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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da

Educação do Paraná – SEED propicia aos professores uma formação continuada que cria

uma articulação entre a Educação Básica e o Ensino Superior, subsidiando através de

atividades teórico-práticas orientadas,  que articulam-se em ações educacionais com o

objetivo de propor práticas para a melhoria do ensino, que vai a prática e atuação do

professor, a relação entre professor e aluno ao aprendizado do aluno. 

Desta forma, este material didático vem de encontro com a realidade que vivemos

enquanto profissionais da educação, que se depara com um novo mundo tecnológico e

que está acessível para uma grande quantidade de alunos e que vem aumentando a cada

ano. E pensar no uso pedagógico desses recursos é uma maneira de aproximar e criar

relações entre o conteúdo escolar e os assuntos que os jovens de hoje tem proximidade e

utilizam.

A proposta aqui apresentada é levar a sala de aula uma discussão estética das

imagens  selfies que vem sendo produzidas e publicadas nas redes sociais em grande

quantidade pelos jovens, obtidas pelos celulares que muitos tem acesso. 

Oferecer  uma  referência  estética  para  as  imagens  dos  autorretratos  -  selfies

expostos pelos alunos pode contribuir para o desenvolvimento de uma consciência crítica

sobre  as  imagens  vistas  e  que  são  publicadas  e  divulgadas  nas  redes  sociais  e  na

Internet.

Apresento um tutorial em imagens e em vídeo para que o professor possa também

ter domínio de um editor de imagens e como ele se dá ao se tratar fotografias, e unir com

o conhecimento estéticos e dos elementos visuais e levar essa competência para seus

alunos,  editando  as  fotos  e  ao  mesmo  tempo  realizando  essa  discussão  do

aperfeiçoamento visual dessas selfies.

As atividades propostas intencionam o professor com o aluno a dialogarem sobre a

qualidade  estética  e  visual  das  imagens  produzidas,  em  um  momento  de  ação

propriamente dita, ao registrarem suas próprias fotos, mais agora com esses conceitos

imbuídos  de  suas  produções  e  juntos  poderem  relacionar  os  aspectos  de  mudança

estética na sua rede social.

O desenvolvimento dessa proposta se deve em primeiro momento encontros com
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os professores  de Arte  do  Colégio  com o objetivo  de iniciar  essa discussão sobre  a

produção das selfies pelos jovens e principalmente de apoderamento do uso do editor de

imagem  para  unificar  os  conhecimentos  e  repassá-los  de  forma  segura  aos  alunos,

unindo assim o conhecimento técnico da ferramenta e da teoria do tratamento visual das

imagens.  Após,  este  primeiro momento,  se dá as aulas  com os alunos,  realizando o

exercício de produção das selfies e tratamento das mesmas, embasado no conhecimento

estética. 

Propõem durante este processo, a criação de uma rede social em comum a este

grupo de professores e alunos, para poderem discutir as produções a distância, desta

forma aproximando  ainda  mais  do  contexto  real  dos  jovens,  enquanto  estão  fora  da

escola.

Espera-se  a  partir  do  ensino  de  arte  com esses  exercícios  um olhar  para  as

questões da imagem visual,  pois acredita-se que através do autorretrato possibilita-se

enxergar a si mesmo e descrever o que se vê, pelos elementos da linguagem visual que a

imagem veicula.  Todo o trabalho desenvolvido,  bem como os resultados obtidos irão

compor um artigo, a ser realizado no segundo semestre do ano de 2015.

Denise do Rocio Nascimento
denascimento@seed.pr.gov.br

ODUÇÃO
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2 FOTOGRAFIA: AUTORRETRATO OU SELFIE

O avanço tecnológico e a proximidade que hoje muitas pessoas têm com os novos

recursos, e a influência no cotidiano que ela se dá, em paralelo com o tempo gasto se

entretendo  com  isso,  no  âmbito  escolar  pensasse  no  modo  educacional  que  essas

ferramentas podem levar ao aprendizado de um aluno.

A chegada de novas tecnologias vem ocorrendo de modo gradativo nas escolas,

porém presente em muitas escolas públicas, além dos próprios alunos terem acesso a

elas e dominarem-nas tecnicamente. Contudo, se têm o desafio do trabalho pedagógico

desses recursos, e conforme Moraes (1996), observa-se que a maioria das propostas de

uso  de  tecnologias  na  educação  se  apoia  numa  visão  tradicionalista,  tendo  uma

fragmentação  do  conhecimento  e,  consequentemente,  a  fragmentação  da  prática

pedagógica.

Embora quase todos percebam que o mundo ao redor está se transformando de
forma bastante acelerada, entretanto, a grande maioria dos professores continuam
privilegiando  a  velha  maneira  com  que  foram  ensinados,  reforçando  o  velho
ensino,  afastando  o  aprendiz  do  processo  de  construção  do  conhecimento,
conservando, assim, um modelo de sociedade que produz seres incompetentes,
incapazes  de  criar,  pensar,  construir  e  reconstruir  o  conhecimento.  MORAES
(1996, p. 59)

Entendendo  que  uma  adaptação  e  revisão  na  maneira  de  ensinar  e  até  de

aprender deve ocorrer conjuntamente com essas mudanças que afetam diretamente no

comportamento humano e mais rapidamente na vida  dos jovens,  se torna necessário

compreender que as inovações tecnológicas são mediadores de ensino para que haja

uma aproximação com a realidade e sirva de interlocutor entre o educador e o educando.

Conforme MORAN (2009), aprendemos quando relacionamos e integramos. Assim,

para o citado autor, parte importante da aprendizagem acontece quando conseguimos

integrar todas as tecnologias. Desse modo, trazer para o âmbito educacional recursos

tecnológicos que estão disponíveis,  gera uma mudança no interesse em aprender  do

educando, proporcionada pela proximidade com esse contexto. 

Portanto,  pretende-se  discutir  a  produção  de  fotografias  com  telefone  celular,

selfies e seu compartilhamento em redes sociais, já que existe uma afinidade com este

assunto, por ser conhecido e de modo geral maior interesse em refletir sobre a qualidade

e o uso de aplicativos para telefonia móvel.
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O  acesso  aos  celulares  pelos  próprios  alunos  ou  o  conhecimento  de  como

funciona, possibilitam maior interação para que uma proposta educacional se realize de

modo colaborativo. Essa condição interativa transcende o espaço de uma sala de aula,

que é exatamente o que muitos alunos fazem quando se comunicam por redes sociais ou

aplicativos com uso de celulares conectados a Internet. Acredita-se que o envolvimento

seja crescente, facilitando a aprendizagem do conteúdo proposto.

Instigar a produção de imagens selfies direcionada por um professor que trará uma

nova  discussão  sobre  a  linguagem visual  para  uma  melhor  apresentação  nas  redes

sociais, possibilita aos alunos a utilizarem essas fotos para o ensino estético da imagem e

fotografia.  Transpondo  os  conceitos  adquiridos  para  uma produção  de  imagens  mais

elaboradas e com a preocupação estética.

Dentro dessa perspectiva a interação com um recurso já conhecido pelos alunos se

torna viável e positivo, obtendo um avanço na aprendizagem do conteúdo proposto, uma

vez que eles se identificam com o propósito da atividade.

Portanto,  a  proposta  desde projeto é desenvolver  uma abordagem estética,  da

linguagem visual  e  dos seus elementos,  aplicados à criação de autorretratos (selfies)

produzidos por alunos. Este projeto possibilita investigar um modo de usar a tecnologia de

forma a construir um conhecimento sobre este tema.
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2.1 Aspectos da produção e compartilhamento nas redes sociais: imagens com uso

dos telefones celulares

Esta  unidade  didática  deverá  ser  iniciada  com  os  professores  das  turmas

envolvidas na proposta, realizando uma discussão sobre o tema e a edição de imagens.

Serão pesquisados alguns tipos de editores e, em seguida, será selecionado um dos

aplicativos  para uso das ferramentas e,  também, para apresentar  esses recursos aos

alunos. Num segundo momento, o trabalho se dará com os alunos, com aplicação dos

questionários e entrevistas para investigar as experiências deste grupo. O assunto será

fundamentado  e  serão  discutidos  os  recursos  para  o  tratamento  de  imagens  com a

preocupação estética.  A etapa final  será a realização do tratamento de suas próprias

imagens, que serão arquivadas e compartilhadas em uma rede social criada para o grupo.

Este acervo de imagens será objeto de discussão e análise entre todos os envolvidos

neste trabalho.

A etapa com os professores e alunos se dará em 32 horas.

Etapa 1

- Apresentação da proposta para os professores das turmas do primeiro ano do Ensino

Médio;

- Reflexões sobre a divulgação das imagens selfies nas redes sociais pelos alunos;

-  Identificação  do  conhecimento  dos  professores  sobre  as  ferramentas  de  edição  de

imagens para celulares (questionário);

- Capacitar os professores na edição de imagens no editor de imagens –  Photo Editor

Aviary, relacionando os elementos visuais que se apresentam em cada ferramenta.

- Criação de uma rede social da turma para apresentação dos trabalhos realizados pelos

alunos e discussões sobre o resultado do tratamento de imagens realizadas.
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Etapa 2

-  Apresentar  a  proposta  do  projeto  aos  alunos  dos  primeiros  anos  do  ensino  médio

(questionários);

- Reflexões sobre como se dá a divulgação das imagens selfies nas redes sociais pelos

alunos (entrevistas);

- Apresentação de imagens tratadas e elementos da linguagem visual;

- Identificar entre os elementos visuais questões estéticas na comunicação ou postagens

nas redes sociais, uso de um editor.

Etapa 3

- Realizar um banco de dados com imagens selfies tiradas pelos alunos, que já obtêm ou

a serem tiradas para posterior tratamento;

- Em grupos de no máximo 4 alunos em posse de celulares que tem recursos para ser

baixado  o  aplicado  de  editor  de  imagem,  capacitá-los  para  as  edições  no  editor  de

imagens - Photo Editor Aviary.

Etapa 4

- Cadastramento de todos os alunos na rede social criada pelo professor;

- Criação de uma rede social da turma para apresentação dos trabalhos realizados pelos

alunos e discussões sobre o resultado do tratamento de imagens realizadas;
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2.2 Questões estéticas: tratamento de imagens e uso de editores

2.2 Questões estéticas: tratamento de imagens e uso de 

Vários editores de imagens estão disponíveis na Internet e sem custo,  ou com

custo baixo e podem ser baixados nos aparelhos celulares smartphones e, também, nos

tablets. Estes programas de tratamento de imagem vêm sendo cada vez utilizados entre

os usuários que precisam de mobilidade e praticidade para editar fotos. Neste caminho,

as empresas produtoras de aplicativos estão disponibilizam editores mais completos para

edições simples, mais rápidas e de aplicações fáceis dos seus recursos. 

Estes aplicativos oferecem recursos de como adicionar filtros, cortar as imagens ou

até mesmo aumentar ou diminuir alguns aspectos: cor, gama e nitidez, também como

ajustar as fotos escuras ou com baixa luminosidade.

O aplicativo que será apresentado para discutir algumas ferramentas de tratamento

de imagem, é o  Aviary Photo Editor compatível  com o Sistema Operacional  Android1,

Windows Phone2 e iOS3. Sendo simples de trabalhar e com alterações que não requer

muito conhecimento e nem prática no manuseio com as imagens.

O  Photo Editor da  Aviary oferece dezenove ferramentas simples: realçar efeitos,

molduras, adesivos, vinheta, recortar, foco, orientação, iluminação, cor, nitidez, respingo,

desenhar, inserir, olhos vermelhos, iluminar, borrar, mancha, meme. 

A proposta  desta  investigação  é  apresentar  um tutorial  com dezessete  dessas

ferramentas para ser trabalhado diretamente no celular. Como também, um tutorial  de

como baixar no celular para que possa ter esse aplicativo para realizar as edições. O

tutorial  será  dividido  em  duas  categorias:  ferramentas  que  interferem  nos  elementos

visuais; acessórios que são acrescentados às imagens.

1 Baseado no núcleo do Linux, de programação aberta. (fonte nas referências)

2 Compacto, desenvolvido para rodar em dispositivos móveis como Pocket PCs, Smartphones e Aparelhos 

de multimídia em geral. (fonte nas referências)

3 Móvel da Apple Inc. desenvolvido originalmente para o iPhone, também é usado em iPod touch, iPad e 

Apple TV. (fonte nas referências)
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Elementos visuais:

- realçar: esta ferramenta corrige automaticamente a imagem, com três modos básicos –

alta definição, iluminar e correção de cor. Esta ferramenta é apenas para reparos rápidos;

-  efeitos: o editor de imagem vem com 12 efeitos (Clyde, Avenue, Hass, Arizon, Lucky,

Dean, Keylime, Boardwarlk, Sentosa, Sage, Metropolis e Cruz). Os efeitos dão a qualquer

imagem uma reforma com apenas um clique;

-  recortar: permite que você corte uma imagem da maneira que desejar.  Oferece 11

cortes pré-dimensionados, mas também pode usar o formato livre, que possibilita cortar

na altura e largura que quiser;

- orientação: Alterar a orientação da imagem espelhando, girando-a e inclinando-a;

- brilho: redefinir a intensidade com a qual o brilho atua na imagem;

- saturação: acentuar ou suavizar as cores da imagem;

- contraste: aumentar ou reduzir a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras

da imagem;

- temperatura: alterar a temperatura da luz da imagem. Destacar as cores quentes como

os tons vermelho e o amarelo, ou as cores frias como os tons verdes e azuis;

- nitidez: melhora a nitidez da imagem, mas pode ser usada para o efeito oposto e deixar

a imagem borrada;

-  foco: adiciona um foco redondo ou retangular às fotos, chamando a atenção para o

tema desejado;

- borrar e mancha: resolve problemas de pele automaticamente, suavizando expressões

e retirando marcas e manchas

Ferramentas com acréscimo de acessórios:

-  respingo: permite  pintar  partes  selecionadas  da  imagem,  mantendo  o  restante

descolorido;

- desenhar: oferece pincéis e cores para pintar a imagem livremente;

- inserir: acrescentar texto em diversas cores na imagem;

-  molduras: inserir  um enquadramento. O editor oferece 12 tipos de molduras (Aura,

Borde, Lumen, Noir, STella, Notte, Rima, Vela, Capa, Sole, Luna, Fino); 

- adesivos: inserir elementos de sua escolha de uma imagem na frente de outra imagem.  
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2.2.1 Tutorial Photo Editor Aviary  
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Tutorial em video como instalar o Photo Editor Aviary

Segue link :  http://youtu.be/pAR_2PQrdHc

http://youtu.be/pAR_2PQrdHc
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Ferramenta: REALÇAR

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Realçar

Segue link : http://youtu.be/auXVeEQMaXM

http://youtu.be/auXVeEQMaXM
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Ferramenta: EFEITOS

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Efeitos

Segue link: http://youtu.be/SDuWymIQrUw

http://youtu.be/SDuWymIQrUw
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Ferramenta: RECORTAR

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Recortar

Segue link : http://youtu.be/LI8xjd7vjkI

http://youtu.be/LI8xjd7vjkI
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Ferramenta: ORIENTAÇÃO

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Orientação

Segue link : http://youtu.be/_SkfjApUiO0

http://youtu.be/_SkfjApUiO0
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Ferramenta: BRILHO

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Brilho

Segue link : http://youtu.be/PUhuSg2UFpA

http://youtu.be/PUhuSg2UFpA
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Ferramenta: CONSTRASTE

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Contraste

Segue link : http://youtu.be/nrEQ21SUcuY

http://youtu.be/nrEQ21SUcuY
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Ferramenta: SATURAÇÃO

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Saturação

Segue link : http://youtu.be/RyeU5IPbKuM

http://youtu.be/RyeU5IPbKuM
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Ferramenta: TEMPERATURA

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Temperatura

Segue link : http://youtu.be/7LLsxShlKoM

http://youtu.be/7LLsxShlKoM


22

Ferramenta: NITIDEZ

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Nididez

Segue link : http://youtu.be/WzFXx21qYlU

http://youtu.be/WzFXx21qYlU
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Ferramenta: FOCO

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Foco

Segue link : http://youtu.be/y9KaP2qv0NI

http://youtu.be/y9KaP2qv0NI
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Ferramenta: BORRAR E MANCHA

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY
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Ferramenta: BORRAR E MANCHA

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Borrar e Mancha

Segue link : http://youtu.be/jztwshB1_Zs

http://youtu.be/jztwshB1_Zs
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Ferramenta: RESPINGO

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Respingo

Segue link : http://youtu.be/By_9qVBbUdk

http://youtu.be/By_9qVBbUdk
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Ferramenta: DESENHAR

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Desenhar

Segue link : http://youtu.be/zIbrZ6h7x90

http://youtu.be/zIbrZ6h7x90


28

Ferramenta: INSERIR

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Inserir

Segue link : http://youtu.be/q-Zx8se-NAI

http://youtu.be/q-Zx8se-NAI
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Ferramenta: MOLDURAS

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Molduras

Segue link : http://youtu.be/HZAN0zVgRRA

http://youtu.be/HZAN0zVgRRA
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Ferramenta: ADESIVOS

TUTORIAL PHOTO EDITOR AVIARY

Tutorial em video ferramenta Adesivos

Segue link : http://youtu.be/7IrJtjTNo7k

http://youtu.be/7IrJtjTNo7k
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3 PESQUISA DE CAMPO

Esta  pesquisa  será  realizada  por  meio  de  aplicação de  um questionário  a  ser

realizada com os professores de Arte do Ensino Médio do primeiro ano e com os alunos,

antes e depois da aplicação da implementação do projeto. 

As questões a serem feitas para os professores e alunos antes da aplicação do

projeto é com o intuito de diagnosticar a realidade deles em relação ao uso do celular

para fotografar e do compartilhamento de imagens nas redes sociais. Nesse momento,

também será propício levar a reflexão sobre um assunto desse projeto proposto, que é de

usar  a ferramenta tecnológica em sala de aula,  assim direcionando-os para um olhar

pedagógico.

E depois de realizarem todas as etapas do projeto seria de obter uma avaliação,

tanto pelos professores como pelos alunos, dos resultados obtidos ao fazerem edições

nos autorretratos - selfies, postados nas redes sociais, relacionando com os assuntos da

disciplina de Arte e destacando as reações, se houve, de outros colegas ao observar fotos

que tiveram um tratamento para serem divulgadas.
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APÊNDICES

Questionário a ser realizado com professores de Arte 

e alunos antes na implementação do projeto no colégio

Questionário a ser realizado com os professores de Arte:

antes da implementação do projeto.

1) Utiliza redes sociais?

2) Tem celular com acesso à internet? E utiliza esse recurso com frequência?

4) Acessa as redes sociais dos seus alunos?

5) Já utilizou alguma rede social para uso pedagógico com seus alunos?

6) Já utilizou algum recurso do celular nas suas aulas?

7) Como a escola auxilia os professores no uso das tecnologias?

8)Quais  são  as  vantagens  e  desvantagens  do  uso  das  ferramentas  tecnológicas  no

ensino de Arte?

Questionário a ser realizado com os alunos do primeiro ano do ensino médio:

antes da implementação do projeto

1) Tem celular com acesso à internet? E utiliza esse recurso com frequência?

2) Utiliza redes sociais para inserir suas fotos?

4) Tira selfies e posta nas redes sociais?

5) Preocupa-se com a estética da foto para postá-las nas redes sociais?

6) Já utilizou algum aplicativo, editor de fotos, em suas selfies?

7) Você já utilizou o dispositivo móvel em sala com fins pedagógicos?

8) Você acredita que o dispositivo móvel pode contribuir para seu aprendizado em Arte e

na produção de selfie? Por quê?
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Questionário a ser realizado com professores de Arte 

e alunos após a implementação do projeto no colégio

Questionário a ser realizado com os professores de Arte:

depois da implementação do projeto.

1) Conhecia aplicativos de celulares que realiza edições de imagens?

2) Conhecia o editor de imagem trabalhado – Photo Editor Aviary?

4) Considera o trabalho de edições de imagens relevante para ser utilizada pelos alunos?

5)  Quais  são  as  ferramentas  de  edição  que  você  considera  fundamentais  para  um

resultado esteticamente adequado produção de selfie? Por quê?

6) Quais ferramentas são relacionadas com os conteúdos das artes visuais? Relacione a

ferramenta com o conteúdo.

7) Os alunos participaram com motivação da produção de selfies? Cite

8) Você utilizou outro editor ou outro aplicativo na produção de imagens?

9)  Como foi  a  apresentação  final  com o  resultado  das  produções  da  imagem? Qual

recurso utilizou para a exposição das imagens produzidas? Houve participação de outras

turmas ou da comunidade para apreciação da exposição dos selfies dos alunos?

10) Qual foi  a reação dos alunos na exposição de sua imagem? Houve recusas para

participar da exposição das imagens? Como procedeu nessa situação?

11) Houve uma dinâmica de análise das imagens entre os alunos ?
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Questionário a ser realizado com os alunos do primeiro ano do ensino médio:

depois da implementação do projeto.

1) Utilizava pequenas edições de imagens nas fotos postada nas suas redes sociais?

2) Considera relevante a edições de imagens nas imagens postadas?

3) Qual foi a ferramenta de edição que você considera fundamental para um resultado

adequado na sua selfie? Por quê?

4) Você consegue relacionar as ferramentas utilizadas no editor com os conteúdos de

Arte? Quais conteúdos você identifica?

5) Você utilizou outro editor ou outro aplicativo na produção de imagens?

7)  Como foi  a  apresentação final  com o resultado das produções da imagem? Você

participou na organização da exposição das selfies produzidas pela turma?

8) Qual foi sua reação na exposição de selfie na escola?

9) Houve uma dinâmica de análise das imagens entre seus colegas e o seu professor?

10) Você acredita que os dispositivos móveis com o uso do aplicativo Aviary contribuiu

para sua aprendizagem na disciplina de Arte?


