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RESUMO 

Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido durante a formação do PDE 
turma 2014, cuja temática era a utilização e produção de imagens fotográficas 
no contexto escolar. O objetivo era estabelecer a fotografia como gênero 
discursivo atuante para a aprendizagem significativa de David Ausubel 
(MOREIRA, 2011). Para tal, buscou-se fundamentação teórica em Santaella 
(2012), Bakthin (1984) entre outros. Nestes relacionou-se conceitos do 
dialogismo e intertextualidade em Dias e Moura (2010), com os pressupostos 
da aprendizagem significativa que transformam a fotografia em material 
potencialmente significativo exemplificado nos trabalhos de Padilha (2014), 
Padilha, Sutil e Miquelin (2013). Esta pesquisa demonstrou que se faz 
necessária uma capacitação mais específica acerca do uso das 
potencialidades que a fotografia oferece para a aprendizagem significativa de 
nossos educandos.  

 

 

Palavra-chave: Língua Portuguesa. Fotografia. Produção fotográfica. Gênero 

discursivo. Aprendizagem significativa. Ensino. 

  



 

 

Sumário 

Introdução ............................................................................................................................... 1 

2.1  A fotografia como gênero discursivo ............................................................................ 1 

2.2. Um click na realidade escolar deste professor ................................................................... 8 

2.3 Produções fotográficas dos participantes ............................................................................ 8 

3. Considerações finais ............................................................................................................ 11 

Referências bibliográficas ........................................................................................................... 12 

 



1 

 

Introdução 

  

 

2.1  A fotografia como gênero discursivo 

 

Produzir fotografias é hoje um ato corriqueiro, graças ao maior acesso à 

aquisição de aparelhos celulares que contam com câmeras fotográficas. Com 

isso, praticamente qualquer pessoa captura imagens e as divulgam através de 

redes sociais na Internet. Toda imagem contém uma mensagem e uma 

intencionalidade, dado pelo objetivo do autor desta. Assim, podemos dizer que 

a fotografia se configura como um gênero discursivo com grande 

potencialidade para a aprendizagem escolar, dada sua popularidade. 

Santaella (2012) afirma que é possível traduzir uma imagem para a 

comunicação verbal, entretanto não é a única maneira de compreendê-la. 

"Apesar de imagem e gêneros textuais serem de reinos distintos, como modos 

de representar e significar a realidade próprios de cada um, eles muito mais se 

complementam de maneira que um não pode substituir o outro (SANTAELLA, 

2012, p.13)". Ao interpretar algo (que pode ser uma fotografia) pode-se utilizar 

a linguagem verbal, sem impor o verbal ao campo imagético.  

A fotografia é gênero discursivo pela capacidade de transmitir ideias tal 

qual um texto de estrutura verbal. Entretanto, é necessário atentar para 

detalhes da imagem para se obter o máximo desta significação. Dias e Moura 

(2011) apresentam um quadro de categorias de análise teórico literária, que 

pode posteriormente ser utilizado ao trabalhar a apresentação fotografias como 

gêneros discursivos. 

Heterogeneidade Representada pela multiplicidade de signos, a 
diversidade histórica e social, bem como o 
entrelaçamento de diferentes pontos de vista 

 
Intertextualidade  
 

Permite a ampliação da obra por meio do 
entrelaçamento com outros textos e gêneros 
Discursivos 
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Interatividade  
 

Abertura para a subjetividade e criação do 
leitor/espectador 

Interdisciplinaridade  Ruptura das fronteiras entre os diversos campos 
do saber, proporcionando a construção 
de um conhecimento mais complexo 
 

 
Dialogismo  

Relação que se estabelece entre o “eu” e o 
“outro”, dando origem a uma diversidade de 
discursos 
 

Polifonia Possibilidade de interação de diversas vozes e 
múltiplas visões de mundo 
 

Figura 1 – Quadro de categorias de análise de fotografias (adaptado de 

Dias e Moura, 2011). 

Das categorias acima citadas, destaca-se neste trabalho o dialogismo. 

Segundo Bakhtin (BARROS, in BARROS e FIORIN, 1994) dialogismo decorre 

da interação entre enunciador e enunciatário. No caso da fotografia, o autor da 

imagem é o enuciador e o leitor desta, enunciatário. A diversidade de vozes e 

visões de mundo transforma os elementos de comunicação, fazendo do leitor 

da imagem se tornar sujeito desta interação, não sendo ele passivo neste 

processo. O dialogismo de Bakhtin se reporta a formações combinatórias da 

linguagem em suas dimensões verbal e extraverbal, articula formas discursivas 

com visões de mundo e pontos de vista determinados (BRAIT, 2005). 

 A utilização de tecnologia, como a fotografia, encontra subsídio nas 

diretrizes de tecnologia para o Estado do Paraná. Esta apresenta a 

transcendência da leitura considerando a multiplicidade de linguagens e suas 

associações (PARANÁ, 2010). A fotografia como linguagem visual tem o poder 

do subjetivismo, que impacta e emociona no ato da interpretação. No contexto 

escolar, a fotografia encontra ressonância como ferramenta para a formação de 

leitores, em que o conceito de leitura apresentado por Santaella (2012, p. 10) 

entende: 

Desde os livros ilustrados e, depois, com os jornais e 
revistas, o ato de ler passou a não se limitar apenas à 
decifração de letras, mas veio também incorporando, 
cada vez mais, as relações entre a palavra imagem, entre 



3 

 

o texto, a foto e a legenda, entre o tamanho dos tipos 
gráficos e o desenho da página, entre o texto e a 
diagramação. Além disso, com o surgimento dos grandes 
centros e a explosão da publicidade, a escrita, 
inextricavelmente unida à imagem, veio crescentemente 
se colocar diante dos olhos na vida cotidiana 
(SANTAELLA, 2012, p.12).  

Portanto, é preciso que se use toda e qualquer manifestação linguística 

em sala de aula, a fim de formar leitores a partir de gêneros clássicos, de fotos, 

filmes, anúncios publicitários entre outras representações. 

Seguindo ainda por esta ótica as Diretrizes Curriculares, agora de 

Língua Portuguesa, adotadas no Estado do Paraná, apresentam que nas 

últimas décadas a escola pública passou a atender as classes populares. 

Neste sentido existe a necessidade de saber quem são, de onde vêm e quais 

as referências socioculturais que trazem para este contexto para que ocorra de 

fato a democratização dos conhecimentos. Assim a escola torna-se o espaço 

para o diálogo entre os conhecimentos sistematizados por ela e os 

conhecimentos do cotidiano popular (PARANÁ, 2008). Ao levar em conta a 

bagagem cultural dos alunos se estabelece a primeira etapa do diálogo, entre o 

autor e o receptor, dado pelo objetivo do primeiro em atingir o segundo. 

Considerando as referências socioculturais do público alvo conclui-se 

que a linguagem visual é próxima, sendo para os alunos mais fácil “ler” uma 

imagem do que um texto escrito, e esta pode servir para predispô-los a 

aprender determinado conteúdo. Ao analisar a imagem, o aluno se transforma 

no sujeito ativo desta interpretação, mobilizando a atenção, conteúdos prévios 

que ele traz e o esforço cognitivo para essa ação.  

O diálogo (que existe entre a imagem, a experiência de vida do fotógrafo 

e o contexto da produção) dará a possibilidade para o professor encaminhar 

debates a partir das impressões levantadas por parte dos alunos, explorando 

as mais diversas nuances apresentadas pela fotografia, e pela comparação 

dessas informações com as de textos de outras naturezas. Os próximos 

parágrafos tratarão do objeto fotografia como material potencialmente 

significativo na aprendizagem escolar. 
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2.2 A fotografia como material potencialmente significativo para a 

aprendizagem significativa 

Percebe-se que alguns gêneros são privilegiados nas produções 

voltadas para o cotidiano da sala de aula, como resumos, descrições e textos 

argumentativos, todos estes linguagem verbal e escrita. Questiona-se aqui, o 

papel das imagens neste contexto. Na prática, uma fotografia, essencialmente 

não verbal, oferece elementos que possibilitam abordagens, discussões e 

interações tão ricas quanto as oferecidos por textos escritos.  

 Segundo Mikhail Bakhtin (2005) as relações estabelecidas entre 

linguagem e sociedade são indissociáveis, da atividade humana, entendidas 

como domínios ideológicos, como por exemplo, o educacional, o jornalismo e o 

religioso, e dialogam entre si produzindo gêneros discursivos pela presença de 

seus enunciados.  Esses propiciam a interação entre indivíduos e a construção 

de uma sociedade, de cultura e conhecimento. Assume-se aqui a perspectiva 

de que a fotografia tem papel de gênero discursivo, sendo a imagem capturada 

seu próprio enunciado. E assim, pode ser utilizada na formação de leitores e 

promoção da efetiva aprendizagem dos estudantes em Língua Portuguesa.  

Entre os estudiosos acerca dos mecanismos de aprendizagem, 

escolheu-se a teoria cognitivista de David Ausubel (MOREIRA, 2011) chamada 

aprendizagem significativa. Ele reconhece a importância da experiência afetiva 

na aprendizagem e afirma que a estrutura cognitiva organiza e integra os 

conhecimentos durante o processo da aprendizagem. Ela é pertinente pois 

Ausubel analisou como a aprendizagem ocorre em ambientes como as salas 

de aula. O fator isolado mais importante e que mais influencia a aprendizagem 

é partir do que o aluno já sabe. Este conhecimento prévio será o ponto de 

ancoragem para novas ideias e conhecimentos, desde que estes sejam 

relevantes para o aluno (MOREIRA, 2011). A imagem, no caso a fotografia, 

desperta interesse nos alunos podendo ser um ponto de partida para a 

aprendizagem significativa. Para que ela ocorra, a fotografia deve conter uma 

nova informação que se relacione com um aspecto especificamente relevante 

da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, ela deve despertar a 

curiosidade e mobilizar a atenção dos alunos.   
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Nesta perspectiva a fotografia pode ser compreendida como um material 

potencialmente significativo. Entende-se por esse conceito, qualquer recurso 

utilizado dentro de um planejamento organizado e com intencionalidade 

pedagógica, observando as condições necessárias para a aprendizagem 

significativa em relação ao material propriamente dito e ao público-alvo, como 

esquematizado na imagem a seguir: 

 

Figura 2 - Esquema sobre as condições da aprendizagem significativa (PADILHA, 
2014). 

Fonte: PADILHA, 2014. 

O professor que desejar trabalhar com fotografias para promover a 

aprendizagem significativa deve ter em mente as condições para que esta 

ocorra. Para tanto, deve saber que conhecer os conhecimentos prévios que o 

aluno traz sobre o tema a ser debatido e utilizar encaminhamentos 
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pedagógicos que predisponham a atenção e disposição do aluno para 

aprender. Quanto ao material, no caso a fotografia, deve planejar sua produção 

e uso para que seja um material potencialmente significativo. Assim, ao 

capturar a imagem esta deverá conter elementos condizentes à faixa etária dos 

alunos, bem como os conceitos, terminologias e linguagem utilizada com eles 

(MOREIRA, 2011). E ao planejar o uso, como a fotografia em questão se 

encaixa no processo de aprendizagem. Em outras palavras, as diversas formas 

de uso destas, que podem ser para organizar previamente os conceitos a 

serem estudados pelos alunos, ou como ponto de partida para a discussão de 

conceitos mais aprofundados (que é o processo da diferenciação progressiva), 

ou para esclarecer aos alunos as similaridades e diferenças entre conceitos 

próximos (reconciliação integrativa), ou mesmo para a consolidação do novo 

conhecimento.  

Como pode ser observado são múltiplas as possibilidades de uso das 

fotografias para uma aprendizagem significativa. Infelizmente, muitos 

professores desconhecem tanto a teoria da aprendizagem significativa quanto 

encaminhamentos pedagógicos com o uso de fotografias visando este objetivo. 

Pode-se entender as fotografias como recursos visuais. Neste sentido, 

podemos analisar a função e proposta de utilização das fotografias de modo 

semelhante ao dos recursos áudio visuais, ou R.A.V. apontado por Arroio, Diniz 

e Giordan (2006) e relacionados por Padilha, Sutil e Miquelin (2011) com a 

aprendizagem significativa. 

Função dos recursos 
visuais 

Propostas de utilização:* Pressupostos da T.A.S.** 

Motivador Para sensibilização Predisposição do aluno 
Aumento do esteio de ideias 

De apoio a fala do 
professor 

Para ilustração Como organizador prévio 
Para a Reconciliação 
Integrativa 
Aumento do esteio de ideias 

Informativo Para a simulação 
(Demonstração) 

Para a Reconciliação 
Integrativa e Consolidação 
Aumento do esteio de ideias 

Como conteúdo de Ensino Para a Reconciliação 
Integrativa, Diferenciação 
Progressiva e Consolidação 
 

Como produção dos sujeitos Verificar a assimilação 
obliteradora, melhorar a 



7 

 

predisposição do aluno, 
consolidação, reconciliação e 
reconciliação integrativa. 
 

* segundo Moran, Masetto e Behrens (2012). 
** T.A.S.- teoria da Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel, Novak e  Hanesian 
(1980) 
Fonte: adaptado de Padilha, Sutil e Miquelin (2011). 
Figura 3 – Função dos recursos audiovisuais e sua relação com a aprendizagem 
significativa. 

 

 Durante a implementação do projeto no Colégio Estadual Euzébio da 

Mota, foi submetido aos professores participantes do grupo de estudo sobre 

uso de fotografias no contexto escolar um questionário. Uma das questões 

dizia respeito aos usos que os professores faziam de imagens e fotografias em 

suas aulas. A maioria dos respondentes afirmou que utilizavam para ilustrar o 

conteúdo lecionado, sendo a função desempenhada pela fotografia de mero 

apoio a fala do professor. Esta função pode atuar na aprendizagem significativa 

do aluno, sendo um organizador prévio do conhecimento ou para aumentar o 

esteio de ideias (PADILHA, SUTIL e MIQUELIN, 2011). Entretanto, é apenas 

uma de várias. Apenas a professora de Artes mencionou utilizar fotografias 

como conteúdo de ensino e neste caso, o recurso pode ter função informativa 

(ARROIO, DINIZ e GIORDAN, 2006 apud PADILHA, SUTIL e MIQUELIN, 

2011) e atuar nos processos de Reconciliação Integrativa, Diferenciação 

Progressiva e Consolidação que constituem a aprendizagem significativa. 

 A elaboração da produção didático-pedagógica para o PDE teve como 

um dos objetivos ampliar o conhecimento dos professores quanto as 

possibilidades de encaminhamentos pedagógicos utilizando fotografias, 

visando uma aprendizagem significativa. Nos próximos parágrafos, serão 

abordadas algumas destas possibilidades, como elas se relacionam com a 

aprendizagem significativa e a percepção dos professores participantes tanto 

do grupo de estudos presencial, como do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). 
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2.2. Um click na realidade escolar deste professor 

 Uma das etapas deste trabalho consistiu na elaboração da Produção 

Didático-Pedagógica que se tornou um roteiro de encaminhamentos 

pedagógicos com a reunião de textos, imagens e questionamentos sobre o 

potencial da fotografia como gênero discursivo, utilizado nos encontros dos 

grupos de estudos no referido colégio. Estes encontros ocorreram no ano de 

2015, nas horas atividades dos professores envolvidos. A intenção inicial desta 

pesquisa era discutir apenas com os professores de Língua Portuguesa deste 

estabelecimento de ensino, mas como houve interesse de professores de 

outras disciplinas (Artes, Matemática e Física) abriu-se o grupo de estudos 

para todos os professores interessados em participar.  

Para atender aos interessados, foi necessário duplicar o número de 

encontros semanais, de acordo com as horas atividades dos envolvidos. 

Assim, o grupo de estudos de Fotografia no Colégio Estadual Euzébio da Mota 

ocorreu às segundas-feiras no período da tarde e às quartas-feiras pela 

manhã. Os agentes educacionais II também mostraram interesse de participar 

do grupo, e para atendê-los foi feita uma turma extra que ocorreu 

quinzenalmente às terças-feiras pela manhã. O inicio dos encontros destes 

grupos de estudos estava previsto para março de 2014, mas foi adiado devido 

a greve dos professores. Em maio os encontros tiveram seu início e 

terminaram em novembro do mesmo ano, por conta da necessidade de 

dedicação dos professores na reposição do calendário escolar e avaliações. 

  

2.3 Produções fotográficas dos participantes 

 

A máxima (nem sempre verdadeira) de que uma imagem vale por mil 

palavras foi explorada durante o grupo de estudos junto aos professores.  Entre 

as atividades, foi encaminhada a discussão sobre de que maneira as 

fotografias podem despertar emoções e questionamentos. Uma das fotografias 

analisadas é a imagem a seguir: 
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Figura 4 - Problemas sociais -  Marcio Roberto Neves Padilha 

Tal qual uma crônica, a imagem nos faz imaginar o que levou aquele 

indivíduo a tal situação. Junto dele estava um grupo de mais ou menos dez 

pessoas, que também aparentavam embriaguez. Por sua vez as pessoas que 

por ali passavam sequer olhavam, como se assim pudessem evitar ou 

simplesmente ignorar o problema. 

 Assim como já citado anteriormente por Santaella (2012) a comparação 

entre crônicas e retratos cotidianos de nossa sociedade, configura um grande 

exercício de interpretação para os alunos. É o momento de identificação e 

argumentação sobre problemas que enfrentam diariamente. Neste exercício é 

possível ainda a análise dos elementos com constituem o gênero textual 

crônica e o que o cronista busca como tema para o seu ofício. Sob a ótica de 

bakhtiniana, o conceito dialógico da polifonia (a “voz” do fotógrafo, suas 

influencias e de seus interlocutores) aparece no ato da leitura e interpretação 

da imagem (DIAS e MOURA, 2010). 

 A teoria caminhou junto com a prática durante a implementação do 

projeto, o que se traduziu em oficinas de técnicas fotográficas com os 

participantes, nas quais também se discutia os aspectos teóricos do uso da 

fotografia como gênero discursivo. As produções dos professores envolvidos 

podem ser alvo de ambas análises (técnica e teórica), se observar quesitos 
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como enquadramento, composição, luz e sombra, foco e profundidade de 

campo, como também o dialogismo, a polifonia e a hipertextualidade. 

Também foi trabalhado a pós-produção com o uso do software livre 

GIMP. Nesse momento os professores participantes afirmaram ver nesta 

ferramenta possibilidades de produção de seu próprio material didático. No final 

do ano de 2015 os participantes mencionaram a necessidade da continuação 

dos encontros de forma permanente, porque perceberam a pertinência e 

importância desta temática. 

Notou-se ainda uma modificação na postura de trabalho com fotografias 

pelos participantes das oficinas e do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), que 

pode ser compreendida como uma aprendizagem significativa dos mesmos, 

como demonstrou os comentários a seguir: 

 "[...] pude perceber a riqueza das imagens como 
ferramentas pedagógicas, pois elas proporcionam uma 
série de atividades que nunca havia pensado em utilizar 
em sala de aula. Com o uso delas podemos ampliar a 
capacidade de análise e reflexão de nossos alunos, 
levando-os a perceber informações que muitas vezes 
passam despercebidas." (JVMS) 

 

Os participantes do GTR se inscreveram nesta temática pela afinidade, o 

que por si só, configura-se como predisposição para a aprendizagem. Pode-se 

inferir que a Produção Didático-pedagógica funcionou como um material 

potencialmente significativo (MOREIRA, 2011) para estes profissionais, pois 

contribuiu para o aprofundamento de seus conhecimentos acerca dos usos da 

fotografia no contexto educacional. 

"[...] penso que o simples fato de refletir sobre a ideia de 
se ler com imagens, já representa uma grande vitória para 
a educação de um modo geral. [...] continue levando 
adiante esse projeto, pois, ainda temos muito que 
pesquisar sobre a especificidade da leitura e interpretação 
das imagens em todas as áreas." (ERP) 

O participante acima menciona que a temática é vasta, pertinente e que 

necessita de estudos mais aprofundados que sejam compartilhados com os 

professores da rede pública estadual de educação. 
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As colocações dos colegas professores no GTR podem ser 

corroboradas por Costa (2013- p.38), quando este afirma que: 

 "Houve um tempo no qual a imagem era um mero adereço 

na educação, na divulgação científica e na produção 

literária, porém hoje os mais diversos campos do saber, da 

produção e da comunicação humana se apoiam na 

linguagem visual e imagética." 

Assim como mencionado acima por Costa (2013), os professores que 

participaram das oficinas e do GTR em 2014 perceberam que a fotografia é um 

gênero discursivo com grande potencial como material potencialmente 

significativo para a aprendizagem escolar e que não pode ser relegada a um 

plano meramente estético. 

 

3. Considerações finais 

 

 Os professores da rede pública de ensino do Paraná reconhecem a 

importância da fotografia na educação e que ela pode auxiliar a aprendizagem 

significativa dos estudantes nos conteúdos formais das diversas disciplinas 

curriculares. Dos professores envolvidos no C. E. Euzébio da Mota, 80% fazem 

uso das fotografias em suas aulas, para ilustrar e apoiar o conteúdo trabalhado. 

Neste sentido, é a imagem como mero adereço como supracitado.  

 Ao final do projeto, os envolvidos perceberam a importância e 

pertinência deste gênero e demonstraram mudança em suas performances de 

trabalho em relação ao uso de fotografias no contexto educacional. 

 Isto indica a pertinência e importância de formações continuadas 

específicas para trabalhar as potencialidades pedagógicas da produção e uso 

de fotografias no espaço escolar. Nestas é necessário abordar teoria que 

possibilitem reflexão e análise da imagem e também aspectos técnicos e 

práticos que possibilitem a produção de imagens como materiais 

potencialmente significativos.  
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