para se destacarem na área de atuação que escolherem, fica 

evidenciado o estudo de referências e a composição da fotografia, trazendo toda a 

bagagem do aluno, no sentido de sua história, de sua vida econômica social, pessoal, 

psicológica, filosófica, religiosidade, valores, nas percepções tanto do professor 

quanto do aluno. 

Mas fica evidente também a não-consciência do professor sobre o 

desenvolvimento do processo criativo. O conceito de criatividade não está revelado 

explicitamente, mas é percebido nas práticas dos educadores. 

Esse conjunto de situações revelou, de forma mais detalhada, um 

conhecimento imediato, mais proximal da realidade dos trabalhos pedagógicos do 

cotidiano desses formadores, bem como possíveis falhas que certamente poderão ser 

usadas de forma crítica, para aprimorar o trabalho dos educadores na modalidade 

técnico do ensino profissionalizante. 

Neste sentido, a pesquisa contribui, para todos envolvidos no processo de 

aprendizagem docente, no trabalho de formação, na contratação dos educadores, no 

seu desenvolvimento durante o exercício de sua profissão. 

As discussões pedagógicas e a construção de projetos deve, ser um 

processo coletivo voltado para a realidade do lócus trabalho, ou seja, da criação e 

experimentação na prática. Durante este processo os professores se questionam, se 

avaliam, aprendem com o outro, trazem problemas dos alunos. 

Nakamo (2009), em sua pesquisa, evidencia a importância de desenvolver 

pesquisas no processo criativo dos professores, destacando que embora os 

professores descubram que a criatividade pode ser vista como um “fenômeno 

interativo”, não se garante a aplicação dessa característica por parte do docente. 

Conforme Alencar (2002), autonomia, flexibilidade, autoconfiança e sensibilidade 
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emocional são as principais características das pessoas criativas e, dessa forma, 

devem ser detectadas e desenvolvidas nos alunos. 

No decorrer da pesquisa constatou-se a carência de estudos sobre o 

processo criativo dos professores, sendo fundamentais para aqueles que atuam em 

cursos nos quais a formação exige o desenvolvimento da criatividade do aluno.  

Os respondentes que participaram da entrevista mostram que são muito 

criativos no que diz respeito à sua atuação como fotógrafos e o grande conhecimento 

que são apropriados nesta área. Por outro lado, ficou claro um ponto de suma 

importância que estes educadores apresentaram, que é a grande dificuldade que tem 

quanto ao seu papel de atuar, no desenvolvimento dos processos criativos de seus 

alunos. 

Diante de uma sociedade efêmera na vida de todos, percebe-se que são 

deixados de lado o desenvolvimento dos “processos criativos”, porque aprender a 

fotografar e desenvolver a criatividade caminham em tempos diferentes e nem sempre 

estão presentes no desenvolver do cotidiano das aulas. 

Para que o professor possa atuar de forma mais eficaz, com outro olhar e 

novo valor do aprender fotografar com criatividade junto aos seus alunos, faz-se 

necessárias mudanças. Mudanças estas tanto em nível estrutural como curricular. 

Assim fica marcado o quanto é importante a participação em projetos em que a escola 

LS está inserida e o quanto estes projetos estão ajudando os educadores a 

compreender e sentir a necessidade de trabalhar com este paradigma. 

Os educadores têm dificuldades de se encaixar no tempo em que a 

estrutura organizacional e curricular exige para o cumprimento do desenvolvimento do 

aluno. O professor vive um paradoxo entre o tempo que a escola lhe proporciona e o 

tempo de desenvolvimento da criatividade exigida em um curso de fotografia. 

Sem dúvida, o papel do educador é fundamental para estabelecer e 

paramentar os alunos para que se conscientizem de seu caráter ativo dentro da 

sociedade, visando melhorias na forma e no conteúdo. A mudança estrutural tão 

necessária não é uma realidade que acontecerá rapidamente, mas os 

questionamentos podem partir de dentro da escola para fora, argumentando e 

articulando visões acerca de como a educação pode abranger e de fato integrar os 

alunos. 

A apresentação desse trabalho encerra uma etapa importante para a 

formação do pesquisador e desperta alguns novos questionamentos: Quais são os 
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fatores limitantes da criatividade? Como expandir o olhar do mundo no aluno? O que 

é criatividade? Ela pode ser desenvolvida? O que limita a criatividade? 

Assim, essa pesquisa aponta para outros caminhos que poderão ser 

seguidos para a continuidade de outros estudos, pois uma pesquisa não se encerra 

em si própria, mas indaga, constrói, e se reconstrói ao todo tempo. 

“O saber é um constructo social produzido pela racionalidade 

concreta dos atores, por suas deliberações, racionalizações e motivações que 

constituem a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões.” Tardif (2012, p. 

223) 
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   ANEXO A  

 

Entrevista:  

1- Como ele aprendeu a ser professor? (Formação) Com quem?  

2- Como a instituição ajudou? (Que contribuições para o desenvolvimento 

Docente)  

3- Facilidades e dificuldades no começo da carreira e agora?  

4- O que você sugere para professores iniciantes?  

5- Qual o lugar da criatividade do fotógrafo e para o professor de fotografia?  

6- Por que você se interessou pela área de fotografia?  

7- Caracterização do professor:  

● Formação  

● Idade  

● Sexo  

● Tempo na carreira de professor  

● Tempo na carreira como fotógrafo   

Descreva uma aula de que você tenha gostado.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

ANEXO B - ENTREVISTAS 

  

       Entrevista com o professor P1  

  

Pesquisadora: Como você aprendeu a ser professor?  

P1: Na realidade, eu comecei como professor por incentivo de outro 

professor que tinha aqui, que era o Palestrigo. Como eu mexia no laboratório colorido, 

com os ajustes de cor, filmes e papéis que eram revelados e ampliados, um dia ele 

me chamou para ir para a sala de aula explicar para os alunos como eu fazia todo o 

procedimento de ajustes com relação a esse equilíbrio de cor. Ai falei, “nunca dei uma 

aula, como que vou falar para o pessoal?” Era uma turma grande de 30 alunos mais 

ou menos. Ele falou vai tranquilo, você sabe o que você faz, é só você explicar aquilo 

que você faz no laboratório. E fui. No final, quando terminou a minha explicação e 

também tinha acabado a aula, ele falou: “está vendo como você consegue, não é 

fácil?”. Realmente foi tranquilo e a partir daí me despertou a vontade de dar aula, até 

mesmo porque eu já acompanhava os professores no bacharelado e eu ia vendo como 

era o jeito de cada um de lidar com assuntos pertinentes.  

 

P: Ele era professor também do Bacharelado?  

P1: Tiveram outros, também, como: PR, PG, com quem tinha mais 

proximidade. O PG era como se fosse o LD e o PG também incentivava muito a gente 

a dar cursos. Era diferente a política da escola em 2003: em 2005 mudou a forma de 

como os funcionários lidavam com isso. Era liberado o funcionário, no caso eu era 

assistente para eu poder dar aula se eu quisesse, para poder pegar experiência. 

Através disso, dessa minha vontade, desse despertar de dar aula, foi um motivador 

para eu falar que consigo assumir uma turma, vamos ver o que que rola.   

 
 
 
 
 
P: Então no caso, em termos, como a instituição ajudou, que contribuições 

que ela trouxe para o seu desenvolvimento como professor? Uma delas foi que você 

poderia estar assistindo e acompanhando as aulas?  

P1: Pelo fato de eu ser assistente, até hoje funciona desta forma, os 

assistentes acompanham as aulas, tanto que a gente fala para eles se eles têm 
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interesse em dar aula, ficar acompanhando, ajudar em algumas perguntas que os 

alunos fazem que eles também saibam. Então tudo foi passado para mim; a forma de 

como eu fui motivado; isso foi fundamental, e eu continuo agindo assim com os 

assistentes.   

  

P: Depois que você se tornou professor, como a instituição vem te 

ajudando no seu processo de desenvolvimento?  

P1: A instituição ajuda em todos os sentidos. Não estou falando isso 

porque é a coordenadora pedagógica; em todos os sentidos, a gente tem uma 

liberdade muito grande apesar de a gente seguir algumas diretrizes com relação à 

forma de como a gente vai passar para os alunos o conhecimento. Estamos com essa 

mudança com o projeto PonteS. Faço uma associação da forma como utilizava antes, 

com a forma que está sento utilizada agora; então, está tendo um equilíbrio. Apenas 

que já fazia um pouco isso antes de até mesmo surgir o projeto.   

 

P: A instituição tem algum programa de desenvolvimento educacional? 

Você aproveita esse programa? Você já participou dele?  

P1: Sim, já participei. Gostaria que fosse muito maior o tempo para esse 

desenvolvimento. Talvez a gente esteja pensando nisso agora os professores estarem 

mais ativos com mais horas com esse desenvolvimento. Os PDEs (programa de 

desenvolvimento educacional) são uma das formas da gente desenvolver esse 

processo e agora com o Projeto da PonteS também.  

  

P: E quais foram as facilidades e dificuldades no começo da carreira?  

P1: Acho que as dificuldades foram mais relacionadas ao conteúdo né; não 

tem a ver com conhecimento, mas o conteúdo e o tempo. Será que eu não vou falar 

muito rápido e em uma hora eu falo tudo e tem mais 3, 2 horas e o que eu vou fazer 

com os alunos? Isso não acontece porque os alunos vão perguntando e também a 

gente vai fazendo perguntas aos alunos e aí vai desenrolando.  

  

P: Você acha que a dificuldade maior foi no preparar aula, no planejamento 

da aula?  

P1: Porque o conhecimento está presente, ele está certo. Como distribuir 

esse conhecimento é uma tarefa árdua até, um pouco complexo, mas depois de 
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montado você fica naquela: será o que eu montei vai ser tempo suficiente, será que 

eu não vou ultrapassar? será que eu não vou falar menos? Nunca me aconteceu isso. 

Extrapolar o tempo as vezes extrapola um pouco, sempre acaba extrapolando um 

pouco, não sempre mas quase sempre acaba extrapolando e também tem a questão, 

isso nunca aconteceu, do tempo ser curto demais.   

  

P: Isso você diz no começo da carreira. E agora quais facilidades e 

dificuldades que você tem?  

P1: Hoje me sinto muito mais à vontade em sala de aula, acho que isso 

contribui muito para o aluno.  

  

P: E o que te faz sentir “muito à vontade”, o que você acha que contribuiu, 

pensando em você?  

P1: Acho que estudos, estudar bastante e também conhecer um pouco o 

perfil de cada aluno. Penso muito na linha humanista com relação ao ensino, é 

Vygotsky, acho muito bom e acredito neste tipo de ensino. Eu peguei a década de 80, 

comecei na primeira sede em 81. Eu peguei resquícios do que foi a ditadura militar. 

Tinha Estudos Sociais, OSPB, cantar o Hino Nacional, acho uma coisa super bacana 

cantar o Hino Nacional, mas peguei resquícios da ditadura. Então aquele perfil de 

aluno meio que se você não estivesse dentro dos padrões, você tirasse nota vermelha, 

você era o excluído da classe. E uma das coisas que eu via pela maioria dos 

professores que eu tive e até mesmo com você Mariana e a PF é que a gente não 

pode se encantar com os alunos que vão muito bem.  

Lógico que a gente se encanta, acha bacana, mas os alunos que tem 

dificuldade são os alunos com quem eu mais persisto em que eles aprendam.  

 

 

 

P: Onde você aprende também? 

P1: Eu acho isso, a satisfação de ver o aluno saindo com o conhecimento 

é uma coisa maravilhosa, muito legal. Acho que aí que eu tenho, uma coisa natural.  
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P: E essa dificuldade, o que você acha que encontra como dificuldade no 

seu processo, na sua docência? 

P1: Acho que uma dificuldade que eu encontro é não estar muito mais no 

mercado de trabalho como eu estava antes. Porque assim, quanto mais você está 

próximo ao mercado de trabalho, no caso a fotografia, mais você tem a passar para o 

aluno. Porque acho que o aluno espera um pouco isso na nossa área, a vivência que 

o docente tem. Então sempre me baseio nisso, nas vivências que eu tive e tenho até 

hoje. Trabalho menos com fotografia, então eu consigo passar para eles um pouco o 

que é o dia a dia de um trabalho, como se faz um orçamento, como atende um cliente, 

qual o diferencial que o fotógrafo tem que ter em relação a esse atendimento.  

  

P: Acho então que essa é a dificuldade de hoje? Isso porque hoje em dia 

o seu tempo está muito mais voltado para docência do que você estar fazendo 

trabalhos fora, de mercado mesmo e você acha que isso é uma dificuldade que agrega 

valor.  

P1: Acho que o conhecimento teórico, o conhecimento técnico ele tá 

presente na internet, num bate papo com os colegas, num curso, mas acho que o 

diferencial de cada professor é exatamente trazer esse lado do mercado de trabalho. 

Uma coisa que eu faço para suprir um pouco isso, principalmente em Publicidade que 

eu não estou mais tão atuante, até mesmo pelo fato de não dar. A gente estar aqui, 

agora conversando, aí toca o telefone e é um diretor de arte pedindo para fazer uma 

foto. Não tem como atender. O tempo está destinado ao educacional. Então o que eu 

faço para suprir isso é trazer algum profissional da área que está atuando no mercado 

publicitário e não está atuando como docente.  

 

 

 

P: Você traz dentro da aula. Isso para você, também, querendo ou não, 

acaba se atualizando.  

P1: De uma certa forma acabo me atualizando, apesar de que o mercado 

não mudar muito. O que muda com relação ao mercado são tecnologias e também a 

parte econômica do país. Não tanta variável.  
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P: Qual o lugar da criatividade do fotógrafo?  

P1: Acho que para o fotógrafo ter criatividade ele deve ampliar seu 

conhecimento para outras áreas dentro da área de artes. Frequentar exposições 

mesmo que não seja de fotografia. Exposição de artes plásticas, arte contemporânea, 

de tudo que está relacionado aos meios de comunicação, teatro, cinema, explorar 

muito isso e ler bastante. Além de coisas relacionadas à fotografia.  

 

P: E para um professor de fotografia onde fica a criatividade?  

P1: Acho que fazendo um link com o que acabei de falar, acho que está 

justamente nisso. Estar sempre antenado com o que está acontecendo. Não precisa 

também ir à França ver um artista bacana de que você gosta; você pode pesquisar na 

internet e conseguir ver os trabalhos desse fotógrafo, desse artista e ter o 

conhecimento. Isso você pode agregar com algum comentário em sala de aula, ajudar 

algum aluno específico, alguma referência. Acho que a criatividade também está 

ligada a isso; às vezes um aluno precisa, está com algum projeto. Você faz o link com 

algum artista, com algum fotógrafo para que o aluno se inspire e faça o trabalho.  

  

P: Porque você se interessou pela área de fotografia?  

P1: Desde pequeno acho que a maioria dos fotógrafos tem um pouco isso. 

Desde pequeno era o escolhido da casa para fazer a fotografia da família em festas, 

viagens. Então enquadrava certinho, não cortava o pé nem a cabeça de ninguém 

então a câmera estava sempre na minha mão. E quando estudei no Objetivo, fiz o 

meu colegial no Objetivo, nos períodos da tarde tinham alguns cursos livres gratuitos 

que o Objetivo oferecia. E um dos cursos que a Casa Fuji, a extinta que não existe 

mais a Casa Fuji, fazia com algumas escolas. Então eles apresentavam os produtos 

deles e falavam um pouco do mercado fotográfico como se fosse quais áreas você via 

escolher para sua carreira, então eles puxaram um pouco mais para publicidade nessa 

apresentação, eu curti e na mesma época um amigo que nem mora mais aqui, ele 

está morando na Suíça e ele trabalhava com o tio dele num estúdio fotográfico, ele 

era assistente do tio dele que é o César Curi. Aí um dia conversando com ele, 

perguntou se eu gostava de fotografia, também estou estudando fotografia lá com o 

César. E falou para aparecer lá um dia no estúdio para ver como é. passei um dia 

inteiro lá, conheci o César e passaram alguns meses o Marcos saiu do estúdio e foi 
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trabalhar com outra coisa e o César estava precisando de assistente. Como eu tinha 

ido daquela vez liguei para ele, o Marcos tinha me indicado e fui ser assistente de um 

fotógrafo durante 1 ano e meio fazendo só publicidade, fotografia publicitária e 

editoriais para revista Vogue. Foi uma experiência maravilhosa. Não tinha 

conhecimento profissional da fotografia e até mesmo o César foi super bacana nesse 

sentido de não pegar alguém que tivesse tanto conhecimento, ele queria alguém que 

estava começando para ele poder passar o jeito dele, como explicar, como lidar com 

o material do que pegar alguma pessoa que tivesse algum vício.  

 

P: Qual a sua formação?  

P1: Sempre pensei em fazer faculdade, pensava em fazer fotografia, artes 

plásticas, mas aí fui deixando até mesmo em função de trabalho. Trabalhei com o 

César durante 1 ano e meio, depois saí e não consegui entrar em outro estúdio. Fui 

trabalhar com vendas na Elma Chips, fiquei mais 2 anos na Elma Chips. Aí saí e 

trabalhei com outro fotógrafo; sempre na correria e não fiz a faculdade. Quando em 

2003 surgiu a oportunidade de começar a dar aula nesta escola, comecei com um 

curso livre que era um curso de laboratório colorido. Eu ficava muito no laboratório, 

como expliquei com relação aos ajustes de cor no laboratório. Ai o Paulo ofereceu 

esse curso e falou se eu toparia assumir essa turma e aí comecei. Quando dei essa 

primeira aula sozinho, não tinha ninguém lá; eu achei que sai razoavelmente bem 

através da avaliação de reação eu tive um bom resultado ai. Vou continuar tentando 

essa parte de docência que me saí bem. Assumi um curso de introdução à fotografia 

e ai foi. E eu falei bom, preciso ter uma faculdade, preciso estudar, preciso ver como 

eu vou fazer porque só ir “arriscando” sem um conhecimento, sem uma estrutura 

pedagógica vai ser complicado. Ai resolvi fazer uma faculdade, mas não de fotografia, 

mas de Artes Visuais, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, gosto até hoje, e 

continuo estudando Fiz essa faculdade de Artes Visuais, que é um curso não de 

bacharelado e sim de licenciatura. Na licenciatura que eu fiz foi para pegar essa parte 

pedagógica, para entender um pouco melhor porque simplesmente dar aula por 

feeling, experiência no mercado, acho um pouco arriscado.  
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P: Chega uma hora que parece que o mercado cobra não é?  

P1: Exatamente, a parte educacional cobra muito isso. Eu pelo menos 

como ser humano quero dar o meu melhor.  

 

P: Então na parte de fotografia você não fez cursos técnicos?  

P1: Eu fiz cursos técnicos. Fiz cursos livres de fotografia quando esta 

escola oferecia os módulos, o laboratório.  

 

P: Você se considera meio autodidata?  

P1: Um pouco sim. Com fotografia sim. Mas tudo que eu tive de 

conhecimento eu já tinha adquirido acompanhando os professores em sala de aula. 

Então não oficialmente, informalmente, eu acompanhei muitas aulas do bacharelado. 

É como se tivesse, como se fosse um aluno ouvinte e também a experiência que eu 

tive dentro do mercado fotográfico, além de dar assistência, depois que eu saí, o último 

fotógrafo com que eu trabalhei foi o Eduardo Barcelos. Comecei a fazer os meus 

próprios trabalhos porque adquiri condições financeiras de comparar meu próprio 

equipamento de iluminação, equipamento fotográfico e fui pegando meus próprios 

trabalhos.   

  

P: Quantos anos você tem?  

P1: Tenho 40 anos.  

  

P: Quando tempo você tem de carreira de professor?  

P1: Seis anos.  

   

 

P: E como fotógrafo?  

P1: 14 anos. Que eu comecei a assumir trabalhos, atender clientes.  

  

P: Para a gente finalizar eu gostaria que você descrevesse uma aula que 

você tenha gostado.  
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P1: Acho que o que mais me marcou assim foi a primeira turma que eu 

assumi em Fotografia Publicitária. Como eu não tinha dado um curso tão longo, com 

uma carga horária tão grande de 80 horas, no começo pensei... “nossa, como eu vou 

lidar com todo esse tempo, propor as atividades, como vou montar essa aula...”. No 

final eu queria saber dos alunos o que eles tinham achado porque eles tinham sido 

minha primeira turma. Eu fui muito sincero com eles, falei desde a primeira aula que 

eram a minha primeira turma, qualquer problema que vocês tiverem podem falar 

comigo, se não tiver do agrado de vocês. E foi transcorrendo durante essas 80 horas 

e no último dia eles falaram que tinha sido um dos melhores cursos que eles já tinham 

tido.  

  

P: O que marcou? O que você lembra, algum momento que você considera 

que foi um diferencial?  

P1: Tem uma aluna que inclusive está na turma 14, é uma garota muito 

estudiosa e muito simples, supertranquila, tem um conhecimento enorme, ela é 

designer gráfica. Nas aulas eu sempre ia jogando algumas informações, dando 

algumas referências e dentro dessas referências ela começou a fazer um trabalho 

pessoal. Toda vez que ela está com material novo sobre esse trabalho através dessa 

referencial que eu passei que é uma fotografa americana ela vem mostrar os 

trabalhos. Então isso é muito satisfatório do ponto de vista de um professor, você vê 

o aluno dando um retorno e sempre agradecendo pelo apoio, pela referência.  

  

P: E alguma atividade que você tenha proposto para os alunos que você 

tenha gostado? Alguma que você tenha ido para aula, que você tinha que falar sobre 

foto publicitária, que falou bom, vou trabalhar isso com os alunos vou propor essa e 

essa atividade.   

P1: O que é legal em fotografia publicitária depende muito do que eles 

trazem.  

Depende muito do que o aluno vai trazer para fotografar. Eles pensam na 

produção, como eles vão fazer e eles ficam até os últimos minutos da aula tentando 

solucionar e às vezes faltam 5 minutos para acabar a aula ou à vezes até avança a 

aula e eles estão lá dando o primeiro click. Isso é uma das coisas que mais me 

animam.  
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 P: Quando você pensa na fotografia publicitária você tem que pensar em 

que? 

P1: Esse produto ele tem que estar o mais bonito possível porque é a 

imagem que será vendida. O que eles produzem não é uma publicidade que vai ser 

gerada, não é uma agência que pediu. É um portfólio que eles estão criando para que 

eles apresentem nas agências de publicidade. Então quanto melhor for a iluminação, 

melhor estiverem as condições do produto que eles estão fotografando vai ter um 

resultado melhor na apresentação vista por um diretor de arte. 

 

 

 

Entrevista com o professor P2  

  

P: Como você aprendeu a ser professor?  

P2: Acho que foi naturalmente. Foi curioso, eu me percebi lidando com 

gente num momento da minha vida profissional, eu comecei como técnico em 

telecomunicações e gostava de estudar com aquilo que estava trabalhando e percebi 

que era uma dificuldade dos outros entenderam aquilo que eu entendia fácil. Então, 

de repente, me percebi dando aula. Era uma questão óbvia, tinha uma remuneração, 

trabalhava na Embratel e lá fui trabalhando como docente, montando cursos, 

apostilas, material e foi engraçado. Uma experiência curiosa e foi a primeira vez que 

senti uma retribuição. Eu trabalhava como docente porque tinha uma retribuição 

financeira interessante. Então, era gostoso dar aula pelo país mas teve um dia que foi 

muito curioso. Eu fiquei até as 21h ajudando as pessoas e eu me toquei que eu era 

de certa forma presunçoso, bastante presunçoso, com relação a isso. Eu achava que 

sabia muito e porque esse pessoal não aprende logo e percebi sem querer que não 

era assim. Então pensei ...vou ajudar essas pessoas. Eu comecei a ajudá-los porque 

eles estavam procurando um novo cargo profissional, uma aspiração financeira 

interessante e comecei a fazer isso gratuitamente. E num belo dia eu sofri um 

problema muito sério. Eu fiquei até as 22h, 23h dando aula e aconteceu um problema 

quando cheguei em casa. Foi um assalto, eu perdi tudo que tinha dentro de casa, não 

aconteceu nada com meus familiares e tragédias à parte as pessoas me retribuíram, 

me ajudaram depois. Ai eu falei, puxa, de uma certa maneira eu estava achando que 
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sabia muito e não sabia nada porque estava aprendendo com eles. Estava 

aprendendo a vida com eles.  

  

P: E teve uma pessoa especifica com quem você aprendeu a dar aula?  

P2: Não, é verdade que eu tive há muitos anos atrás, eu fiz um curso no 

Escola sobre didática de instrução. Neste lugar eu aprendi um montão de coisas 

divertidas, eu me diverti naquele curso olhando e vendo que as sacadas que iriam 

aparecendo e como você poderia interagir, usar o corpo, fala, constância, entonação 

de voz e melhorava muito o rendimento.  

  

P: E como você dá aula hoje nesta instituição? Como essa escola o 

ajudou? Que contribuições essa instituição vem trazendo para o seu desenvolvimento 

de docente?  

P2: Eu tive um período em que trabalhei nesta instituição como contratado 

e lá eu ainda não estava bem localizado, não era um funcionário. Então, na verdade, 

o que aconteceu foi que de um ano e meio para cá, agora como funcionário é que as 

coisas mudaram completamente. Hoje a oportunidade que eu tenho de participar de 

um novo processo de aprendizagem, de uma nova maneira que é a circunstância do 

Projeto PonteS, que está me deixando fascinado porque você começa a rever coisas, 

rever conceitos, começa a repensar a maneira de dar aula, como funciona o 

mecanismo centro da sala de aula.  

 

P: E o PDE você acha que vem contribuindo?  

P2: Ele contribui sim. Ele é positivo. O PDE me coloca dento da instituição. 

Você tem uma maneira individual de tocar o seu barco e ninguém te fala muita coisa. 

Aí quando você entra é que percebe como é todo processo pedagógico. Aí você se 

enquadra, você se sente dentro do barco.  

  

 

P: E quais foram às facilidades e dificuldades no começo de carreira e 

agora? 

P2: Eu estudei muito porque num primeiro momento eu precisava aprender 

muita coisa. Então, eu fiz o curso técnico de fotografia e depois desse curso eu percebi 

que faltava muita coisa o que para mim foi estimulante porque eu acho excitante essa 
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coisa de compreender mais, entender mais, ir atrás, saber o que é cada detalhe, cada 

coisa. Então, nesse primeiro momento eu preciso me abastecer de um montão de 

teorias e práticas. No segundo momento é como comunicar isso, é como passar isso, 

é como abordar isso. O que é mais interessante é que no terceiro momento foi a 

devolução de novo, ou seja, eu já sei um monte de coisas mas tem um monte de 

coisas para aprender na sala de aula com os alunos.  

 

P: E as dificuldades? O que hoje está mais difícil para você?  

P2: Não sei dizer. Como ainda é um ano e meio, ainda é recente para mim; 

então eu vejo apenas a questão de como abordar, como trazer um melhor método. E 

principalmente por conta dessa vivência do Projeto PonteS é que eu percebi da 

maneira que eu vinha, eu achava que estava fazendo um bom trabalho e não estava. 

Então, você cai em reflexões, você reflete muito. Eu releio textos que eu vi na 

faculdade sobre a transformação que você consegue causa, ou melhor dizendo, que 

você gostaria de causar, então, como é feito.  

  

P: O que você sugere para professores iniciantes?  

P2: Persistência, afinco, estar muito seguro do que diz. É uma coisa que 

eu sempre tive comigo, eu preciso estar muito seguro do que eu vou falar. Eu estudo 

bastante, eu preparo minha aula, eu vou atrás das informações que eu preciso para 

poder transmitir da melhor maneira possível. Essa preocupação no começo é muito 

grande e até me senti de certa forma inseguro. Até que num belo dia a PF, veio me 

dizer: “P2, você não vai falar tudo que você sabe na sala de aula, pelo amor de Deus, 

você vai se doar e pronto”. Essa palavra talvez signifique melhor o que eu acho que 

tem que fazer para o iniciante. É se doar, é repartir e é trocar. A troca tem que ser 

muito grande.  

  

 

P: Dentro da instituição o que você acha que seria bom para os professores 

iniciantes?  

P2: Interação entre os docentes. Os mais experientes com os menos 

experientes. Essa conversa é muito importante sobre como trabalha, como lidar com 

assuntos, com situações. Eu me lembro de um dia desses, apesar de ter lido bastante 

sobre isso, é engraçado que enquanto você lê até o momento de lidar com o fato real. 
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A gente começou a lidar com uma aluna que tem problema de cognição. Como eu vou 

falar com ela, eu não sei o que falar com ela. Nessa hora uma outra professora estava 

comigo, e de uma maneira muito natural usou a melhor expressão que ela poderia ter 

usado. Ela virou para a aluna e disse como a gente pode te ajudar? Aquilo para mim 

foi fascinante. Agente viu isso numa palestra, num  

Diálogos, e aquilo apesar de ter passado pelo Diálogos não ficou na minha 

mente. Quando a ela falou aquilo foi fantástico; então, essa conversa foi ótima e eu 

aprendi muito com alguém que tinha nesse sentido mais experiência do que eu.  

  

P: Qual o lugar da criatividade do fotógrafo? Onde você busca sua 

criatividade enquanto fotógrafo e enquanto professor de fotografia?  

P2: Acho que é a busca pela perfeição. Eu estava uma vez fazendo a capa 

de um livro para um psicólogo. Então, era a foto que iria ilustrar a capa de um livro. Aí 

você lida com a luz de uma maneira que as pessoas não compreendem facilmente. 

Então, eu viajo muito na ideia e começo a pensar na imagem e ela vai se formando 

na minha cabeça. Enquanto ela vai progredindo, eu vou acompanhando na câmera. 

Eu olho e falo assim, puxa perfeito, era isso, mas eu vou clicar de novo. Ai eu mudo a 

situação para um pouco mais, perfeito e de novo um pouco mais. Perfeito e de novo 

um pouco mais. Perfeito e de novo um pouco mais, outro click, perfeito, perfeito e o 

psicólogo olhou e falou assim: Paulo, você usou a palavra perfeito umas 10 vezes, 

você não para nunca de buscar a perfeição. Eu disse para ele o seguinte, puxa é 

mesmo, a melhor foto que existe é aquela que eu vou fazer amanhã porque a que eu 

fiz hoje já não é tão perfeita quanto aquela que eu vou fazer amanhã.  

  

 

 

 

P: Porque você se interessou pela área de fotografia?  

P2: Ela sempre teve comigo. Eu estudei eletrônica, me formei como 

técnico, trabalhei na área técnica, mas o rabisco, a pintura, a música - eu estudei 

música durante boa parte da minha infância, estudei violão, piano clássico, a fotografia 

sempre esteve comigo. Era algo caro, um esporte caro, uma profissão cara e eu 

precisava comer, ganhar, me estabelecer. Um belo dia, bom os filhos já estão 

crescidos, minha vida está bem definida, então vou para a fotografia e fui de cabeça. 
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Óbvio que tive um incentivo muito grande por parte da minha mulher onde eu comecei 

como hobby e foi se tornando fascinante a cada dia e para mim é fascinante até hoje.   

  

P: É gostoso quando a gente faz aquilo que realmente. Eu falo que às 

vezes a gente escolhe nossas profissões, pelo amor, mas é emocional. Aquilo que só 

for por razão chega uma hora que a gente não consegue mais.  

P2: Quando eu comecei, o primeiro dia foi uma palestra com alguém que 

não importa quem seja e colocou aquilo da maneira mais chata possível. Ele falou 

assim: tem certeza que você quer ser fotógrafo? E foi essa a palestra que o cara deu. 

Tem certeza que você quer? Você vai passar por isso, por isso, por isso, o mercado 

está assim, assim, assim. Eu falei, eu não vou me deixar levar pelo que esse cara 

falou; eu vou começar pelas minhas aulas pelos professores e vou ver no que 

acontece.  

E quando você percebe a possiblidade que você tem, as pessoas que me 

cercavam, chega uma hora que elas não querem mais ouvir aquilo que não é o 

objetivo delas. Mas era o meu e aí eu falei assim: “dentro da sala de aula eu vou poder 

discutir aquilo que eu gosto e elas gostam e isso me deixa mais fascinado ainda.” 

Então eu toquei o barco por ai. Então, hoje, eu fico muito à vontade dentro da sala de 

aula. O primeiro privilégio que eu tenho, é o seguinte: o curso de fotografia não é um 

pedaço de alguma coisa. Quando eu dou aula de photoshop por exemplo numa outra 

instituição que dou aula, então faz parte de um processo para chegar a web design. 

Então, é aprender photoshop assim, eu quero meu certificado. Aqui não, eu vou lidar 

com gente que quer e gosta. As pessoas que vem fazer o curso não são pessoas que 

fazem parte de um processo, eles gostam de fotografia; então, conversar com quem 

se gosta é fascinante, é o que motiva.  

 

 

P: Qual a sua formação?  

P2: Eu me formei em técnico em eletrônica, depois eu fiz uma faculdade, 

eu fiz letras por conta da licenciatura e foi muito legal o curso pela parte da licenciatura 

e não pelo inglês e português.  

  

P: Quantos anos você tem P2?  

P2: 57.  
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P: Quanto tempo você tem de carreira de professor?  

P2: Puxa, carreira de professor eu não sei dizer, durante a Embratel eu 

trabalhei pelo menos 8 anos, eu dei muita aula lidando com profissionais, então daria 

uns 14 anos.  

  

P: E carreira como fotógrafo?  

P2: 10 anos  

  

P: Eu queria pedir para você descrever uma aula que você tenha gostado.  

P2: Um curso técnico de fotografia, eu me diverti muito nesse dia. Foi uma 

aula muito prazerosa. Foi o seguinte, o curso nesta instituição não tem prova e eu 

cheguei num belo dia no curso técnico e falei assim: comecei a distribuir uma folha 

para cada um e falei hoje é prova. Como assim esse curso não tem prova? Como 

assim esse curso não tem prova e falei que iriamos fazer uma prova hoje. Foi muito 

engraçado porque me deu a louca de fazer isso. Ai eu montei a prova da seguinte 

maneira. Todo mundo vai fazer 3 perguntas e cada um vai anotar no papel. As 3 

perguntas que vocês vão fazer são que você sabe, não sabe e outra que você acha 

que deveria saber. Ai cada um fez. Só que assim, eu dividi metade da turma sorteando 

e uma terceira parte foi que eles elegeram. Que terceira parte é essa? Quem você 

votaria que como sendo o cara que mais entende de fotografia. Eles elegeram fulano 

de tal, então separei maior parte da sala metade e uma pequena porção que vai se 

tornar os universitários. Cada turma vai fazer pergunta onde eu vou sortear um para 

fazer a pergunta desse lado e do lado de cá, só não poderia repetir e vou fazer sempre 

sorteio. Então, primeiro, as respostas que surgiram daqui se o grupo não tivesse 

satisfeito os universitários que teriam que interagir. Foi tão divertido, tão divertido, eles 

queriam fazer a pergunta, só que quem escolhia a pergunta eram os universitários, 

não eram os grupos. Então levanta fulano, fica de pé e você vai falar sobre 3 

perguntas. Ai este grupo escolhia a pergunta que iria fazer só que tinha a coisa do 

interesse. Bom essa pergunta está muito fácil e a gente sabe responder. Essa 

pergunta que ele fez nem a gente sabe responder. Então o que será que vai acontecer 

se a gente jogar para lá. Então virou uma jogada de interesses em saber por que era 

aquilo, então se eu não souber responder essa pergunta eles vão tentar responder. 

Se eles não conseguirem quem vai responder somos nós. Então o que nós vamos 
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dizer? A gente sabe responder não sabe, mas a gente está curioso para saber. Então 

a resposta final era minha sobre a pergunta que cada um fez. Então virou um debate 

gostoso, uma interação entre eles e eu entrava só como mediador e isso me deu um 

retorno muito interessante sobre até onde eles tinham aprendido. Então, surgiram 

dúvidas que eu guardei comigo, eu falei puxa não esperava que ele tivesse dúvida 

sobre esse aspecto, por outro lado, teve coisas que eu imaginava que fossem 

complicadas e eles resolveram bem.  

  

P: Porque você acha que os alunos adoraram? Porque você acha que 

ocorreu realmente um aprendizado nessa aula?  

P2: Por causa das respostas mas principalmente do nível de satisfação, 

de alegria deles, foi divertido. A demonstração do divertido para mim foi ótima e não 

foi uma aula monótona. Ouve interação, interatividade, eles firmaram conceitos e 

mostraram suas dúvidas que se tornaram depois respostas de outra maneira. Que é 

uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro colocar a coisa de uma maneira e na hora 

que alguém pergunta eu repondo de uma outra maneira e depois tentar de outra 

forma, então, é uma fonte inesgotável. Eu sempre tento responder de outra maneira 

se achar que aquela não foi compreendida vou tentar usar outra resposta de uma 

outra maneira para tentar passar o conhecimento.  

  

P: Você acha que para os alunos foi uma maneira leve, divertida de eles 

mostrarem suas dúvidas, aquilo que eles tinham de conhecimento?  

P2: Essa última aula, penúltima aula, fazia parte do curso todo, então foi 

uma consolidação, abordaram de tudo que foi mais legal.   

 

 

P:Dali você ainda trouxe reflexões para continuar o seu processo de ensino 

com os alunos? 

P2: Tenho consciência de que esse mecanismo não funciona em todas as 

salas. Toda vez que eu penso em alguma coisa com aluno, sempre tento pensar em 

interatividade, o que significa dizer que isso não é um modelo. Eu posso tentar fazer 

outra coisa dentro de uma outra sala.  

  

P: P2 muito obrigado, foi ótimo.   
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Entrevista com a professora P3  

  

P: Como você aprendeu a ser professora e com quem?  

P3: Na verdade até eu ter uns 26, 27 anos eu nunca tinha pensado em ser 

professora. Eu sempre falo que quando eu era pequena na escola, principalmente as 

meninas, ah quero ser professora quando crescer, eu falava Deus me livre ser 

professora, odeio. Mas ai eu vim trabalhar como assistente de fotografia nesta 

instituição - na verdade estagiária - enquanto cursava bacharelado de fotografia eu 

dava assistência aos professores nas aulas e aquilo começou a me envolver. Eu 

comecei a pensar que eu gostava daqueles pares de olhos me olhando e tendo 

dúvidas e eu provando que aquilo funcionava daquele jeito. Uma coisa que eu sempre 

falava para os alunos, eu adoro quando eles desconfiam que aquilo vai dar certo e eu 

mostro que vai dar certo, que funciona, que é esse o caminho, principalmente na 

fotografia que é muito mágico e descobrem que vai dar certo mesmo e aquilo começou 

a me envolver. Ai eu comecei a pensar que poderia fazer parte do meu trabalho 

profissional, então que uma parte poderia ser a prática da fotografia e a outra à 

docência mesmo. Então, eu acho que tem muito disso, o estímulo, a influência veio 

dos professores do bacharelado, alguns mais incisivamente.  

  

P: Teve uma pessoa especifica que te deu um clique?  

P3: Agora falando com você eu me lembrei de uma professora de história 

que tive no colégio que eu acho que muito do que eu sou como professora veio da 

maneira dela ensinar. Então ela era uma professora que ninguém falava na aula dela, 

não porque as pessoas tinham medo, mas porque as pessoas realmente estavam 

interessadas. Ela chamava cada um pelo nome conforme ela percebia que a pessoa 

estava um pouquinho desatenta. Ai teve aquele momento na história, ai ela trazia a 

pessoa de volta. Uma coisa que eu faço muito com os alunos, trazer eles, pedir 

opinião, chamar pelo nome, já na primeira aula eu sei o nome de todo mundo porque 

eu gosto de usar este recurso. Então teve essa professora, talvez tenha sido mais 

inconsciente, mas teve o Paulo Rossi que foi professor aqui e me estimulou muito, 

tanto é que a primeira vez que eu dei aula fora desta instituição foi ele que me indicou. 

Ai escreveu e-mail dizendo que eu já era uma boa professora e era a primeira vez que 

eu dei um curso fora do mundo conhecido que para mim sempre foi esta escola. Então, 
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ele e o Ed Figueiredo que não foram meus professores, então não foi uma influência 

de dar aula, mas ele também, conforme eu dei uma assistência na aula dele me disse: 

“você tem jeito, você sabe tirar as dúvidas dos alunos, você respeita as dúvidas deles, 

vem dar aula junto comigo, porque você não monta uma aula e vem dar comigo?” 

Nunca aconteceu por causa dos horários e tudo mas acho que ele me influenciou 

bastante.   

  

P: Como você acha que a instituição ajuda ou ajudou e que contribuições 

ela traz para o desenvolvimento do docente?  

P3: Então, eu sempre falo que nós professores dos cursos técnicos de 

fotografia não temos uma formação mesmo, eu não sou pedagoga, então eu não sei 

a base, a estrutura daquilo que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que entende 

muito de fotografia e gosta de passar essas informações e isso faz com que muitas 

das coisas que a gente passa sejam intuitivas, uma vez que a gente não viu isso numa 

faculdade, universidade e tal. Então, a gente começa a dar aula assim, meio que sem 

saber o que está fazendo, meio tateando, errando, acertando, recebendo os 

feedbacks. Então eu acho que a instituição ajuda nessa questão do feedback e para 

mim o que faz muito parte da instituição quem ensinou eu acho muitas das coisas que 

eu sei de docência foi a PF, que era minha técnica. Muitas coisas eu falava para ela, 

sobre o que tinha feito em sala de aula. Então ela ia me norteando assim as coisas 

que eu podia fazer. Outra coisa que ela fazia muito eram reuniões pedagógicas, então, 

cada professor tinha que preparar uma aula de meia hora para apresentar para os 

outros professores. Então, a gente fazia 3 dias de reuniões e cada dia tinha 2,3 

professores e em cima do que a gente fazia ela dizia esse é o caminho. Tirar do aluno 

o que ela sabe, mediar os conhecimentos deles, trazer coisas, então eu acho que a 

instituição na figura da PF me ensinou muito.   

 

P: E o PDE?  

P3: Eu nunca fiz. Não porque, a PF algumas vezes tentou. Mas ou eu não 

tinha data e na vez que eu me inscrevi não fechou turma, então eu não consegui na 

época e depois nunca mais tentei.  

  

P: Quais foram as facilidades e as dificuldades no começo da carreira e 

agora?  
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P3: Eu acho que eu sou bastante comunicativa e isso foi uma facilidade 

desde sempre. É claro que toda turma quando eu começo tem aquele momento de 

tensão, de você se sentir à vontade, do coração parar de bater forte, isso muito mais 

no começo do que hoje. Mas assim, sempre a primeira aula é um momento, mas acho 

que como eu sou comunicativa isso foi uma facilidade, a maneira de abordar os alunos 

foi tranquilo. Dificuldade no começo eu acho que era como dar conta. Talvez 3 coisas. 

A primeira em como dar conta do horário. Eu tinha muita dificuldade no que eu vou 

dar em cada dia para cumprir as 4 horas, nem faltar matéria e nem sobrar matéria. 

Tipo isso: a gente está no meio e vai ficar para aula que vem. Essa foi uma dificuldade 

grande do começo. Outra dificuldade minha muito grande era de que eu tinha muito 

medo de não saber a resposta. De o aluno perguntar alguma coisa e eu não ter a 

resposta pronta para ele. Então eu me esforçava a ler o tempo todo, conhecer, estudar 

o tempo todo porque eu falava vai que esse cara me faz uma pergunta, as perguntas 

dos alunos são sempre perguntas muito mais simples e que eu sei responder, mas 

uma dificuldade era isso, eu me sentia muito insegura em não saber a resposta. E a 

terceira coisa que eu acho que é uma coisa que dura até hoje é como passar isso de 

uma maneira que prenda a atenção do aluno. Antigamente minhas aulas eram muito 

técnicas e pouco práticas e aí eu fui percebendo que eu tinha que dar técnica e prática. 

Ainda hoje é uma dificuldade porque eu quero fazer coisas diferentes então a gente 

tem o GC que é um professor daqui e um cara super criativo no jeito de propor 

exercícios, então fico sempre pensando isso. Qual o exercício que preciso propor, 

como é que o GC faria ou converso com ele. Às vezes até dou dicas para ele; outro 

dia dei uma dica de exercício, mas sempre nesse sentido assim. Então a dificuldade 

de saber como passar, não dá tempo hoje em dia não é tanto um problema, eu acho 

que consigo organizar bem melhor e as vezes dou uma coisa nova que eu não daria 

em cima da hora, isso já é uma facilidade. Outra coisa, de tirar as dúvidas, já tenho 

segurança para dizer eu não sei. E não acontece tanto, porque eu já me preparei muito 

no começo. Acho que essa é a dificuldade hoje em dia maior.  

  

P: O que você sugere para professores iniciantes?  

P3: Como eu não tive essa teoria de como fazer, eu acho que de repente 

um curso, um PDE que supriria isso, mas como eu não fiz e quando eu fizer são 6 

anos depois de dar aula eu acho que poderia começar por isso. Um curso, workshop, 

oficina, alguma coisa que indique como a gente pode dividir os conhecimentos, como 
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montar esse cronograma. E ai eu sei que cada componente pede uma montagem 

diferente. Mas uma ideia de atividades, essas coisas eu acho que passa para o 

professor iniciante se sentir seguro para começar porque eu senti muito isso, eu já 

dava aula de formação básica, estúdio e flash já há uns 3 anos e fui dar aula de 

fotografia social. Eu faço fotografia social, faço fotografia de elenco, mas nunca tinha 

dado aula daquilo e ai eu pensei por onde começo, como divido, que ponho e o que 

não ponho. Então acho que essa foi uma grande dificuldade de montar esse 

cronograma, do que eu ia dar de atividade e ai eu acho que o meu curso de fotografia 

é o mais rico em atividade, coisas diferentes.  

 

P: Qual o lugar da criatividade do fotógrafo e para o professor de 

fotografia? Onde você busca essa criatividade enquanto fotografa e enquanto 

professora?  

P3: Eu acho que são sempre as referências; na verdade tem muito de 

externar. Estudando fotografia a gente sabe que o Bresson, o fotógrafo mestre de todo 

mundo, ele fala que existe um mundo que está fora de nós, um mundo que está dentro 

de nós é a junção desses dois mundos que a gente precisa trabalhar e que a gente 

quer comunicar então, quando a gente faz uma fotografia é um mundo que está dentro 

de nós e um mundo que está fora de nós. Então eu acho que tem essa parte da 

criatividade interior que a gente não consegue muito nomear e eu acho que da 

criatividade exterior é a coisa da referência mesmo. E aí eu fico pensando nas duas 

coisas, tanto na fotografia quanto na docência. Quando eu pego um blog, um site, um 

livro de um fotógrafo e me alimento daquilo isso é visível na minha fotografia depois. 

Tinha um professor daqui que foi meu professor ele dizia que quando você olha uma 

referência é que nem comer uma maçã. Quando você coloca a maçã dentro de você, 

ela nunca volta a ser maçã. Uma parte te alimenta e outra parte você põe para fora. E 

isso que te alimenta nunca volta. A referência é alguma coisa que você viu ali de 

alguma maneira vai influenciar na sua fotografia. Então, essa referência fotográfica e 

a referência na docência é em cima disso. Principalmente dos professores da casa. A 

gente tem uma equipe de 15 professores e é impressionante como a gente se 

alimenta. Eu sento para conversar com um e aprendo coisas, com outro dá uma ideia 

de exercício, a gente faz uma reunião e fala alguma coisa. Tem os outros professores 

que não são da nossa equipe que também acabam influenciando. Quer dizer, você 

ver como cada professor está dentro de sala de aula é muito legal. Às vezes eu vejo 
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aula de um professor que não tem nada a ver a matéria dele e falo que isso eu posso 

aplicar. Então essa referência dos professores e essas reuniões por exemplo 

pedagógicas que a gente tinha com a PF. Eu já falei isso para ela. Para mim ela é 

minha mestra, porque ela me ensinou não só a dar aula mas como entender o aluno, 

como chegar perto dele como pessoa. Não é só uma questão de conhecimento é uma 

relação entre indivíduos com sentimentos e tudo mais. Indo um pouquinho mais fora 

da questão, teve um dia que a gente tem uma aluna com deficiência de aprendizagem 

e a gente estava muito preocupada com ela, porque a gente não sabia como chegar 

nela e a gente percebia que ela ia ficando para traz e a gente tinha que fazer uma 

reunião de feedback com ela. Antes de ela entrar eu e o PC o que a gente vai fazer, 

na hora que ela sentou na minha frente veio a PF, a lembrança dela, de como ela 

abordou nossa aluna com Síndrome de Down, então a gente fez isso com ela e 

cheguei e falei: “o que a gente tem para te oferecer?” Em cima do que ela tinha a 

gente entendeu qual era nosso papel, qual era o medo dela, as dificuldades dela então 

nesse sentido a referência também serve para você entender o ser humano por traz 

do aluno.  

  

P: Porque você se interessou pela área de fotografia?  

P3: Eu comecei em jornalismo no Mackenzie porque eu gostava de 

escrever, eu sempre quis ser escritora então eu achava que jornalista escrevia. Ai na 

faculdade de jornalismo eu fiquei um pouco decepcionada porque era muito jornalismo 

econômico e político e não era uma área que eu gostava tanto. Ai conforme a 

faculdade foi passando, fiquei 2 anos, fui me desinteressando, fui ficando meio 

desacreditada da profissão. Foi na faculdade de jornalismo eu tive 1 ano de fotografia, 

era super rudimentar, o que a gente dá em 2 meses aqui para nossos alunos de 

fotografia básica é muito mais do que eu aprendi 1 ano lá, não por culpa da instituição 

mas a coisa da logística mesmo. A gente fotografava em filme, então tinha que 

fotografar e esperar a semana seguinte para ver o resultado. A gente não tinha 

equipamentos, que eram caríssimos; então eram 5 alunos para cada câmera. Então 

era muito devagar que o conhecimento se dava, mas ali eu consegui ver que de 

repente aquele poderia ser o caminho porque eu continuaria escrevendo. A sensação 

que eu tinha se eu saísse do jornalismo e fosse para a fotografia eu continuaria sendo 

uma comunicadora. A maneira de comunicar seria diferente, mas para mim estava 

sendo mais interessante essa maneira de comunicar.   
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P: Aproveitando, você é formada em?  

P3: Sou bacharel em fotografia.  

  

P: Quantos anos você tem?  

P3: 32  

  

P: Quanto tempo de carreira de professor você tem?  

P3: 6 anos.  

  

P: E como fotógrafa?  

P3: 10 anos.  

  

P: Descreve uma aula que você tenha gostado ou que você assistiu o que 

você ministrou.  

P3: Por exemplo: história da fotografia não é uma aula que eu gosto tanto 

de dar, muitas vezes eu saio pensando que dei uma super aula então isso é legal 

quando acontece, mas eu acho que fica mais as aulas do outro porque é aonde você 

se espelha. Então eu me lembro de uma aula do GC que foi uma aula dele para entrar 

nesta instituição, de foto publicitária. Ele apresentou imagens dele e ele perguntava 

para nós como a gente achava que tinha sido o posicionamento da luz, o que tinha 

sido usado que é uma coisa que eu faço nas minhas aulas de estúdio, mas que no 

caso dele foi muito especial porque parecia uma brincadeira, não parecia que aquilo 

tinha uma importância na construção do conhecimento. Ele apresentava no 

PowerPoint os slides, imagens dele que ele tinha produzido no estúdio e ele 

perguntava para nós. A gente fazendo o papel de alunos e ele perguntava como eu 

posicionei a luz, qual característica dessa luz, quais eram as possibilidades, depois 

ele mostrava o esquema que ele tinha feito. Era legal porque as discussões foram 

muito ricas. Eu me lembro muito dessa aula dele.  

  

P: Porque você considera que foi uma ótima aula dele?  

P3: Porque incluiu o aluno. Eu gosto muito dessa aula que inclui o aluno. 

Os alunos nas minhas aulas eles não ficam passivos, eu não deixo. Eles falam assim, 

nossa professora até dói o coração quando você chama a gente pelo nome. Porque 
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eu falo e você o que acha Mariana? E você? Eu chamo pelo nome e dali a 2, 3 aulas 

eles já acostumar e sabem que vai ser assim mesmo. Então eu fazia, mas percebi no 

GC o quanto isso é importante como aluna. Então ele me fez ver isso como aluna. O 

quanto você ser chamado para dentro da aula e as suas respostas serem validadas. 

É isso, poderia ser isso, mas não é.  

  

P: O que você acha que o GC fez e realizou?    

P3: Eu acho que é exatamente isso. Trazer do aluno o que ele sabe, 

construir junto e ao mesmo tempo aprender em cima dessas questões. Tem coisas 

que os alunos falam que eu nunca tinha pensado. Caramba é mesmo essa dúvida 

quer dizer isso e tal. Então eu acho que ele fez isso e eu busco fazer que é pegar esse 

conhecimento e trazer mais informações mais uma troca. Ai tem muito a ver com o 

projeto PonteS que a gente está desenvolvendo aqui. A gente fala assim: “agora que 

eu entrei no projeto PonteS eu não sei voltar atrás mais, eu não sei chegar na frente 

da sala mais e expor isso.” Então eu acho que tem haver, eu me impressionei com a 

aula dele. A outra aula que eu ia te falar que para mim marcou muito foi a primeira 

aula que eu assisti do professor AB. Primeiro que ele é um showman, então ele fala e 

fala alto e ocupa todos os espaços da sala. Aí ele escuta o aluno, ele joga para o 

aluno, o aluno não fica passivo na aula dele, o aluno tem que responder, você fica 

boquiaberta com a dinâmica da aula, com o movimento que é a aula e você não 

consegue simplesmente estar lá, você é chamado a participar daquilo. A aula dele é 

completamente diferente da minha, ele é muito mais dinâmico do que eu jamais 

conseguirei ser, mas tem essa questão que me importa de incluir o aluno e deixar ele 

dar as respostas mais do que você ficar o tempo todo falando.   

 

Entrevista com o professor P4  

  

  

P: Como você aprendeu a ser professor e com quem?  

P4: Eu acho que o professor, à docência nasceu para mim mais por 

necessidade. Eu trabalhava num estúdio de fotografia e eu precisava trabalhar mais, 

os trabalhos fotográficos que estavam aparecendo não estavam sendo suficientes e 

ai veio um convite coincidentemente de amigos do meu pai, que são diretores de uma 

grande empresa farmacêutica e eles falaram: “fiquei sabendo que você trabalha com 
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fotografia, você não quer dar umas dicas para gente?” Ai eu falei posso montar uma 

aulazinha, nunca tinha dado aula de nada. A gente se reuniu na casa desse amigo do 

meu pai com mais 3 interessados em fotografia e começamos a falar sobre fotografia, 

o que eu conhecia o que eles conheciam e foi mais uma troca de experiência. Eu me 

considero uma pessoa comunicativa, extrovertida e acho que foi fluindo. Eu me lembro 

de sair daquela “aula” e gostar, uma sensação muito boa, poxa que bacana, posso 

transmitir o que eu sei, discutir e a coisa fluiu tanto que eles falaram para eu voltar na 

semana que vem, deixa eu te acertar pelo menos o seu custo de vinda até aqui. Então 

à docência ela foi surgindo para mim como uma necessidade e foi uma coisa que eu 

fui gostando sem pretensão no começo e com essa turma foi crescendo, eles 

chamaram os amigos, outros amigos e quando eu vi tinham 10 pessoas na sala e fui 

criando gosto e foi ai que eu comecei.   

  

P: E aqui nesta escola quando você entrou?  

P4: Eu entrei vão fazer 2 anos. Acho que foi em setembro de 2012.  

  

P: Mas depois desse grupo, que você chegou a dar aula em outras 

instituições ou veio direto?  

P4: Não, já tinha dado em outras instituições; ai eu comecei muito com 

aula particular. Depois desse grupo comecei a pegar outros amigos e ai foi se 

espalhando principalmente dentro da empresa onde meu pai trabalha ai eu fui 

formando grupos, quando eu vi tinha 2, 3 turminhas particulares com 3, 4 alunos em 

cada turma e eu fui novamente criando gosto e tem um outro amigo meu que é 

professor e ele também fala: você aprende fotografia principalmente com a 

necessidade e você aprende o estilo da docência quando você se vê ali naquela 

situação. Não estou falando de uma maneira muito correta aquilo, não tenho 

conhecimento muito específico sobre aquilo e você corre atrás. Mas eu dei aula em 

outras escolas, dei aula na Abra por bastante tempo, 2 anos, dei aula na Nexfoto, que 

é uma escola de fotografia e minha experiência foi surgindo principalmente com as 

aulas particulares, depois das aulas particulares pequenas escolas até chegar aqui.  

  

P: Como a instituição ajudou? Que contribuições ela trouxe para o seu 

desenvolvimento de docente?  
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P4: Eu acho que esta escola para mim foi a prova final. Eu já estava como 

eu disse em escolas pequenas, eu precisava pegar uma grande instituição. Eu me 

lembro muito bem de contatar aqui, mandar meu currículo, foi um processo extenso. 

Dá primeira vez não deu certo, me chamaram depois e foi muito prazeroso quando eu 

consegui porque foi uma instituição em que eu queria trabalhar já há muito tempo. 

Enfim, esta escola para mim, acho que surgiu para justamente me firmar e eu ter a 

noção se era isso que eu queria fazer mesmo ou não, porque antes era um número 

pequeno de pessoas, eram poucos cursos; aqui eu realmente vi a pressão num bom 

sentido, de você segurar um cargo importante, com um nome importante por trás, eu 

acho que então toda instituição me serviu para eu pegar experiência que eu estava 

precisando.  

  

P: Que facilidades e dificuldades você vê no começo da sua carreira e 

agora como docente?  

P4: Eu acho que as facilidades que eu tive no começo da carreira como 

docente eu acho que foi, eu não tenho a formação em fotografia, sou design digital, 

mas eu acompanhei durante 5 anos o curso técnico de fotografia na Anhembi-

Morumbi. Então eu costumo falar que eu fiz o curso de fotografia, a faculdade 2 vezes, 

porque tem 2 anos de duração e eu acompanhava todas as aulas. Então, no começo 

tinha um conhecimento mas eu não tinha a prática da docência. No começo foi muito 

difícil a comunicação com as pessoas, de que forma transmitir o meu conhecimento 

para uma pessoa que não sabia nem ligar a câmera. Aos poucos eu fui vendo que era 

muito diferente que um simples papo, exigia milhões de outras coisas, paciência, 

conhecimento técnico, então a grande dificuldade foi essa, como transmitir o meu 

conhecimento para uma pessoa que não sabia nada e eu não tinha nenhuma 

formação pedagógica. Acho que a facilidade quando eu estava começando era 

justamente essa minha habilidade de comunicação. Então não tive problema em falar, 

ou timidez, ou como se expressar. Então, de uma certa maneira eu fui amaciando 

essas dificuldades e essas facilidade para conseguir chegar. Agora já com a 

experiência eu acho que minha dificuldade atualmente ainda retém um pouquinho isso 

de como transmitir porque cada dia é um dia, cada aluno é um aluno, mas acho que 

a maior dificuldade agora é a gente conseguir se especializar num assunto específico 

e se aprofundar mais nele para uma pessoa específica. Então, por exemplo, você 

pega um tema fotográfico X, e agora a dificuldade está em você chegar ao fundo, ai 
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entraria num estudo novamente, numa pós graduação, mestrado, porque agora a 

gente tem um conhecimento amplo bem interessante. Eu vejo que minha dificuldade 

hoje é conseguir focar num assunto como se fosse um especialista em um 

determinado assunto de fotografia.   

P: O que você sugere para professores iniciantes? 

P4: Eu acho que eu sugeriria acima de tudo muita paciência, não só com 

você, como as pessoas; volto a dizer que você vai estar lidando com pessoas de 

diversas formações, conhecimentos, cultura, então acho que tanto o positivo pode ser 

o negativo e o professor tem que saber lidar. O negativo vai ser se você perder a

paciência não diretamente com a pessoa mas com a situação. Você fala: “poxa, 

parece que não estou progredindo, eu estou falando a mesma coisa 15 vezes e parece 

que a sala, a turma ou a matéria não está fluindo” e é porque você precisa de paciência 

e normalmente pode ser isso. No dia seguinte você vai pegar uma turma que você vai 

falar de primeira e vai sair. Então, eu percebo normalmente quando o professor está 

começando é a falta de paciência, então entre outras coisas o principal conselho é ser 

um pouco mais paciente.  

P: Outras coisas que você acredita que seria interessante para o professor 

iniciante? 

P4: Eu acho que um conhecimento aprofundando de um assunto. Como 

agora eu estou conseguindo me aprofundar, ainda não consegui me aprofundar do 

jeito que eu queria, mas se ele conseguir já chegar com um conhecimento 

aprofundado e não geral sobre o assunto acho que vai ser uma vantagem muito 

grande. Apesar de hoje a gente ver a importância do professor polivalente, de ele 

conhecer diversas matérias, se ele já chegar com uma bagagem específica o geral 

acho que é extremamente importante, ele é quase que essencial, mas se ele já vim 

aprofundado numa questão, especialista, vamos pensar em especialista como a 

palavra, especialista em tratamento, em fotografia, ele tem um assunto onde ele 

domina muito mais do que os outros eu acho que isso já vai facilitar bastante.   

P: Qual o lugar da criatividade do fotógrafo e para o professor de 

fotografia? 
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P4: Eu acho que a criatividade do fotógrafo pelo menos para mim ele vem 

de diversos lugares; eu acho mais legal a criatividade do fotógrafo do que a do 

professor, a princípio. O fotógrafo, ele lida com imagem, então, basicamente qualquer 

imagem que você vê pode ser uma boa referência, uma boa fonte para você beber e 

poder criar. Agora para o docente, eu pelo menos vejo ser uma coisa mais específica, 

específica no melhor sentido da palavra. Você tem que lidar com questões mais 

específicas na hora de lecionar do que você se basear em qualquer coisa. Eu acho 

que na fotografia você pode tornar um mau exemplo, uma foto ruim, uma coisa não 

muito interessante como algo criativo e bacana. Eu acho que na docência não, a gente 

tem que sempre se basear em coisas que deram certo, bons professores. Eu me 

baseio muito justamente em outros professores no que eu tenho aqui em volta. Por 

isso que esta instituição para mim é muito importante. Como a gente tem professores 

excelentes e acho que os outros professores tem também essa ideia, ver o outro 

professor lecionando. O feedback da instituição tanto com cursos, como conversas 

com supervisores, ai que eu particularmente bebo, daí que eu pego minha criatividade. 

Gente com mais experiência do que eu, já fala [...] isso talvez não dê certo para essa 

situação, isso talvez dê certo para esse tipo de pessoa. Várias maneiras que você tem 

para transmitir a sua ideia. Volto a dizer como a gente não tem, eu particularmente 

não tenho essa formação como pedagogia   

  

 

 

P: Porque você se interessou pela área de fotografia?  

P4: A fotografia para mim na verdade foi por acaso, pela aula de design 

digital a gente tinha um componente de fotografia. E para mim eu falo que a fotografia 

nasce como uma mágica, porque dentro do processo de revelação de filmes você 

coloca o papel no revelador e magicamente aparece. Eu me lembro a primeira vez 

que eu coloquei isso numa aula de fotografia, o professor explicando e eu revelando 

minha foto e quando ela apareceu me bateu um estalo muito grande, o que está 

acontecendo aqui, como apareceu e dali foi o bichinho da fotografia que me picou e 

eu fiquei cada vez mais interessado. Fui pesquisando por fora, lendo algumas coisas 

e aí nesse meio período de curiosidade abriu uma vaga no estúdio da Anhembi-

Morumbi; aí eu falei que a melhor maneira de aprender acho que é vivenciar no dia a 

dia. Aí eu me inscrevi, consegui passar e daí  não parei mais.  
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P: Qual a sua formação? 

P4: Eu sou formado em Design Digital pela Anhembi-Morumbi com pós-

graduação não concluída na mesma instituição em Cinema, fotografia e vídeo.   

P: Quantos anos você tem? 

P4: Tenho 31.  

P: Tempo na carreira de professor? 

P4: 4 anos.  

P: E de fotógrafo?  

P4: Aproximadamente 7 anos. 

P: Agora para finalizarmos, descreva para mim uma aula que você tenha 

gostado. 

P4: Foi recentemente uma aula de formação básica que eu estava dando 

sobre história da fotografia. História da fotografia, uma das questões que eu sou 

apaixonado pela fotografia é justamente pelo poder de criatividade, de mexer com a 

imagem, eu me considero um cara artista nesse sentido. Eu adoro pintura, teatro então 

eu tenho uma veia artística muito saltada. Mas quando você lida em algumas questões 

na fotografia que mexe mais com datas, nomes, uma história que é propriamente a 

história da fotografia eu acabo ficando um pouco receoso. Será que essa aula vai ser 

interessante? Os alunos vão gostar de eu ficar falando tanto de datas, nomes? E eu 

me lembro muito bem porque foi a umas 2, 3 semanas atrás acho que foi a melhor 

aula que eu já dei na minha vida quando eu percebi não tanto pela reação dos alunos 

que foi extremamente positiva mais eu percebi a minha desenvoltura de uma maneira 

que eu nunca tinha visto antes e acho que eu consegui falar de coisas que eu não 

gosto, números e datas, questões históricas de uma maneira tão interessante que 

modéstia parte eu fiquei imaginando que se eu tivesse visto minha aula acho que ia 

ser sensacional. Eu achei que foi criativo, eu consegui colocar o lado bom da fotografia 

que é a criatividade essa coisa gostosa de você mexer com a imagem. Ai eu senti que 

cheguei ao nível que eu queria. Volto a dizer sendo um pouco redundante. Falar de 
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coisas chatas de uma maneira muito bacana, divertia, interessante, pelo menos 

ninguém dormiu na aula.   

  

P: Mas descreve esses detalhes, como que foi?  

P4: Eu acho que eu percebi um primeiro detalhe que resultou numa aula 

muito boa, eu estava muito inspirado nesse dia, não saberia dizer por que, mas nesse 

dia eu estava muito inspirado. As minhas falas estavam todas sem gaguejar, direto, 

eu pensava e já saia, não dava aquele branco, tudo que eu falava tinha um raciocínio, 

teve um começo, meio e fim. Isso para mim foi muito importante eu não me embananei 

durante a aula. Outro ponto interessante foi que tudo funcionou, até questões técnicas, 

o que não acontece, não é uma coisa que acontece na instituição, mas assim, sabe 

quando você pluga, você passa o slide e põe na hora que você apertou, o vídeo não 

trava, o áudio sai na hora e aí eu acho que tudo fomentou para ajudar.  

  

P: Como que foi? Você chegou e falou que vamos falar sobre a história da 

fotografia?  

P4: Normalmente eu já preparava os alunos e até pode ser um problema 

meu, de falar que na nossa próxima aula é história da fotografia, mas é uma história 

legal tá pessoal, não vou falar de todos os nomes, então de uma certa maneira eu 

como vejo um assunto um pouco chato pelo menos para mim de uma certa maneira 

eu tento passar isso para os alunos. Ó galera, eu sei que história é interessante mas 

eu vou tentar passar de uma maneira bacana. Ai já vendo isso, eu tento colocar 

bastante vídeo, imagem, sons para não ficar data nome, data nome. Eu acho que o 

que fluiu foi isso, acho que também a turma comprou a ideia, não sei se foi porque eu 

preparei eles ou eles já vieram também num momento bom, por isso que é legal dar 

aula e cada dia é um dia. Os alunos acredito que estavam bem, eu também estava, 

todo o ambiente também e acabou rolando de uma maneira sensacional.   

 

P: Ai você usou uma apresentação de Powerpoint e você foi pontuando a 

história da fotografia dentro da história e junto com isso você foi trazendo vídeos ou 

músicas que simbolizavam aquela parte?  

P4: Isso, principalmente porque é da história e ai deve ser realmente um 

preconceito meu por não ter estudado história muito a fundo, nunca fui muito bem no 

colégio e eu já via a história como uma coisa ruim. Ai eu me lembro de montar a aula 
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da história da fotografia e falar que como eu posso montar a aula da história da 

fotografia e falar assim poxa, como eu posso falar de nomes, datas, acontecimentos 

de uma maneira divertida, não maçante. Eu me lembro de procurar muitos 

documentário da BBC e pegar trechos, vídeos, fotos, eu me lembro muito bem, parece 

uma coisa boba, mas qual brincadeira que eu posso fazer na hora, com esse vídeo 

qual piadinha que eu posso fazer para depois na hora a pessoa dar risada e já acordar 

e ai eu já pego no ritmo de novo. Então eu me lembro muito bem de tentar sempre 

deixar o ambiente interessante e ai na construção do slide é importante. Eu acho que 

a mescla de mídias é o que vai fazer funcionar, pelo menos é o que vai fazer funcionar 

para mim numa aula de muita data e nome. Para não ficar somente isso, que eu acho 

extremamente importante, pô mostra a foto do cara, mostra o vídeo de uma 

encenação ai eu me lembro muito bem que um dos ápices da sala foi mostrar o Mundo 

de Beckham, que é um programa da Cultura que Tico era fanático, onde ele fala como 

construir uma câmera fotográfica de uma maneira super esculachada. Eu me lembro 

muito bem na hora da turma dar risada ai de uma certa maneira eu fui criando uma 

curiosidade que não tinha haver com a fotografia, acordavam, ai eu puxava eles de 

novo para aula ai nessa data tal tal tal. Então acho que o formato que você faz da aula 

é muito importante para esse assunto específico.   

 

 

 

 

Entrevista com o professor P5  

  

  

P: Como você aprendeu a ser professor e com quem?  

P5: Na verdade, eu sou formado em Biologia e fiz Bacharelado e 

Licenciatura, então eu tive um “treinamento” bem completo para lidar com essa 

questão de educação e ensino/aprendizagem, mas todas as experiências que eu tive 

até entrar nesta Instituição, foram no modelo mais cartesiano de educação. Professor 

na frente da sala de aula, muitos alunos e obviamente abordando vários métodos 

diferentes para tentar abranger o maior número possível de alunos. Mas o que me 

marcou muito desde que eu vim para esta instituição e tive a chance de participar do 

piloto da PonteS foi que eu acho que me tornei um professor mais “humano” porque 
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as abordagens não mudaram muito. Eu acho que eu sempre tive uma didática muito 

boa em sala de aula, mas o que me atrapalhava muito, não a mim, mas os alunos era 

justamente eu não ter aproximação com eles.  

  

P: Quando eu pergunto de aprender a ser professor você teve algumas 

referências de um modelo mais cartesiano, mas foi a partir do Projeto PonteS que 

você viu que poderia se tornar um professor mais “humano”, ou seja, ter essa 

mudança? 

P5: Eu acho que é a peça-chave. Não adianta só ter didática e ter o 

conteúdo muito bem sedimentado se você não se permite uma aproximação maior 

com os alunos; o processo todo é ineficiente.  

  

P: Como a instituição ajudou? Que contribuições a instituição deu para 

esse desenvolvimento docente?  

P5: Então, foi justamente esse piloto da PonteS, eu até separei alguns 

depoimentos dos alunos e foi muito interessante em vários aspectos. É natural todo 

mundo quando entra numa instituição e começa a trabalhar a gente tem muito receio 

de desagradar os alunos e a gente acaba aprendendo isso com o tempo. Por estar 

lidando com um público mais carente, com mais problemas no que diz respeito a 

estrutura de ensino que eles tiveram até chegar aqui eu entrei com esse receio e eu 

fui aprendendo a dizer não e me impor de uma forma muito respeitosa para os alunos 

e foi fantástico porque eu vi que por mais que estivesse dizendo não e mostrando para 

eles  que o processo de educação deles foi falho até aqui e a gente tem uma 

oportunidade para começar transformar isso, apesar deles ficarem extremamente 

chateados  porque por algumas vezes fui muito duro com eles nesse aspecto mas 

para o bem deles, eles passaram a me respeitar muito mais e me tratar inclusive de 

uma forma mais carinhosa. Eles sabem que não é por mal e na Ponte quando tive 

essa experiência com os alunos e pude me inteirar um pouco mais do dia a dia deles 

e olhar para eles como pessoas e não como uma caixinha que eu tenho que preencher 

com alguma coisa, eu vi que não é uma questão de metodologia que vai fazer a 

diferença: é a abordagem. Eu tenho que respeitar o ritmo deles e o momento pelo qual 

eles estão passando. Num modelo com muitos alunos eu confesso que isso é 

complicado e o que acaba acontecendo depois dessa experiência toda é que de fato 

eu consigo identificar de uma forma muito mais precisa os alunos que tem problemas 
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e eu acabo me dedicando um pouquinho mais a esses alunos e os que são muito bons 

eles acabam recebendo um pouco mais de atenção, mas de uma maneira diferente 

porque eles têm alguma autonomia. Então, são mais orientações e eu sei que eles 

dão conta, mas o grande prejuízo é para os alunos que estão no meio do processo, 

no meio do caminho entre o muito ruim e o muito bom porque eles acabam passando 

despercebidos no meio desse turbilhão todo. Por exemplo: eu estava lendo aqui o 

feedback de alguns alunos sobre o componente que eu dou, de projetos, e uma das 

coisas que me chamou atenção porque aparece algumas vezes é a questão do meu 

vocabulário, alguns alunos acham que as palavras que eu uso são palavras 

complicadas. Por mais que eu tente me policiar o tempo inteiro para me aproximar da 

linguagem deles é complicado porque eu tento trabalhar o vocabulário necessário 

para eles desenvolverem aquele conteúdo. Então, eles tem que enriquecer também a 

expressão verbal deles, a maneira que eles lidam com a comunicação, mas se eu não 

tivesse me permitido essa aproximação, talvez, e de conversar com eles e prestar 

atenção como eles se expressam com as palavras eu nunca teria notado isso.  

  

P: Quais foram as facilidades e dificuldades no começo da carreira e agora 

como docente?  

P5: No começo da carreira eu lidava com um público muito diferente. No 

começo da minha carreira como professor foi durante a licenciatura, eu estava numa 

cidade universitária. Eu vivi 8 anos em São Carlos, então, é uma cidade que tem uma 

série de condições que garante que o ensino público dela, mesmo sendo público é de 

altíssima qualidade porque são alunos da Federal de São Carlos e da USP que estão 

lidando com ensino público. Tem toda essa questão de experimentação, de ir atrás 

dessas filosofias educacionais todas e colocar em prática e ver o que acontece, então 

é um público muito diferente. Eu acho que no começo da minha carreira eu não tive 

muitas dificuldades, eu tive mais encantamento de ver que as coisas funcionavam. 

Em São Carlos tem uma Ludo teca voltada para aprendizado e é muito usada. Em 

que outro lugar você vê isso acontecendo? Os professores se munem de muitos 

recursos para abordar os conteúdos e os alunos. Não tive dificuldades, tive 

encantamentos porque é um público que recebe uma atenção absurda dos docentes 

desde o começo. Era muito bacana de ver e eu tive vários colegas de sala, por 

exemplo, que foram alunos do sistema público de São Carlos a vida inteira e estavam 
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cursando universidade federal sem precisar de cotas, sem precisar de nada. Era outra 

história. Eu não sei hoje como continua, mas em 2001 a realidade era essa.  

  

P: E hoje Pedro quais dificuldades você tem?  

P5: Eu acho que as maiores dificuldades que eu tenho são de como lidar 

com um pouco de frustração quando eu tenho que encarar diariamente os alunos 

porque a gente fala de uma formação técnica, profissionalizante para o mercado de 

trabalho e o abismo que existe entre esses alunos como cidadãos plenos e essa 

profissionalização é gigante. Então o que acaba acontecendo é que eu 

particularmente uso a fotografia como ferramenta para motivar esses alunos a 

preencher todos os buracos que ficaram do ensino deles. Eu não digo que eles saiam 

daqui preparados para o mercado profissional, mas eu posso dizer sem medo que 

eles saem daqui cidadãos melhores, talvez não suficiente para ser um profissional de 

fotografia, mas eles se desenvolvem e a gente vê uma transformação muito grande 

neles. Mas eu acho que minha maior dificuldade é lidar com isso.  

  

P: O que você sugere para professores iniciantes.  

P5: De novo, eu sugiro que eles tentem enxergar os alunos como pessoas. 

Eu acho que esse é o primeiro passo. É obvio que você tem que se munir de 

metodologias, abordagens, você tem que estar com o conteúdo muito bem 

sedimentado na sua cabeça para contribuir com os alunos, mas enxerga-los como 

indivíduos e cada um com sua história é fundamental. Dá mais trabalho? É extremante 

desgastante? É muito. Sabe aquela história que todo psicólogo tem um psicólogo? Eu 

estou me sentindo assim porque as vezes eu chego em casa tão angustiado. Ontem, 

por exemplo: tem uma aluna da turma da manhã chamada Ana. Eu notei que ela está 

com 3 faltas consecutivas no meu componente. E ela começou super empolgada. Eu 

já tinha sido alertado por outros professores dos módulos anteriores que a Ana tem 

problemas emocionais. Ai eu me aproximei de um único amigo que ela tem na sala, 

mais próximo dela, e perguntei se estava tudo bem, se ela tinha se desmotivado com 

o componente. Ai ele falou não, de jeito algum, ela estava super empolgada com o 

seu componente. Ai ele pediu que eu esperasse o intervalo para conversar comigo 

em particular e me contou que na última conversa com ela, ela tinha dito para ele que 

não estava conseguindo controlar a vontade de se machucar e eu me senti 

completamente impotente. Então esse é um preço que a gente tem que pagar quando 
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a gente acaba se aproximando dos alunos, a gente se sente impotente principalmente 

com o público que esta escola recebe, que eles têm história de vida às vezes 

fortíssimas.  

P: Qual o lugar da criatividade para um fotógrafo e para um professor de 

fotografia?  Onde você vai buscar a criatividade?  

P5: Eu acho difícil separar essas duas coisas. Um dos discursos que eu 

sempre tenho com os alunos no começo. Eu acho que esse padrão de módulos induz 

eles um pouco ao erro porque eles começar a enxergar a fotografia dentro de 

caixinhas e não é. A fotografia é uma ferramenta que vai dar vazão para o que eles 

são hoje. E hoje eles são resultado de tudo que eles leram, de tudo que eles ouviram, 

de tudo que assistiram, de tudo que eles conversaram e eu sempre digo a eles que 

essa busca por referência tem que ser constante. Eu tento sempre motivá-los a se 

interessar muito mais por coisas que talvez não façam sentido para eles agora. Ah, se 

sou fotógrafo, porque que eu vou no Museu de Arte Moderna? Porque você vai se 

estar se expondo a alguma coisa nova e aquilo com certeza vai ter impacto em você. 

Eu tive uma discussão muito interessante com uma aluna no começo da semana. Ela 

é evangélica. Aí na apresentação, na primeira aula, eu digo que sou Biólogo e tudo aí 

eu senti que ela veio me cutucar, me testar. Ela veio para mim do nada e falou assim: 

eu não acredito que a Terra tem 3 bilhões de anos. Ai eu parei e fiquei olhando para 

cara dela; no meio da conversa ela virou e falou assim: mas professor, eu escolhi não 

acreditar nisso. E eu falei para ela esse é o perigo quando você escolhe não acreditar, 

a sua postura deveria ser diferente. Você deveria se informar, estudar a respeito 

daquilo e formar sua opinião. Se depois de ter entrado em contato com aquilo e 

estudado você continuar não acreditando é outra história. Então porque você está se 

limitando dessa maneira? E foi muito interessante que na aula seguinte, ela me 

abordou com um texto sobre evolução humana dizendo que ela estava fascinada 

quando ela descobriu que a maior herança que os répteis deixaram para os humanos 

na escala evolutiva foi a epiderme queratinizada que por isso a gente pode sair no sol 

sem se desidratar.   

P: Porque você se interessou pela área de fotografia? 

P5: De novo, eu acho que sou uma pessoa comunicativa. E eu acho que 

a comunicação a gente pode trabalhar em várias frentes diferentes. Eu gosto de 
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escrever, de conversar com as pessoas e a fotografia foi mais um complemento para 

eu me comunicar e estabelecer um diálogo de uma maneira diferente.  

  

P: Qual a sua formação?  

P5: Sou formado em Biologia pela Federal de São Carlos, fiz mestrado em 

genética e evolução molecular com foco em conservação e tenho uma experiência de 

mais de 8 anos como jornalista.  

  

P: Qual a sua idade?  

P5: 32.  

  

P: Qual o tempo na carreira de professor?  

P5: Desde 2002. 12 anos.  

  

P: E como fotógrafo?  

P5: 8 anos.  

  

P: Agora para a gente finalizar. Descreva uma aula que você tenha 

gostado.  

P5: Depois que eu tive essa experiência de me aproximar mais dos alunos. 

É uma pergunta muito difícil porque os momentos que eu mais aproveito, mais aprecio 

eles não são aulas, eles são extremamente individuais e eles partem dessas 

provocações. De uma aluna chegar em mim individualmente, me provocar, eu 

provoco-a de volta e depois eu percebo que teve um retorno. Isso acontece todo dia 

com pessoas diferentes, em momentos diferentes. Eles sempre trazem uma 

provocação e eu sempre devolvo com outra provocação. Acontece disso as vezes 

virar uma coisa mais coletiva e todo mundo entra na discussão, mas eu acho que 

depois que eu comecei a trabalhar mais com esse cuidado de prestar atenção neles 

com indivíduos mesmo e respeitando a história de cada um deles. Por exemplo: se eu 

não soubesse que essa menina era evangélica talvez essa minha discussão com ela 

teria sido desastrosa. Porque quando eu permito que eles se aproximem, eles se 

sentem confortáveis para trazer questionamentos. Ai que entra a história da formação 

deles como cidadãos. Grande parte das vezes os questionamentos não são sobre 

fotografia. São questionamentos paralelos. Já vieram conversar comigo sobre política. 
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Já sentei com aluno para ler plano de Governo para ajuda-los a formar uma opinião, 

de tentar olhar a situação por vários ângulos diferentes. Sempre parte dessas 

provocações. De novo, a fotografia é só uma ferramenta a motiva-los a expor mais a 

situações diferentes. Porque projeto fotográfico pode vir de qualquer coisa. Pode vir 

de política, meio ambiente, questões sociais, tudo pode virar projeto. De novo, 

fotografia é só mais um meio de comunicação.  

 

P: Obrigado.  

P5: De nada. 
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