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PROJETO PONTO DE VISTA: A MEMÓRIA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE UMA 
COMUNIDADE  VISTA ATRAVES DO ACERVO FOTOGRAFICO EM MEIO DIGITAL.

1. INTRODUÇÃO: 

Este projeto   visa   a   elaboração de pesquisa metodológica-descritiva para realização do “Projeto 
Ponto de Vista”,  de disponibilização do arquivo de imagens destinado a preservar à memórias das 
manifestações culturais ocorridas na comunidade denominada “Região 5”,  que vive distante dos 
grandes centros culturais e assim preservar a identidade cultural da comunidade com a valorização 
das práticas comunitárias, a união de indivíduos em prol de melhorias em suas  condições de  vida 
e  o  reconhecimento  que  estes  indivíduos  passariam  a  ter  de  si mesmos enquanto  sujeitos da  
história.
 
Tais  documentos  –  fotografias  em  meio  digital  –  encontram-se  parcialmente  identificadas  em 
arquivos digitais, mas sem organização e principalmente indexação para busca. O objetivo é criar 
descritores que para facilitar  o acesso e recuperação, disponibilizando em rede para estimular a 
produção de manifestações culturais entre os alunos das escolas da comunidade, finalizando com 
uma exposição das fotografias dos principais eventos.(valorização da cultura).
Relativizando o papel da fotografia como documento historico e manifestação cultural. O Projeto 
levantará dados relativos aos procedimentos de organização adotado pelas escolas para guarda e 
recuperação da informação, especificamente da documentação fotográfica em meio digital, e se este 
acervo fica disponibilizado para o público, sendo uma forma para garantir a preservação dos bens 
culturais imateriais, frente à relevância das manifestações sociais como parte da formação cultural 
de uma comunidade, relacionando a  cultura com  as  suas experiências  de  vida  e  com  seu 
cotidiano mostradas nessas fotografias.

A escolha do bairro “Terra Vermelha” para implantação do Projeto,  foi  motivada pela vivência 

pessoal  em  bairro  periférico  e  pela  visão  de  um  afastamento  cultural  dos  grandes  centros, 

transformando essa peculiaridade sobre o bairro para a sociedade, como espaço importante para o 

desenvolvimento da cidadania e inclusão cultural de seus moradores.

Durante  a  organização dos  arquivos  documentais  em meio  digital  de  uma escola  dessa região, 
verificou-se enorme quantidade de fotografias das manifestações culturais acontecidas no bairro 
envolvendo a escola. O mesmo acontece em outras escolas do bairro. Porque essas manifestações 
culturais  são fotografadas  e  apenas  arquivadas  em meio  digital?   A comunidade percebe  essas 
manifestações como parte de sua identidade cultural? Se esses registros fossem disponibilizados de 
alguma forma (midias sociais, blogs, intranet), essas manifestações teriam uma maior importância 
cultural para essa comunidade? 

Esse projeto deverá contar com a participação de professores de arte e alunos dos colégios locais – 

uma escola municipal de ensino fundamental e uma escola estadual de nivel médio- para escolher 

um melhor aproveitamento da proposta do Projeto que é mostrar a expressão cultural por meio da 

fotografia, apontando para um reconhecimento de si  como objeto do discurso visual e trazendo 

mudança na invisibilidade em que eles são remetidos como cidadãos, igualmente a tantos outros 

jovens moradores de periferias. (Maheirie, 2008)



2- OBJETIVOS

Trazer um olhar cultural sobre as manifestações sociais de uma comunidade, através da produção de 
um  fundo  documental  fotográfico  já  armazenado  em  duas  escolas  locais  e  uma  exposição 
fotográfica.

2.1-  Específicos 

_Identificar  e  ordenar  fotografias  em  meio  digital  que  represente  manifestações  culturais  da 
comunidade;
_Relacionar as informações em uma base de dados;
_Apresentar  um produto   final:  disponibilização do acervo  fotográfico  catalogado  e  indexado 
conforme técnicas arquivísticas;
_Exposição fotográfica
_Produção de um  relatório identificando o olhar que a comunidade tem sobre suas manifestações 
culturais

3- JUSTIFICATIVA: 

Esse acervo  fotográfico digital é a memória social de uma comunidade que vive longe dos grandes 
centros culturais e que produz sua própria cultura através de espetáculos, artesanato, feiras e centros 
de vivência,  que nunca foi disponibilizado para o público, sendo que o Projeto Ponto de Vista, 
colocará o acervo à disposição de pesquisadores e unidades de informação. A proposta do Projeto 
em envolver professores de arte e alunos das escolas locais, é para valorizar os jovens e sua cultura, 
provocando  questionamentos  sobre  sua  identidade  e  promovendo  a  compreensão  da  fotografia 
como uma linguagem  de expressão estética, visual e artística e por isso potencialmente educativa. 
A fotografia de manifestações artísticas,  cumpre também um papel de  registro sócio-cultural, 
Os  participantes  do  Projeto  “Ponto  de  Vista”  farão  reflexões  acerca  da  arte  fotográfica,  seus 
sentidos, conteúdos, dimensionando dentre outras, a contribuição desta linguagem na constituição e 
manutenção de memórias narrativas e visuais do lugar onde vivem.

O Projeto Ponto de Vista será implantado na comunidade conhecida como “Região 5” e terá como 
foco a promoção da inclusão cultural dos alunos participantes do projeto, como meio de  divulgação 
das diferentes realidades dos jovens participantes, que passam a ser protagonistas na construção de 
significados sociais através da linguagem fotográfica abordada num contexto sociocultural, em que 
a  cultura  da comunidade foi  retratada  durante  manifestações  culturais  ocorridas  nas  escolas  da 
Região.

Este projeto  irá contribuir 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   a  preservação  e  para  o  acesso  ao  patrimônio  artístico  e  cultural, 
reprocessando a cultura através da tecnologia da informação, resultando em uma nova maneira de 
enxergar a cultura. Segundo Grumberg (2000): 

...  proporcionar  à  criança  um maior  contato  com  a  criação  cultural que  é  um  
fazer  contínuo  da  sociedade  na  qual  a  criança  tem  um espaço  próprio,  ao  
mesmo   tempo   que   a   possibilita   adquirir   os  instrumentos  para  recriar, 
transformar, usar e desfrutar o patrimônio cultural da sua  região, do seu país e do 
mundo  inteiro, preservá-lo, enriquecê-lo e valorizá-lo para participar das mudanças 
da cultura de hoje e do amanhã. (p. 169). 



Porque a fotografia? Na contemporaneidade, as imagens aparecem nos distintos meios de circulação 
da cultura. Elas representam pequenos fragmentos que indicam os diferentes modos de vida dos 
atores sociais, a forma como compreendem o mundo, suas representações, o imaginário e as cenas 
muito próximas de seu cotidiano. Dentre a diversidade de imagens, escolhe-se a fotografia para a 
discussão  sobre  o  conhecimento,  pois  é  um  produto  social,  contando  com  uma   inovadora 
ferramenta  de  educação  patrimonial, a web, que sintoniza  com  a  linguagem  e  os  meios  
disponíveis  da  contemporaneidade e passa  a  ser  uma  forma  de  atualizar  estes  valores  e 
manter  viva  a  memória  que identifica os cidadãos com suas cidades.

4- REFERENCIAL TEÓRICO (máximo 2 páginas) 

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. 

Considerando o grande interesse por imagens fotográficas, deveriam ser propostos, em função dos 
novos  contextos  tecnológicos  institucionais,  novos  modelos  para  se  reunir,  organizar  e 
disponibilizar estas imagens, de forma que provoquem uma 'mudança no jeito de olhar',  visando 
inseri-las efetivamente no processo informacional. 
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). 
Fixar um olhar perceptivo em um objeto, pode transformar “a experiência visual de uma recepção 
passiva, retiniana, em uma recepção enriquecida, instigante”, onde se questiona o que se vê, com 
um olhar contemplativo às coisas tais como são, como se as estivéssemos vendo pela primeira vez, 
um “olhar criativo ... oposto de um olhar fugaz e rápido, que toma por já visto aquilo que acaba de 
olhar ou aceita velhas ou usadas interpretações daquilo que é visto” (Haertel,  1990, p.57, Apud 
Silva, 2002). 

Entende-se  por  Patrimônio  Cultural  a  memória,  seja  ela  individual  ou coletiva. É  ela  que  irá 

nos  inserir  no  contexto  social  e  permitir desenvolver nossos sentidos  através de bens,  sejam 

eles  igrejas, prédios,  comidas, expressões  típicas, livros, etc. 

Encontramos na Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, art.  216,  a  descrição  para 

patrimônio  cultural,  que  engloba  um  aspecto  amplo  do conceito: 

 
Constituem  patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  de  natureza 

material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto, 

portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos 

diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira... 

(Constituição Federal, art. 216). 

 

Esse  conjunto,  criado  pelo  homem  através  de  sua  história,  marca  a identidade de um povo. No 



caso  do Brasil,  essa   identidade  se  faz  pela  diversidade  cultural  de  suas  regiões.  Dos grupos 

culturais que compõem a sociedade, pode-se  incluir  formas de expressão, criações científicas e 

artísticas, modos de vivência, obras, documentos, conjuntos urbanos e paisagísticos, artísticos ou 

arqueológicos. Segundo :
“Em um contexto mais amplo, o conceito de Patrimônio Cultural pode ser subdividido em 

outros dois grupos: 1) Bens Patrimoniais Materiais, como livros, casas, fotografias,  jornais, 

automóveis,  árvores,  panelas,   camas,  máquinas,  etc.  e  2)  Bens  Patrimoniais   Imateriais, 

como  os  inseridos  em  grupos  constituídos  de  execução  de uma música,  atos  religiosos,  

uma  forma  de  plantio,  um  processo  de  fabricação  de vinho, ou a elaboração de uma  

receita, modos de expressão, etc. “

É  com  a  preservação  do  patrimônio  histórico  que  garantimos  o  nosso acesso à cultura local e  

encontramos  ou  reafirmamos  a  nossa  cidadania.  Esse  direito  também  está  assegurado  pela 

Constituição Federal em vigor, no seu art. 215: 
O Estado garantirá a  todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso  às 

fontes  da  cultura  nacional,  e  apoiará  e  incentivará  a valorização  e  difusão  das  

manifestações  culturais.  (Constituição Federal, art. 215). 

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. 

O  conceito  da  Cibercultura,  que  é  a  cultura  contemporânea  fortemente  marcada 

pelas  tecnologias digitais e que está presente na  vida  cotidiana de  cada  indivíduo, 

prova que a internet é esse meio inovador de se transmitir o conhecimento que deve 

ser explorado pelas práticas da educação e especialmente a patrimonial.  Segundo a Declaração do 

México, 1985.  In:



“a  cultura  procede  da  comunidade  inteira  e  a  ela  deve  retornar.  (...)  A 

democracia cultural supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade no 

processo de criação de bens culturais, na tomada de decisões que concernem à vida 

cultural e na sua difusão e fruição” 

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. Ao criar um imaginário que se alimenta internamente com os valores intrínsecos da cultura 

e explicitar uma construção para o olhar midiático essa nova configuração de identidades na rede 

possibilita  a  quebra  dos  estereótipos  marcados  diariamente  pela  hegemonia  dos  veículos  de 

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

universo social nunca penetrado pelo olhar endógeno. Alguns exemplos são muito interessantes. 

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. 

5- METODOLOGIA (máximo 1 página) 

*Consultar   acervo   das   escolas  em  busca   de   informações   sobre   a   representatividade   da  
fotografia  nas manifestações culturais da comunidade local.
*escolha dos alunos que farão parte do projeto em cada escola.
*Seleção e indexação das fotografias. Identificação dos descritores e classificação.
*criação do banco de dados e escolha do meio digital para disponibilização do acervo.
*Exposição fotográfica das manifestações culturais da comunidade.



6 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

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

ATIVIDADES PERÍODO/ 2012
Descrição ABR/MAIO JUN/JULHO AGO/SET/ 

OUT/NOV
Reunião /orientador Março/2012
Elaboração  do  Projeto  p/ 
apresentação/Reunião  com 
diretores das  duas escolas

Criação  em 
power point p/
Apresentação 

02 a 27/04

Escolha dos alunos e professores um  aluno  de 
cada  série  e 
turno(máximo 8)

01/05 a 11/05

Ajustes  do  Projeto/  Pesquisa 
Bibliografica

Conforme 
disposição  da 
escola

14/05 a 25/05

Reunir Equipe/Divisão de Tarefas Apresentar  as 
tarefas

28/05 a 01/06

Identificação  e  seleção  das  fotos/ 
Oficina de Arte Fotográfica 

Organização  em 
pastas  por  data 
ou motivo

04 a 29/06 04 a 07/07

Consulta  a  referenciais  teóricos/ 
Pesquisa  Bibliográfica/Criação  de 
descritores e Indexação

Melhor forma de 
indexação  de 
fotografias

09 a 31/07

Definir  as  seções  de  cada 
“arquivo”,  quais  ilustrações, 
tipologia, links, cores, etc.

Criação  da 
página web

01 a 10/08

Alocação  das  fotos/Teste  de 
interação

Auxilio  do 
instrutor

13 a 24/08

Oficina  Marketing  Cultural/ 
Exposição/Divisão de Tarefas

Como  realizar 
uma exposição 

27/08  a 
14/09

Semana cultural Exposição  das 
fotos na escola 1

17 a 22/09

Exposição  das 
fotos na escola 2

24 a 29/09

Relatório Cultural/ Alunos 01 a 11/10
Revisão e Análise dos dados 15 a 31/10
Relatório final do Projeto 04 a 28/11
DISSERTAÇÃO/PERÍODO 2013 MAR/ABR MAI/JUN/ JUL AGO/SET OUT/NOV
Digitação dos textos XXXXXXXXX XXXXXXXX
Redação e Ajustes da Dissertação XXXXXXXX XXXXXXX
Entrega da dissertação/Defesa XXXXXXX
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