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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, a partir de projetos de outros autores, implantados em outras cidades, 

visa  utilizar  as  propriedades  da  fotografia  como  método  de  pesquisa,  como  forma  de 

documentação.   Para  isso,  busca-se  analisar  a  fotografia  em alguns  de  seus  diferentes 

aspectos documentais,  e principalmente  retratar - utilizando a fotografia como narrativa 

visual- a realidade de uma sociedade, conhecida como periferia, que é a Região 5. A partir 

de uma exposição fotográfica, pretende-se retratar a vida dos moradores do bairro Terra 

Vermelha, criando-lhes uma identidade a ser compreendida por eles mesmos, e por toda 

sociedade  externa  a  essa  realidade.  Por  fim,  busca-se  também  conceituar  a  fotografia 

como forma de  produção documental, que busca arquivar determinadas informações para 

consultas  posteriores,  informando  as  pessoas  do modo  de  vida  da  população residente 

nessa localidade.

Numa pesquisa realizada na comunidade em 2009 para a disciplina História e Memória do 

curso de Arquivologia, foi verificado que a população local não sabe ao certo como e por 

que o bairro se formou, não conhece suas peculiaridades e é visto como mais um bairro 

sem  história  e  marginalizado,  como  a  maioria  dos  bairros  periféricos.  O  diagnóstico 

identificou na comunidade laços de solidariedade, espírito colaborativo e resiliência, e um 

conjunto  de  organizações  culturais  (quadrilhas,  capoeira,  feira  de  produtos,  aulas  de 

idiomas e informática) e desportivas  (campo de futebol, aulas de hip-hop, tae-kwen-do) 

relevantes para o fortalecimento da identidade e auto-estima do bairro, e que, entretanto 

tem  grandes  dificuldades  de  visibilidade,  infra-estrutura,  espaço  físico  e  captação  de 

recursos para novos projetos.

O uso da  fotografia como narrativa visual pode  descrever o bairro, seu cotidiano, suas 

rotinas,  e  mostra  o morador  na sua realidade  sócio-cultural.  Possibilita,  portanto que o 

mesmo ao rever-se nas imagens fotográficas,  possa reavivar  e resgatar  uma identidade 

daquele  povo,  não  somente  perante  visões  externas,  mas  também  dentro  da  própria 

comunidade,  para  mostrar  que   a  fotografia  não  é  apenas  um  aspecto  secundário  de 

documentação  social,  mas  sim,  um  elemento  fundamental  na  construção  de  uma 

identidade,  na  caracterização  de  uma  cultura.  Esse  projeto  deverá  contar  com  a 

participação de professores e alunos dos colégios locais, podendo identificar e analisar as 



representações  fotográficas  dos  alunos sobre tempo,  passado e história.  O Projeto será 

implantado dentro do bairro de Terra Vermelha, uma das comunidades da Região 5, que 

faz parte do município de Vila Velha.

OBJETIVO GERAL 

Fotografar o bairro, escolher as fotos, analisar e criar narrativas visuais para uma exposição 

fotográfica em página virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Utilizar  a  fotografia  em  suas  várias  vertentes,  para  proporcionar  aos  alunos  de  uma 

comunidade  a oportunidade para produzir um acervo comunitário de narrativas visuais 

sobre  a memória,  a identidade cultural,  o cotidiano e a vida comunitária.  Selecionar e 

descrever  fotografias  que  representem  aspectos  variados  de  uma  periferia:  paisagem, 

personalidades, manifestações artísticas, contrastes urbanos e rurais.

JUSTIFICATIVA 

O projeto partiu do pressuposto de que a fotografia pode ser um  instrumento  para  os 

alunos  viverem  a  sua  cidadania,  valorizando  suas relações sociais e dando visibilidade 

a sua comunidade e também  expressar  e  representar  a  realidade  do  seu  ponto  de  

vista,  se  tornando  autor  e  sujeito ativo  de  sua  história. O modelo de documento  

fotográfico, escolhido para representar a identidade cultural da comunidade é a forma mais 

utilizada  na  sociedade  moderna  para  “compartilhar”  suas  ideias  em  redes  sociais  e 

transmissão de dados.

O objetivo é que através da fotografia,  o jovem perceba melhor  o meio que o cerca e 

também o seu próprio papel, dentro da comunidade em que vive.  Este projeto também 

promove  a  memória  e  história  local,  produzindo  fontes  por  meio  da  história  oral  que 

complementem os registros fotográficos e envolvam os alunos na construção da história e 



identidade locais com a participação  da  comunidade  no  desenvolvimento  do  projeto, 

bem  como  a apresentação  dos  resultados  finais  do  trabalho  à  comunidade.   A 

realização  de  projetos  de  memória  e  história,  contribuem  para  a  transformação  da 

sociedade e o exercício da cidadania a partir do reconhecimento do valor de cada um na 

construção da cultura local  e  da  necessidade  de  encontrar  meios  para  preservar a 

história.

Nota-se um aumento no interesse visual no mundo contemporâneo, nascido das facilidades 

de  adquirir  mídias  eletrônicas  com  câmera  e  acesso  à  internet,  “postando”  de  forma 

imediata aquilo que foi registrado.  Com a evolução constante dos meios  de  comunicação 

de  massa,  a  sociedade  vem  se  moldando, construindo  uma  nova  identidade  cultural e 

assim,  ao  interagir  com as mídias, o sujeito se sente parte da história.

Através da educação visual, o processo se inverte, e surgem atores sociais que passam de 

objetos  do  olhar  alheio  a  sujeitos  protagonistas,  produtores  de  um outro  olhar,  menos 

fotográfico,  mais  documental  da  própria  realidade,  produzindo  narrativas  visuais  que 

podem focar problemas ou imagens singelas sobre o cotidiano, a cultura local, a identidade 

comunitária, as histórias e os personagens dessas histórias.

Como  forma  descritiva  a  fotografia  mostra-se  bastante  eficaz  já  que  proporciona  uma 

exposição constante de uma fração de segundo da realidade, ou seja, o instante fotografado 

permanece  fixo  no  papel,  sendo  suscetível  assim  a  análises  e  interpretações  mais 

profundas.  A fotografia descritiva é importante, principalmente no projeto em questão, 

pois ela é a aspecto inicial para a construção de uma narrativa. Cada foto individualmente 

descreve, mas quando agrupada de forma seqüencial, estas acabam por contar uma história.

REFERENCIAL TEÓRICO 

O direito à memória é importante para que a comunidade cultive sua própria identidade 

cultural.   Segundo  Bustamante  (2000),  há  uma  grande  importância  nas  pesquisas  em 

imagens  na  constituição  da  memória.  Ela  cita  Vygotsky:   “A  verdadeira  essência  da 

memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente 



com a ajuda de signos” (Vygotsky 1989, p. 58).  A afirmação de Vygotsky, leva a reflexão 

sobre a força das imagens/signos na construção da memória.

Para dar visibilidade às qualidades esquecidas por aqueles que escrevem a seu respeito, 

pois  a  periferia  possui  ricos  e  diversificados  saberes  que  precisam  ser  registrados,  a 

comunidade usa as redes sociais.  Por participar de tal forma na vida cotidiana, a fotografia 

acaba  por  exprimir  desejos  e  necessidades  de  camadas  sociais  as  mais  diversas,  não 

podendo, de fato,  ser entendida apenas como mais  um processo de criação,   já que é, 

sobretudo, um dos mais eficazes meios de influência em nosso comportamento, e até no 

desenvolvimento de nossas idéias (Freund, 1974, Apud Silva, 2002). 

A fotografia entendida como  representação visual, também é discutida por autores que 

trabalham com a semiótica, os quais a consideram como um signo. Os estudos avançados 

em semiótica permitem criar instrumentos metodológicos para a leitura dos elementos que 

compõem  a  imagem,  permitindo  uma  análise  detalhada  da  mesma.  As  possíveis 

aproximações entre os autores que trabalham com história social da fotografia e semiótica 

da  imagem  podem  ser  percebidas  pelo  consenso  de  que  ela  é  essencialmente  uma 

representação visual.

A fotografia, como fonte de pesquisa, propicia ao historiador acrescentar novas e diferentes 

interpretações  da  história  social.  A  partir  da  leitura  dos  elementos  que  a  compõem, 

compreendem-se  em  detalhes  o  caráter  simbólico,  expresso  por  diversos  sistemas  de 

atitudes relacionadas  às representações  sociais.  As imagens fotográficas revelam alguns 

elementos importantes para o conhecimento da memória coletiva. Neste sentido, Le Goff 

(1996) observa que a fotografia revoluciona a memória, multiplicando-a e democratizando-

a,  dando uma precisão e uma verdade que permite  guardar  a  memória  do tempo e da 

evolução da sociedade. Para Le Goff, a fotografia está entre os grandes documentos para se 

fazer  história,  por  consistir  de  provas  de  que  algo  aconteceu.  O  autor  observa  que  a 

fotografia permite  conhecer  a riqueza da vida,  mesmo sendo realista,  porque o próprio 

realismo  é  também  uma  criação.  A  fotografia  representa  uma  inegável  expressão  do 

indivíduo, da face, do retrato e, também, expressão da vida cotidiana. A imagem mostra 

toda a riqueza do simples ato de ver, por ser um texto visual. O autor finaliza salientando 

que se existem provas concretas do passado e a fotografia é uma delas. 



A internet possibilita que grupos sociais possam criar espaços de auto-representação e de 

auto-imagem a partir de experiências coletivas que implicam em produzir e incentivar um 

olhar  sobre  si  mesmo,  um  olhar  exógeno.  Ao  criar  um  imaginário  que  se  alimenta 

internamente com os valores intrínsecos da cultura e explicitar uma construção para o olhar 

midiático  essa  nova  confguração  de  identidades  na  rede,  possibilita  a  quebra  dos 

estereótipos  marcados  diariamente  pelos  veículos  de  comunicação  hegemônicos, 

propiciando,  desta  forma,  tanto  o  pensar  sobre  si  mesmo,  como  a  exposição  de  um 

universo social nunca penetrado pelo olhar endógeno. Segundo  Tacca, (2005): 
Alguns  exemplos  são  muito  interessantes  nesse  sentido  e  três  experiências 
veiculadas  na  web tendo como foco  espaços  marginais  de  duas  das  principais 
cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, são referencias: o trabalho coletivo 
do projeto Olhares do Morro, o portal do movimento social Viva Favela e o site do 
paradigmático  bairro  periférico  da  cidade  de  São  Paulo,  Capão  Redondo.  São 
experiências localizadas nas quais podemos explorar a discussão sobre o espaço 
internáutico como lugar de resistência, construção de auto-imagem e embate com 
os modelos hegemônicos de comunicação. 

Todos projetos tem como foco a promoção da inclusão cultural das comunidades, como 

meio de  divulgação das diferentes realidades dos jovens participantes, que passam a ser 

protagonistas na construção de significados sociais através de imagens. A partir disso, a 

linguagem  fotográfica  é  abordada  num  contexto  sociocultural,  em  que  a  cultura  da 

comunidade e suas peculiaridades são características essenciais.

METODOLOGIA 

A inclusão visual - inclusão no processo de produção de imagens,  através da educação 

visual, a partir da compreensão dos fundamentos da fotografia (bases históricas, técnicas, 

científicas,  artísticas  e sociais)  e do seu papel  legitimador de narrativas  e  formador de 

memórias  e  identidades,-  pode  ser  utilizada  de  modo  a  engajar  os  aprendizes  num 

protagonismo a partir de uma representação visual de si mesmo, de sua comunidade, da 

relação com o outro e o mundo.  

O conceito de inclusão visual foi criado pelo fotógrafo e antropólogo brasileiro Milton 

Guran para designar uma gama de iniciativas desenvolvidas recentemente no Brasil em que 

utiliza-se toda uma produção teórica e uma experimentação formal e informal voltada para 

o  uso  da  fotografia  como  via  para  a  inclusão  social,  desenvolvimento  econômico, 



comunicação comunitária e midiativismo alternativo em comunidades em risco social.  A 

idéia  é  que  a  fotografia  seja  o  meio  de  captura  da  realidade  externa  do  bairro 

(peculiaridades locais)  a partir  de exercícios de sensibilização do olhar  que viabilizem 

desdobramentos  estéticos  como:  diálogos  e  experimentação  de  suportes  (impressões 

fotográficas  em  papel,  adesivo,  lona,  etc.)  e  processos  de  investigação  da  imagem 

(composição, montagem e manipulação). 

Será realizada uma pesquisa descritiva, levantamento da literatura e análise de imagens. A 

Lingüística  tem grande  importância para a Análise Documentária uma vez que permite ao 

profissional  da informação,  analisar   documentos,   neste   caso,   imagens,   a  partir  da 

identificação  de  signos  e  significados   relacionados   às   fotos,   compreendida  por 

intermédio da teoria da Semiótica, divida  em  duas  partes:  Semiologia  que  trata dos 

signos e Semântica dos significados. 

CRONOGRAMA 

*  O  tempo  estimado  das  tarefas/atividades  pode  variar  de  acordo  com  o  calendário 
escolar.

ATIVIDADES PERÍODO/ 2013
Descrição ABR/MAIO/

JUN 
JULH/AGO
/SET

SET/ 
OUT/NOV

Reunião /orientador Março/2013
Elaboração  do  Projeto  p/ 
apresentação/Reunião  com 
pedagogos da escola *

Criação  em 
power point p/
Apresentação 

02 a 18/04

Escolha dos alunos e professores * alunos do último 
ano  do  ensino 
médio

18/04 a 22/04

Ajustes  do  Projeto/  formação  de 
“agentes de memória”/Pesquisa

Oficina  sobre 
fotografia 

22/04 a 24/05

Identificação  e  seleção  das  fotos/ 
Oficina de Arte Fotográfica 

Organização  em 
pastas  por  data 
ou motivo

24/05 a 14/06

Arte Educação análise  fotográ- 
fica  e  história 
oral.

17/06 a 21/06



Oficina  Marketing  Cultural/ 
Exposição/Divisão de Tarefas

Como  realizar 
uma exposição 

24/06 a 28/06

criação do “acervo popular”/blog Criação  de  um 
mural virtual

01/07 a 05/07

Semana cultural Exposição 
fotográfica.

06/07 a 13/07

Relatório Cultural/ Alunos Finalização  do 
Projeto

15/07 a 19/07

Revisão e Análise dos dados Fotografias 22/07 a 12/08

Revisão Bibliográfica 12/08 a 30/09

Leitura de Referenciais Teóricos Material de apoio 01/10 a 11/10

Digitação dos textos Dissertação 18/04 a 28/06 08/07 a 27/09 07/10 a 28/11

Ajustes do texto para  Dissertação XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Atividades  propostas  pelo 
orientador

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Relatório Final XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Entrega da dissertação/Defesa XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
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