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Resumo: esse artigo discute a utilização da fotografia como recurso pedagógico na mediação 

de conteúdos de Educação Ambiental, ao interagir Arte e Ciências (duas disciplinas 

ministradas pela mesma professora na EMEF Monteiro Lobato, do município de Gravataí, 

RS, em 2010), realizando dessa forma, um trabalho interdisciplinar. Este trabalho teve por 

objetivo abordar o tema transversal do meio ambiente, com foco na percepção e leitura deste, 

pelos alunos do 6º ano, ao fotografar o entorno da Vila, que é o retrato do crescimento urbano 

desordenado (as casas tomam conta das bordas do arroio popularmente chamados de “valão”, 

que recebe permanentemente o esgoto doméstico, além de servir como depósito de lixo) para 

que os alunos passassem a pensar, perceber e se sensibilizar com a realidade local. A 

metodologia deu-se da seguinte forma: os próprios alunos fotografaram o “valão” com 

máquinas fotográficas digitais. Em seguida, identificaram os problemas da região urbana onde 

vivem e na qual está inserida a escola (leitura visual). Após, foi realizado um estudo 

comparativo entre fotografias: imagens de arroios limpos versus imagens do arroio Barnabé, 

poluído. O uso da fotografia como recurso didático foi capaz de facilitar a percepção e a 

reflexão do entorno em que o aluno vive, e, ao desenvolver a habilidade do pensar, ficaram 

mais criativos, mais questionadores e se envolveram mais nas aulas, e, avaliando de forma 

mais profunda aquilo que estavam estudando, conseguiram realizar mais conexões com outras 

áreas, percebendo que os conteúdos das disciplinas não são fragmentados. Assim, as 

informações constantes nessa pesquisa serão disponibilizadas a futuros professores do Ensino 

Fundamental, por meio de uma oficina para estudantes de Licenciatura em Biologia, 

Geografia, Engenharia Florestal, Artes, entre outros, no âmbito do Ensino Superior. 
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 Introdução 

 

 

A escola pública brasileira de Ensino Básico vive um momento de grandes 

transformações no âmbito da cultura escolar e da prática pedagógica. A ampliação 

desordenada de suas tarefas decorrentes dos novos parâmetros curriculares 

nacionais, com a exigência de inclusão no currículo de temas transversais (ética, 

cidadania, racismo, cultura, meio ambiente) suscita a necessidade de novas 

metodologias que atendam antes de tudo as tarefas sociointegrativas. (SEVERINO, 

2010, p. 186-187). 

  

 

 É nessa esteira de pensamento que se buscou pesquisar a existência de metodologias 

que contemplassem a mediação de temas transversais3 por meio do uso da fotografia como 

recurso didático-pedagógico. 

 Assim, nas aulas de Arte da Educação Básica, a mediação de temas transversais se dá, 

principalmente, pela obrigatoriedade quanto às escolas ministrarem conteúdos referentes às 

diferentes culturas e etnias do país, abordada pela Lei de Diretrizes e Bases. 

Outro aspecto relevante na LDB, segundo Burg & Fronza (2013, p. 163-164), foi a 

inserção de temas voltados à educação ambiental, prevendo “[...] em sua Lei nº 12.608/2012, 

s 7º, que “os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da 

proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 

obrigatórios.”  

 Diante disso, deve-se mencionar que é sobre o segundo aspecto da LDB, os temas 

acerca do meio ambiente, que versaremos aqui nesse artigo, ou seja, sobre um trabalho 

realizado no município de Gravataí, RS, no ano de 2010, que utilizou a fotografia como apoio 

didático no estudo do meio ambiente, desenvolvido com o 6º ano das séries finais do Ensino 

Fundamental, nas aulas de Arte e Ciências. 

 Assim, o intuito desse artigo é investigar a importância da fotografia naquela pesquisa, 

além de disponibilizar as informações produzidas naquele trabalho – um painel com imagens 

acerca dos problemas ocorridos no Arroio Barnabé, e também, anotações escritas, colagens e 

desenhos feitos pelos alunos (sobre contaminação e poluição hídrica, identificação de 

materiais, urbanização desordenada, entre outros) em uma espécie de cartilha (fig. 1) – a 

futuros professores do Ensino Fundamental (estudantes de Licenciatura em Biologia, 

Geografia, Engenharia Florestal, Artes, entre outros, no âmbito do Ensino Superior), por meio 

de uma oficina (curso de formação continuada). 

                                                           
3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais: arte. 1ª a 4ª (1997, p. 6), mencionam como temas transversais: Ética, 

Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural, como temas transversais. 

 



 

 

 O uso da fotografia no estudo do meio ambiente 

 

 Primeiramente, deve-se mencionar que, no trabalho que iremos discorrer agora, a 

professora Simone Correia utilizou a fotografia como recurso pedagógico na mediação de 

conteúdos de Educação Ambiental, ao interagir Arte e Ciências (duas disciplinas que ela 

ministrou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro Lobato), realizando dessa 

forma, um trabalho interdisciplinar4. Segundo Yus (2002, p. 33), “[...] abordar um tema 

complexo, como é o dos problemas ambientais, requer necessariamente a cooperação de 

diferentes disciplinas [...]”. 

 

FIGURA 1 – CAPA DA CARTILHA SOBRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS NO ENTORNO DO 

ARROIO BARNABÉ (EXPOSTO NA FEIRA DE CIÊNICAS DA EMEF MONTEIRO LOBATO – 

GRAVATAÍ, RS). DESENHO FEITO POR UM ALUNO COM AUTISMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da professora Simone L. Correia. 

 

                                                           
4 Segundo Terezinha Flores (1995), uma boa metáfora para a interdisciplinaridade seria a da simbiose, como 

ocorre nos líquens, pois ocorrem trocas, interações entre fungos e algas. A autora comenta também que uma boa 

relação interdisciplinar poderia ser representada pelo símbolo arquetípico do Yin-Yang, que traduz as inter-

relações, ou fusão dos contrários, e não uma relação de poder, provocando assim, “[...] convergências sem 

imposição de nenhuma espécie, de tal modo que as partes relacionadas se interpenetrem, resguardando-se as 

diferenças.” (FLORES, 1995, p. 26). 



 

 

 Assim, a professora trabalhou neste projeto com o tema transversal do “meio 

ambiente”, com foco na percepção e leitura do deste, e foram os próprios alunos do 6º ano que 

fotografaram o Arroio Barnabé, que corta a região onde vivem e na qual está inserida a 

escola”. Esta forma de abordagem realizada pela professora afina-se muito às reflexões de 

Walter Benjamin (2008, p. 107) em seu ensaio Pequena história da fotografia, quando 

menciona que: 

 

 

Já se disse que ‘o analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem 

não sabe fotografar’. Mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é 

pior que um analfabeto? Não se tornará a legenda a parte mais essencial da 

fotografia?” 

 

 

 Note-se como é importante esse trabalho de leitura do ambiente feito pela professora 

Simone com os seus alunos, pois como menciona Vilém Flusser (2011, p. 77), a 

democratização do ato fotográfico, que levou muitas pessoas a fotografar, não as torna boas 

leitoras de fotografias, pelo contrário, quem fotografa pode ser um analfabeto fotográfico, que 

não consegue decifrar fotografias. “Quem escreve precisa dominar as regras da gramática e 

ortografia. Fotógrafo amador apenas obedece a modos de usar, cada vez mais simples, 

inscritos ao lado externo do aparelho.” (FLUSSER, 2011, p. 79). 

 Mas, quanto à Vila, esta é o retrato do crescimento urbano desordenado, pois as casas 

tomam conta das bordas do arroio (popularmente chamado de “valão”), que recebe 

permanentemente o esgoto doméstico, além de servir como depósito de lixo (fig. 2).   

 Diante de tais fatos, cabe mencionar agora, que a proposta desse trabalho foi a de 

ficcionar a realidade através do uso da fotografia para que os alunos passassem a pensar5, ou 

seja, perceber e se sensibilizar com a realidade local.     

 Para Kade et alii (1975, p. 189), a percepção e avaliação do ambiente pelo indivíduo 

sofrem influência dos processos socioculturais, e “[...] variam, não só de uma pessoa para 

outra, mas também no próprio indivíduo, conforme se alteram as situações [...]”. 

Já, para Paulo Freire (2006, p. 74), a realidade é mediadora na intercomunicação entre 

o pensar do educador e o dos educandos, e “por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar 

para estes nem a estes imposto.” 

Outrossim, Roland Barthes (2002, p. 47), apresenta uma ideia que parece afinar-se 

com a proposta desse trabalho, ao afirmar que a fotografia nos faz refletir e que no fundo, 

                                                           
5 “O real precisa ser ficcionado para ser pensado.” (RANCIÈRE, 2005, p. 58). 



 

 

“[...] é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é 

pensativa.”  

 

FIGURA 2 – ALUNAS DA EMEF MONTEIRO LOBATO OBSERVANDO O ARROIO BARNABÉ. 

FOTOGRAFIA FEITA POR ALUNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da professora Simone L. Correia. 

  

 

 Metodologia 

 

 Em primeiro lugar, a professora realizou uma saída a campo para verificar as 

condições do entorno da escola, para que os alunos pudessem tirar fotos do Arroio Barnabé, e, 

posteriormente, realizar análises das imagens em sala de aula. 

 Após os alunos terem fotografado o arroio, fizeram anotações acerca do que 

observavam ao seu redor (fig. 3). 

 E, já em sala de aula, realizaram desenhos, para confeccionar uma espécie de cartilha, 

mencionada anteriormente na introdução desse texto (ver fig. 1), sobre os problemas 

ambientais no entorno do arroio. 

 



 

 

FIGURA 3 – ALUNA DA EMEF MONTEIRO LOBATO FAZENDO ANOTAÇÕES  

ACERCA DO AMBIENTE. FOTOGRAFIA FEITA POR ALUNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da professora Simone L. Correia. 

 

 

 Em seguida, foi preparada uma apresentação em powerpoint para discutir questões 

acerca do meio ambiente, utilizando nesta etapa de trabalho, outro recurso fotográfico, ou 

seja, o uso de fotografias para realizar um estudo comparativo: imagens de arroios sem lixo 

versus imagens do Arroio Barnabé, poluído (fig. 4):  

 

FIGURA 4 – COMPARAÇÃO ENTRE IMAGENS: ARROIO RESTINGA (ALEGRIA, RS) E  

ARROIO BARNABÉ (GRAVATAÍ, RS). FOTOGRAFIAS FEITAS PELA PROFESSORA SIMONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da professora Simone L. Correia. 



 

 

 De acordo com Susan Sontag (2004, p. 176), “ver a realidade como um conjunto 

interminável de situações que se espelham mutuamente, extrair analogias das coisas mais 

díspares, é antecipar a forma característica da percepção estimulada pelas imagens 

fotográficas.”  

 Outrossim, além do uso da fotografia fazer com que os alunos passassem a perceber 

em conjunto a realidade em que viviam, a refletir, e a discutir os problemas locais, a 

professora Simone também se sensibilizou, porque pode perceber que a situação vivenciada 

no entorno da Escola era ainda mais caótica do que ela imaginava, principalmente quando 

visualizou um “paredão” cheio de canos para lançamento de esgoto diretamente no Arroio 

Barnabé (fig. 5). 

 

FIGURA 5 – “PAREDÃO” COM CANOS PARA LANÇAMENTO DE ESGOTO. 

FOTOGRAFIA FEITA POR ALUNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da professora Simone L. Correia. 

 

 

 Paulo Freire (2003, p. 136-137), em seu livro Pedagogia da Autonomia, traz um bom 

exemplo acerca dessa discussão, quando menciona que certa vez, um professor de uma Escola 

Municipal de São Paulo, ao se deparar, numa exposição de fotografias das redondezas da 

escola (feitas por um grupo de professoras), com imagens de “ruas enlameadas”, “recantos 

feios” e pessoas de “caras desfeitas”, ficou surpreso ao perceber que conhecia apenas as ruas 



 

 

que davam acesso àquela instituição. Então, convenceu-se de quão precária devia ter sido sua 

“tarefa formadora” durante os dez anos que lecionou naquela escola, justamente por 

desconhecer o contorno social e geográfico dos alunos. Por isso, Freire (2003, p. 137) adverte 

que “a formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber 

necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre 

nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos.” 

  A seguir, apresentaremos as principais implicações pedagógicas resultantes do uso da 

fotografia no estudo do meio ambiente. 

 

 

Resultados 

 

 Pode-se dizer que o uso da fotografia como recurso didático foi capaz de facilitar a 

percepção e a reflexão do entorno em que o aluno vive, e, ao desenvolver a habilidade do 

pensar, os estudantes ficaram mais criativos e se envolveram mais nas aulas, ficando mais 

questionadores, ou seja, mais seguros para discutir os assuntos expostos pela professora. 

 Além disso, pelo exercício do perceber, os alunos passaram a enxergar mais, e assim, a 

avaliar de forma mais profunda aquilo que estavam estudando, conseguindo realizar mais 

conexões com outras áreas, percebendo que os conteúdos das disciplinas não são 

fragmentados.  

 Verificou-se ainda, que a metodologia utilizada pela professora Simone foi capaz de 

estimular o uso da imaginação de um aluno com autismo6, principalmente no que se refere à 

grande quantidade de detalhes empregados na realização de seus desenhos acerca da realidade 

local, levando-o a produzir desenhos com excelentes qualidades estéticas, sendo que um 

deles, foi escolhido para figurar na capa da cartilha, elaborada pela turma, para divulgar os 

problemas ambientais para a comunidade na Feira de Ciências da Escola, mencionada no 

início desse artigo (ver fig. 1). 

                                                           
6 De acordo com o CID 10 (2000, apud NASCIMENTO; SILVEIRA, 2013, p. 202), o autismo é definido como 

um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por: a) um desenvolvimento anormal ou alterado, 

manifestado antes da idade de três anos; e b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento em 

cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. 

Além disso, o transtorno é acompanhado, comumente, de numerosas outras manifestações inespecíficas, por 

exemplo: fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade (autoagressividade). 

Para Nascimento e Silveira (2013, p. 201) “o autismo é um transtorno definido por alterações presentes antes dos 

três anos de idade e que se caracteriza por alterações qualitativas na comunicação, na interação social e no uso da 

imaginação”. Já, segundo a definição da Autism Society Of American – ASA (1978), “[...] o autismo é uma 

inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida, aparecendo tipicamente 

nos três primeiros anos de vida.” (NASCIMENTO; SILVEIRA, 2013, p. 201).  

 



 

 

  Além disso, a metodologia empregada nesse trabalho reforçou ainda, a capacidade de 

expressão escrita e verbal do aluno em questão, o qual foi responsável ainda, pelas reflexões 

mais profundas acerca do tema que estava sendo abordado, como podemos observar em sua 

escrita (fig. 6). 

 

FIGURA 6 – REFLEXÕES ACERCA DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS.  

ANOTAÇÕES DE UM ALUNO COM AUTISMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da professora Simone L. Correia. 

 

 

Considerações finais 

 

 O uso da fotografia como recurso didático facilitou o desenvolvimento da percepção 

dos estudantes acerca dos problemas ambientais que o cercam, tornando-os mais receptivos ao 

aprendizado, ao discutirem questões com relação ao meio em que vivem.  

 Além disso, foram capazes de desenvolver um sentimento de pertencimento àquele 

local, percebendo que são capazes de mudar a sua realidade com uma mudança de atitude, que 

são capazes de buscar alternativas para não degradar o meio ambiente, ou seja, ao trabalhar 

com essa metodologia, que investiga a sua realidade, os alunos ficaram mais dispostos a 

participar, a envolver-se e a buscar soluções, como por exemplo: passando a produzir 

utensílios a partir de materiais reaproveitáveis, que antes seriam jogados no arroio. 



 

 

Por fim, deve-se mencionar ainda, que as informações constantes nessa pesquisa 

serão disponibilizadas a futuros professores do Ensino Fundamental, por meio de uma oficina 

(formação continuada) para estudantes de Licenciatura em Biologia, Geografia, Engenharia 

Florestal, Artes, entre outros, no âmbito do Ensino Superior, com o objetivo de reforçar o 

estímulo quanto ao uso de novas tecnologias como auxílio pedagógico, e contribuir para o 

desenvolvimento profissional docente. 
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