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RESUMO 

 

 

A pesquisa tem por objeto a fotografia digital no design educacional do curso de Pedagogia de 

um Centro Universitário. Na perspectiva do design educacional, o objetivo é identificar o 

potencial deste meio de comunicação visual ao problematizar o cotidiano ambiental do Rio 

Tietê, no Estado de São Paulo, hoje altamente poluído e contaminado. Busca-se reconhecer as 

dificuldades, necessidades e expectativas quanto ao uso da fotografia utilizada no design da 

disciplina Comunicação e Linguagem no curso de Pedagogia. Os dados obtidos servirão de 

base para consolidar o projeto de intervenção em Escola Pública Estadual de Ensino 

Fundamental/Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos – Supletivo, localizada na zona 

leste da cidade de São Paulo. A hipótese é que a fotografia dinâmica digital tem potencial 

dialógico, porém pouco utilizada para problematizar situações do cotidiano no ensino a 

distância. O referencial teórico do campo pedagógico que sustenta a pesquisa deriva da obra 

de Paulo Freire (2014, 2014a, 2011, 2011a, 2010) e seus continuadores Moacir Gadotti (2010) 

e Paulo Padilha (2002). De igual modo, o referencial teórico do campo da comunicação é 

fornecido por Pierre Lévy (2004, 2011, 2011a, 2014) e pesquisadores que lhe deram 

continuidade: Andrea Filatro (2008); Francisca Severino (2001); João Mattar (2014) e 

Margarita Gomez (2004). Os procedimentos metodológicos de enfoque qualitativo são a 

análise documental, a roda de conversa e a análise do conteúdo, com base em Eloiza 

Szymanski (2004). Os resultados da pesquisa contribuíram para o uso da fotografia digital 

como instrumento didático no design educacional, podendo, em determinadas condições, ser 

aplicada nos cursos de Pedagogia a distância. A pesquisa desenvolveu-se no âmbito do grupo 

de pesquisa Escola Básica, Gestão e Intervenção, sob a coordenação da professora Dra. 

Francisca Eleodora Santos Severino, no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Práticas 

Educacionais da UNINOVE, recomendado pelo CNPQ. 

 

Palavras-chave: Pedagogia a Distância. Rio Tietê. Questão Ambiental. Fotografia Digital. 

Designer Educacional. 



 

ABSTRACT 

 

The research aims at digital photography in the educational design of the Pedagogy Course at 

the University Center. From educational design perspective, our goal is to identify the 

potential of this means of visual communication in order to discuss the environmental routine 

of Tiete River, in the state of São Paulo, which is highly polluted and contaminated 

nowadays. The objective is to recognize the problems, needs and expectations regarding the 

use of the photography applied in the design of the Communication and Language discipline 

mentioned above at the Pedagogy course. The collected data will provide basis and 

consolidate the intervention project, with one Public State Elementary School/Secondary 

Education, Youth and Adult Education - Supplementary, located in the East Zone of São 

Paulo city. The possibility is that the dynamic digital photography has dialogic potential. 

However, it is rarely used to discuss daily situations in distance learning. The theoretical 

framework of the educational field which supports the study derives from Paulo Freire's work 

(2014, 2014th, 2011, 2011a, 2010) and his followers: Gadotti Moacir (2010) and Paulo 

Padilha (2002). Similarly, the theoretical framework of the field of communication is 

provided by Pierre Lévy (2004, 2011, 2011a, 2014) and researchers who gave it continuity: 

Andrea Filatro (2008); Francisca Severino (2001); João Mattar (2014) and Margarita Gomez 

(2004). The methodological procedures of a qualitative approach are the documentary 

analysis, conversation circle and content analysis, based on Eloiza Szymanski (2004). The 

research results contributed  to the use of  digital photography as an educational tool in the 

educational design, thus being able, under certain conditions, to have their use in the 

Pedagogy course of distance learning. . The research was developed at  Basic School research 

group , Management and Intervention, under the coordination of Professor Dr. Eleodora 

Francisca Santos Severino, at the Post - Graduate Program in Management and Educational 

Practices  at UNINOVE which was  recommended by CNPQ 

  

Keywords: Distance Education, Tiete River, Environmental Issues, Digital Photography and 

Educational Designer. 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

El propósito de este estudio es la fotografía digital en lo diseño instruccional del Centro 

Universitario en una facultad de pedagogía. Desde la perspectiva del diseño educativo, 

nuestro objetivo es identificar el potencial de este medio de comunicación visual para discutir 

el día a día del Rio Tietê, en Estado de São Paulo, Brasil, hoy altamente contaminado. 

Buscase reconocer las dificultades, necesidades y expectativas con respecto a la utilización de 

la fotografía en el diseño educacional de la disciplina Comunicación y Lenguaje, en la 

facultad de pedagogía. Los datos obtenidos servirán como una base para sustentar y 

consolidar el proyecto de intervención en una escuela pública primaria, de educación 

secundaria y educación de jóvenes y adultos, situada en la región este de la ciudad de São 

Paulo. La hipótesis es que la fotografía digital dinámica tiene potencial del diálogo, pero rara 

vez se utiliza para analizar las situaciones diarias en el aprendizaje a distancia. El marco 

teórico del campo educacional que el estudio se deriva viene de la obra de Paulo Freire (2014, 

2014a, 2011, 2011a, 2010) y sus seguidores Moacir Gadotti (2010) y Paulo Padilha (2002). 

De mismo modo, el marco teórico del campo de la comunicación es fornecido por Pierre Lévy 

(2004, 2011, 2011a, 2014) y algunos investigadores que le dieron continuidad, como Andrea 

Filatro (2008), Francisca Severino (2001), João Mattar (2014) y Margarita Gomez (2004). Los 

procedimientos metodológicos de enfoque cualitativo son el análisis documental,  lo grupo de 

conversación y el análisis del contenido, basado en Eloiza Szymanski (2004). Los resultados 

de la investigación ayudaron a conocer la fotografía digital como herramienta de la didáctica 

en el diseño educativo. Pueden, bajo ciertas condiciones, ter su uso en clases de enseñanza a 

distancia. El estudio ocurrió en el grupo de la Escuela Básica, Gestión y Intervención, 

coordenado por la profesora Francisca Eleodora Santos Severino, en el Programa de Pos-

Graduación en Gestión y Practicas de la Educación de la Universidad Nove de Julho, 

Uninove, recomendado por la institución CNPQ. 

 

Palabras clave: Pedagogía a distancia. Rio Tietê. Cuestión del Medio Ambiente. Fotografía 

digital. Fotografía Dinámica. Diseñador Instruccional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tenho títulos de especialização na área de Educação a Distância: Planejamento, Implantação e 

Gestão (Centro Universitário Claretiano); graduação em Design de Mídia Digital (Faculdade 

Impacta de Tecnologia); e graduação em Ciências Contábeis (Universidade Camilo Castelo 

Branco). 

No período de 1989 a 1998, a utilização da internet no Brasil ainda estava no começo e era 

novidade, mas nessa época já trabalhava na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

onde ingressei em 1989. Fui lotada inicialmente no Centro de Apoio à Pesquisa e ao Ensino 

(CAPE), referência em tecnologia naquela universidade. 

Na UNIFESP, trabalhava no setor de programação visual. Os pesquisadores utilizavam esse 

centro para digitalização de teses, pôsteres, slides, filmagem de cirurgias, aulas e fotografias 

científicas. Existia um laboratório tanto de foto quanto de vídeo e uma ilha de edição. É 

necessário considerar que, as pessoas nem sequer tinham computador em suas casas e faziam 

esse tipo de serviço naquele local. Tínhamos experiências técnicas específicas; mas, com o 

avanço da globalização e o barateamento dos computadores, as pessoas passaram a adquirir 

tais equipamentos de tal sorte que houve um esvaziamento das atividades do CAPE. 

A diretoria do Centro foi substituída e novas propostas foram surgindo no meio do percurso. 

O CAPE, então, foi trocado pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

(CEDESS). É um Órgão Complementar de natureza científica da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP-EPM), que assume o binômio Educação e Saúde em suas interfaces com a 

formação/desenvolvimento de docentes para o Ensino Superior em Saúde, com a tecnologia 

educacional e com a comunicação social da ciência, no contexto da Educação para a Saúde1.  

Nessas mudanças, as especificidades também tomaram outro rumo, agora não mais somente 

como profissionais da atividade técnica de designer: fomos também convidados a participar 

de um módulo de tecnologia no curso de especialização. 

Esse é o desafio, hoje, no Mestrado em Gestão em Práticas Educacionais, ao escolher como 

tema de pesquisa “A fotografia digital como dispositivo didático metodológico no design de 

cursos de pedagogia a distância, com especial destaque para a temática do Rio Tietê” e o 

descaso na cidade de São Paulo em relação às fotos que registram o lixo descartado nesse 

design urbano da natureza.  

                                                 
1 Descrição disponível em: <http://www2.unifesp.br/centros/cedess/cedess/ced_historia.htm>. Acesso em: 15 de 

mai. 2015. 
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Nasci no município de Ilhéus, no sul da Bahia. A cidade é rodeada por mar e rios, e uma das 

coisas de que mais gostava de fazer quando criança era tomar banho nas águas do Rio 

Almada. Isso resulta numa preocupação com a preservação do Rio Tietê, da natureza e sua 

sustentabilidade. 

 

Figura 1 – Vista aérea do Rio Almada, em Ilhéus (Bahia), em maio de 2015 

Fonte: Google Maps 

 

A cidade de São Paulo é fascinante, recebe os migrantes e imigrantes de braços abertos. Aqui 

há teatro, cinema, shopping center, entre outros meios de entretenimento. Entretanto, 
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pergunto: Cadê o rio desta cidade? Qual a função do Rio Tietê na Cidade? Por que não 

podemos usufruir dele como um lugar de lazer?  

O consumismo tem levado a querer mais coisas descartáveis, e o consumo em excesso 

descarta o lixo. Como consequência, este chega aos rios; quando não, com a chuva, o lixo vai 

parar nos bueiros, entupindo-os. É possível observar que a fotografia não é utilizada na 

educação para problematizar temas sociais relevantes, como esse do exemplo acima. A 

reflexão dos educandos fica restrita aos métodos de ensino-aprendizagem tradicionais. 

Todavia, a vivência com os meios comunicacionais tem levado a acreditar no potencial 

educativo da fotografia digital, visto que a técnica fotográfica tem sido utilizada em grande 

escala na sociedade contemporânea. Hoje, somos produtores de imagem, que podem ser feitas 

com qualquer telefone celular, por mais simples que seja o aparelho. Motivada por essa 

constatação e sendo instigada a refletir sobre a necessária atualização da pedagogia voltada 

para o ensino a distância, propus nesta pesquisa verificar o potencial que se esconde sob as 

imagens produzidas pela fotografia digital. Frente a este desafio, a primeira tarefa que se 

impôs foi a de buscar conceitos e teorias que pudessem subsidiar a reflexão e dar consistência 

científica a questões que até bem pouco tempo ficavam restritas ao meio da comunicação 

técnica com ou quase nenhuma utilização social.  

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

A pesquisa, de enfoque qualitativo no âmbito da educação, teve por objeto a fotografia como 

mediador no design no processo de ensino-aprendizagem a distância no curso de Pedagogia 

de um centro universitário.  

A escolha teórica que fundamenta a pesquisa foi primordialmente referendada pela 

contribuição teórica de Paulo Freire (2010). Tal escolha foi ‘condicionada’ pelo Projeto 

Político Pedagógico do Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais, âmbito em 

que se realizou a pesquisa. A opção teórica por Freire muito contribui para a construção de 

uma nova metodologia problematizadora, aplicada ao ensino a distância, visto que Freire, em 

sua obra, aponta caminhos para a conexão das imagens com o contexto do dia a dia do 

educando. Assim, minha decisão foi a de acatar o desafio de refletir sobre a possibilidade de 

um design educacional.  

Mesmo com a riqueza do paradigma semiótico para a educação em geral e, em particular, para 

a comunicação imagética, seja na publicidade, no cinema ou na arte, considerou-se que os 
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sujeitos que optam pela educação a distância carecem de um ensino que supra suas limitações 

culturais derivadas da falta de escolaridade na infância.  

A sensibilização pela fotografia digital utilizada no design dos cursos de Pedagogia a 

distância pode recorrer ao potencial dialógico subjacente ao design que se apresenta ao olhar 

do observador. A abordagem da questão ambiental do Rio Tietê é um exemplo disso. 

Contudo, o tema é escasso. 

A pesquisa estrutura-se nos seguintes momentos: o primeiro foi o levantamento de teses e 

dissertações em bases da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) 

produzidas entre os anos de 2006 a 2015. Foi realizado na base Periódicos2 e com recorte com 

base na digitalização e no aparecimento do software livre3 nas práticas educacionais 

contemporâneas. 

Tal busca se deu por meio das palavras-chaves nas bases SAPIENTIA, PUCSP, TESES.USP, 

BIBLIOTECADIGITAL.UEL, UNESP, CUTTER, UNICAMP, UNIFESP, FATEC e LUME, 

com as palavras design educacional, fotografia digital, educação a distância e repositórios de 

objetos de aprendizagem. Foram encontradas 440 (quatrocentas e quarenta) dissertações e 

teses no período 2006-2015, todas relacionadas a estes temas na área da educação. 

Realizou-se o refinamento e a leitura de 50 (cinquenta) resumos, representados na tabela I, 

disponível nos apêndices desta dissertação. 

O segundo levantamento da pesquisa foi feito na Base de Dados do Repositório Integrado de 

Produção Científica, CRUESP: USP, UNICAMP e UNESP4. A busca por teses e dissertações 

se deu por meio de palavras-chaves como design educacional, fotografia digital, educação a 

distância e repositórios. 

Dessas leituras, somaram-se 14 dissertações e teses. A leitura dos resumos permitiu a escolha 

de seis dissertações que contribuíram para a reflexão o desenvolvimento do projeto. O 

refinamento da pesquisa resultou em cinco tabelas que podem ser consultadas na seção 

Apêndice desta dissertação. 

Os resumos encontrados foram lidos, selecionados e enviados para a base do EndNoteWeb, 

com a formatação exigida pela ABNT, sendo que algumas dessas citações, que foram 

inseridas através do Microsoft Word, estão representadas nas tabelas de número 2 e 4, 

também disponíveis nos apêndices da presente pesquisa. 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 5 mar. 2015. 
3 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/2003/Dnn10007.htmimpressao.htm>. Acesso em 

1 mai. 2016  
4 Disponível em: <http://www.repositorio.cruesp.sp.gov.br/>. Acesso em: 27 mar. 2015. 
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A dissertação de MORAIS (2004) aborda a questão ambiental por meio da intervenção 

educacional. A autora utilizou a fotografia para estimular a percepção dos jovens com 

intervenção educacional em um bairro de periferia da cidade de Piracicaba, no Estado de São 

Paulo, que visa à preservação do meio ambiente. Esse trabalho contribuiu para refletir sobre o 

conceito de pedagogia da autonomia, comunicação social, indústria cultural e o poder da 

mídia5 que de acordo com a autora, comunica com suas informações sensacionalistas ou 

mesmo aparente. MORAIS (2004) narra que trabalhou com rodas de conversa que 

possibilitaram uma proposta de intervenção. Foram realizados encontros periódicos com 

adolescentes da comunidade que frequentaram oficinas de fotografia, com saídas fotográficas 

serviram para exercitar o olhar dos jovens e os sensibilizar para a leitura do seu mundo 

circundante, cujo resultado foi a percepção da degradação espelhada pelo rio e o 

reconhecimento da importância do meio ambiente na vida da sociedade. 

A autora fala da sua infância, do contato que teve com a natureza e observa que as crianças de 

hoje devem ter esse contato para que possam construir o respeito pela vida e pela ordem 

natural da realidade que os cerca. Na sua opinião, essas atividades precisam ser uma proposta 

na construção do PPP da escola. Ela reflete também sobre o tema da concorrência da mídia, 

que parece ser mais interessante que a vida real. Ela acredita que a indústria cultural é a causa 

da alienação das pessoas na sociedade. 

Este trabalho permite pensar nas causas e consequências que levaram a esse descaso com a 

questão do Rio Tietê e na grande oportunidade que a educação tem de se apropriar dos meios 

da mídia para reverter essa situação. 

No que se refere à autonomia, a autora aborda o livro de Paulo Freire (1996, p. 168), no qual 

há a recomendação de que estas ações deveriam ser uma constante na prática educativa. Ela 

fala de sua própria experiência como estudante, professora e aluna no mestrado. Essa vivência 

permitiu que ela percebesse a importância da construção conjunta do saber entre educador e 

educando e fala do diálogo mediador das diferenças entre eles. A autora tocou em um ponto 

crucial dos nossos objetivos que é a sensibilização para a questão do Rio Tietê. Ela diz:  

 
Como disse, já nadei em rios limpos, muitas vezes, atravessei nadando o rio Itaúnas 

e tive vivências maravilhosas naquele rio e em outras vezes que estive em cachoeiras 

e outras águas limpas. Essas vivências me dizem que se uma pessoa quando criança 

nada em um rio limpo, ela tem motivos suficientes para querer defendê-lo da 

destruição (MORAIS, 2004, p. 45). 

 

                                                 
5 Disponível em; <http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed782_qual_o_poder_da_midia/>. 

Acesso em 5 mai. 2016. 
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Esta fala concorda com a linha de pensamento deste trabalho. Tal experiência vivenciada por 

ela pode traduzir o pensamento de crianças que, de modo semelhante, tiveram esse contato na 

infância. Outro ponto interessante que encontramos neste trabalho é que, segundo a autora: 

 
[...] no Brasil (pela existência de recursos hídricos abundantes na maior parte do 

país) as pessoas habituaram-se a não se preocupar com o uso que fazem da água, os 

próprios moradores cooperam para que esses recursos naturais sejam destruídos, 

jogando esgotos clandestinos e lixo dentro dos ribeirões, desmatando suas margens, 

construindo ou plantando em área de preservação permanente, colaborando para seu 

assoreamento (MORAIS, 2004, p. 47). 

 

Tal trabalho também ajudou a pensar em como a percepção influencia no agir das pessoas e a 

lembrar de fatos na construção de significados para a vida. A autora também destaca a 

necessidade de se trabalhar sobre os significados que as pessoas têm da natureza ou modificar 

esses costumes de forma dialógica e não autoritária. Sua pesquisa utilizou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais como guia, pois não estava atuando na educação formal. 

A dissertação de mestrado de REZENDE (2004) analisou o processo de desenvolvimento de 

um ambiente de aprendizagem de qualidade para entender como formar professores para atuar 

em ambientes online de uma Universidade, vista a necessidade urgente de formação de 

docentes como professores-mediadores e designer de ambientes virtuais de aprendizagem. 

Seu trabalho se relaciona com o objeto desta pesquisa. 

O design educacional, reflete a respeito da dinâmica entre educador e educando e no objeto de 

aprendizagem. Pensa sobre esse objeto como linguagem nos modelos disponíveis e sua 

aplicação para proporcionar comunicação e construção do conhecimento; a pesquisa também 

aponta para a confiança que se deve ter na mediação, nos mediados e no objeto de 

aprendizagem. A dissertação de Rezende também fala da abordagem pedagógica 

construtivista que, segundo Filatro (2008), se divide em dois tipos:  

A construtivista (individual) tem como teórico-chave Piaget (1896-1980): 

 

As pessoas aprendem ao explorar ativamente o mundo que as rodeia, recebendo 

feedback de suas ações e formulando conclusões. A capacidade de construir leva à 

integração de conceitos e habilidades dentro das estruturas de competências ou de 

modelos mentais já existentes no aluno. Assim, a aprendizagem pode ser aplicada a 

novos contextos e expressa em novas formas. 

A teoria construtivista se preocupa basicamente com o que acontece entre os imputs 

(entradas) do mundo exterior e os novos comportamentos, isto é, com o modo como 

os conhecimentos e as habilidades são integrados pelo aluno (FILATRO, 2008, p. 

14). 
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A mesma autora faz uma reflexão sobre a contribuição da teoria construtivista desenvolvida 

por Vygotsky (1896-1934), outro autor que reflete sobre o construtivismo, porém, de modo 

bem diferenciado de Piaget. Sobre essa teoria, ela diz: 

 

A descoberta individual de princípios é apoiada pelo ambiente social. Colega de 

escola e educadores desempenham papel-chave no desenvolvimento do aluno, ao 

travar diálogo com ele, desenvolver uma compreensão compartilhada da tarefa e 

prover feedback de suas atividades e representações. A teoria socioconstrutivista se 

preocupa com o modo como conceitos e habilidades emergentes são apoiados pelos 

outros de forma que o aluno vá além do que seria capaz individualmente (zona de 

desenvolvimento proximal). A atenção aqui está voltada aos papéis dos alunos em 

atividades colaborativas e à natureza das tarefas desempenhadas (FILATRO, 2008, 

p. 15). 

 

Ambas teorias preocupam-se com o desenvolvimento da aprendizagem. Contudo, Vygotsky 

fala da zona de desenvolvimento proximal, que é definida pelo nível de desenvolvimento real 

(etapas que a criança domina e já alcançou) e o nível de desenvolvimento potencial (etapas 

que a criança consegue alcançar com a ajuda de um adulto ou companheiro por meio de uma 

orientação ou pistas para realizar a atividade). A zona de desenvolvimento proximal, segundo 

Vygotsky, “[...] é, pois, um domínio psicológico em constante transformação: aquilo que uma 

criança é capaz de fazer com ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã [...] 

(OLIVEIRA, 2003, p. 60). O desenvolvimento do indivíduo é construído na interação com o 

outro, no ambiente social. Para Vygotsky, a construção das funções psicológicas humanas dá-

se na interação social. A questão do conhecimento individual e social prioriza a construção do 

conhecimento e do diálogo, as atividades coletivas e a reflexão da proposta educativa, o que 

leva a pensar nos estilos de aprendizagem dos alunos. 

Encontramos nesse trabalho a necessidade de o professor virtual repensar sua prática, 

metodológica que transporta o real para o virtual e do virtual para o real. Ainda, como diz a 

autora, essa reconfiguração pode ser dotada de uma postura reflexiva, não aceitando modelos 

prontos e acabados. 

A tese de doutorado de COSTA (2010) trabalha a relação entre fotografia, percepção e o 

homem contemporâneo com relação às imagens dialéticas da cidade, imagens captadas pela 

técnica fotográfica que captura, inventaria, guarda, acumula e ressignifica o vivido. Ele 

também observa que a imagem dialética ocorre plenamente quando é apropriada pelo sujeito, 

fazendo-se crítica e reflexiva. Tal pesquisa busca trabalhar a imagem como potência dialética, 

o que vem ao encontro de um dos objetivos específicos do presente estudo, que é desvelar o 

potencial dialógico da fotografia digital como recurso político-pedagógico da educação no 

curso de Pedagogia na modalidade a distância. 
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A dissertação de MIRANDA (2004) apresenta o GROA – Gerenciador de Repositório de 

Aprendizagem, que disponibiliza recursos de criação de repositórios capazes de 

armazenamento, gerenciamento, indexação e estruturação de objetos de aprendizagem. O 

texto analisa o conceito de OA e contextualiza-o em relação a questões como a educação a 

distância, ambientes de apoio ao ensino e reusabilidade de conteúdo. O trabalho de Miranda 

contribuiu com esta pesquisa no sentido de entender como e de que forma funcionam os 

repositórios de objetos de aprendizagem, ajudando a pensar a questão do direito de imagem, a 

abertura da ciência para as necessidades populares, os limites as possibilidades de criação de 

um repositório para ser utilizado com a finalidade de discutir a sensibilização para a questão 

do Rio Tietê com a cooperação entre educadores e educandos. 

A tese de SEVERINO (2001) ajudou a compreender a responsabilidade política da 

publicidade. A autora trabalhou a fotografia pelo recorte político jornalístico.  

Todavia, não podemos deixar de relacionar também, além do percurso teórico acima descrito, 

a contribuição do percurso visual que auxiliou a pensar no presente estudo, como as 

exposições e intervenções artísticas visitadas na cidade de São Paulo, com temas que se 

referem à sensibilização para a questão da poluição dos rios. Essa trajetória ajudou a pensar 

no quanto a percepção visual é importante. Ela só acontece com educador e educando 

trabalhando em comunhão, em conjunto, na prática social. Para melhor observação, foi 

produzido um texto que pode ser consultado no Apêndice B. 
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CAPÍTULO 1 - O ENTRELAÇAMENTO DAS TEORIAS E AS CONTRIBUIÇÕES DAS 
TESES E DISSERTAÇÕES  
 

1. O design: conceituação 

 

O referencial teórico que fundamenta esta dissertação é dado por Paulo Freire (2014, 2014a, 

2011, 2011a, 2010) e outros pesquisadores que dão continuidade ao seu trabalho, tais como 

Gadotti (2010) e Padilha (2002). A partir dessas referências, discute-se a relação da 

construção dialógica na educação de caráter libertador. Considera o diálogo fundamental para 

a tomada de consciência crítica e conquista das condições que promovem a libertação da 

educação tradicional, enxerga-se na fotografia dinâmica um potencial que informa sobre a 

realidade das relações que constituem o mundo e a vida cotidiana. Assim, a técnica 

fotográfica, associada aos conceitos teóricos de Freire e autores freirianos, pode enriquecer a 

experiência de pesquisa, em particular sua metodologia e prática educativa. Devidamente 

cercada pela teoria, cujo papel é aquele de promover a reflexão, a fotografia digital 

potencializa a emergência de um novo método educacional, em particular nos desenhos dos 

cursos de Pedagogia a distância para formação integral do educando. 

Padilha (2002) apresenta a nova organização curricular, que foi denominada por Freire como 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Tal proposta foi elaborada pelo próprio estudioso e sua 

equipe por ocasião de sua estada à frente da Secretaria da Educação em São Paulo, no 

governo de Luiza Erundina. Gadotti (2010) esclarece que no PPP a cultura é vista como 

elemento mediador no desenvolvimento humano. O autor ainda aborda a filosofia da práxis na 

pedagogia libertadora de Paulo Freire. 

No âmbito das teorias da comunicação, na qual podemos situar a fotografia digital, cabe 

destaque a Pierre Lévy (2004, 2011, 2011a, 2014). Em suas obras, o autor esclarece o papel 

da inteligência coletiva na produção da cultura. Esse conceito é, em sua visão, o princípio 

pelo qual interagem os seres humanos mediados por suas respectivas inteligências. Tal 

interação ocorre pelo fenômeno da comunicação, e, nesse campo, as inteligências são 

potencializadas com a produção de cultura nas suas mais diversas manifestações. Falta, 

contudo, reavaliar os espaços educacionais nos quais as inteligências primordialmente estão 

em interação comunitativa com constante colaboração. Sua obra instiga a reavaliar o 

momento em que altas tecnologias informacionais são apropriadas pelos indivíduos para, a 

partir de um diagnóstico, avaliar o potencial dos múltiplos meios digitais entre os quais estão 

a fotografia e o seu uso para a mediação pedagógica de ensino e pesquisa. 
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Filatro (2008), Gomez (2004) e Mattar (2014) são autores que contribuíram para a reflexão 

sobre o presente objeto de estudo, não como um objeto formal de design, com vista à 

fabricação de um pacote fechado e fragmentado de instrução para educação a distância; ao 

contrário, estes autores contribuíram para o esclarecimento: eles desvelam o grande potencial 

que os meios comunicacionais da era digital trazem para a produção do design educacional. 

Assim, afirmam a necessária abertura para a compreensão de um objeto constituído como 

design, que, por meio do método dialético, apresenta múltiplas aberturas para o novo. 

Desperta o interesse e a criatividade do educando para a cooperação entre as múltiplas 

inteligências em relação colaborativa com a sua percepção para um design compatível com a 

nossa realidade. Dentre as múltiplas possibilidades do design, é possível trabalhar as 

diferenças de conceitos de design instrucional e design educacional. 

Para compreender as diferenças entre o designer instrucional e designer educacional, é 

preciso antes ressaltar a importância de se conhecer os estilos de aprendizagem, com vistas à 

proposta de design cuja função tenha também condições objetivas da realidade, considera a 

educação das novas gerações. Embora conscientes de que o design primordialmente se 

constitui como forma comunicativa, acreditamos que a comunicação necessite das mediações 

de conteúdos culturais. Assim, é possível recorrer aos ensinamentos de Paulo Freire com os 

conceitos de educação bancária e educação libertadora.  

SEVERINO (2001) contribuiu com o esclarecimento da necessidade de pensar sobre a 

responsabilidade da mídia de acordo com sua aplicação na educação. Essa autora traz o 

conceito benjaminiano de hermenêutica, que auxilia no entendimento da realidade cultural na 

qual está imerso tanto o educando quanto seu professor. 

 

1.1 Design Educacional na contraposição do Design Instrucional  

 

Os referenciais de qualidade para a Educação Superior a Distância do Ministério da Educação 

e da Secretaria da Educação a Distância prevêem desenhos e modelos diferenciados para tal 

modalidade de ensino. Segundo tais parâmetros, não existe modelo único (BRASIL, 2007, p. 

7). Estes podem ser considerados como design instrucional ou design educacional.  

Segundo Mattar (2014, p. 22 e 47) “[...] não existem sentidos claros e límpidos para ‘design 

educacional’ e ‘design instrucional’; é preciso construí-los. Dessa maneira não há definições 

corretas ou erradas para as expressões [...]”. É preciso construí-las. De acordo com este autor, 

o significado de instrução corresponde a ensino, remete à ideia de treinamento e tem por 

fundamento uma concepção behaviorista de ensino-aprendizagem. Baseado no estímulo e na 
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resposta à transmissão de informações e conhecimento, revela uma educação tradicional e 

bancária, incompatível com as demandas socioculturais da atualidade, cada vez mais 

informatizada. 

Por outro lado, o conceito de educação remete ao processo de ensino e aprendizagem e 

compreende uma questão ampla de processos cognitivos, intelectuais, psíquicos, emocionais, 

sociais e morais. Busca-se, nesse desenho, a construção do diálogo de forma colaborativa e a 

formação completa do educando. Assim, pode-se ver no design educacional possibilidades 

imagéticas relacionadas à leitura de mundo proposta por Paulo Freire em sua obra. Considera 

esta abertura, vê-se a possibilidade de pensar novos caminhos para o ensino a distância, 

mediado pelo design educacional respaldado pela contribuição da obra freiriana. 

A proposta decorrente da investigação sobre a utilização da fotografia digital no campo do 

design educacional produz-se à luz das contribuições de Paulo Freire (2014, p. 112-113). O 

autor refere-se à relação dialógica entre o eu egocêntrico e o outro coletivo na esperança de o 

“eu” interagir com os “outros” e juntos pronunciar o mundo. Criar e recriar, fazer e refazer-se 

na fé que faz os homens companheiros e confiantes, e dessa confiança gerar o testemunho de 

uns para com outros mediados pela comunicação. Segundo Stam (1992, p. 17), “[...] o eu, 

para Bakhtin, não é autônomo nem monádico, o cogito autocriador Descartes; em vez disso, 

existe somente em diálogo com outros eus. [...]”. O autor, especialista em Bakthtin, referindo-

se à contribuição deste, diz que o lugar de onde estamos define o que visualizamos. Assim, 

posso visualizar o que você não visualiza, seus gestos, os objetos por detrás de você e vice-

versa. Essas visualizações se completam pela compreensão, ou não, do outro numa relação 

dinâmica. O “eu” na concepção bakhtiniana constrói-se em colaboração com o outro. Pode-se 

ver nessa reflexão de Bakhtin, retomada por Stam, a comunhão dialógica proposta e 

fundamentada por Freire. 

Stam esclarece ainda que o dialogismo não pode ser entendido em Bakhtin simplesmente 

como diálogo verbal: o monólogo também tem os seus “eus”, e isso aflora na reflexão de 

Paulo Freire, em particular na Pedagogia do Oprimido (2014). 

Segundo os autores Bronckart e Bota (2012, p. 383), “[...] a consciência é propriamente 

dialógica. Ela é um lugar onde se refratam as diferentes vozes, os valores ou as opiniões em 

debate no círculo social [...]”. 

Com a contribuição teórica desses autores, trabalha-se, nesta pesquisa, com a possibilidade de 

que o design educacional possa potencializar essas vozes, bem como as opiniões e discussões 

dos alunos da EAD de forma construtivista, privilegiando a abordagem sociocultural de Paulo 

Freire, num modelo de um curso a distância que permite a autonomia do educando, a 
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colaboração e a construção do conhecimento de forma coletiva. A seguir, seguem conceitos 

de design digital, design instrucional e design educacional como extensão do trabalho 

coletivo. 

 

1.2 Design digital | Design instrucional | Design educacional 

 

De modo geral, o design é a extensão do trabalho coletivo, a pele da interface contemporânea 

que dá significado aos objetos criados. O design é uma ferramenta que auxilia o profissional a 

melhorar a qualidade dos objetos, sistemas ou ambientes (reais ou virtuais), aliados às 

tecnologias.  

De acordo com Gomez (2004), desenhar implica intuir, conceber, projetar, imaginar, 

idealizar, representar ou reproduzir na mente, na imaginação. Ainda, em outra definição de 

design, a prática pode referir-se a artefatos de fabricação humana, como artefatos da natureza. 

 
[...] O substantivo design se refere tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, 

quanto à de configuração, arranjo, estrutura, não apenas de objetos de 

fabricação humana, pois é perfeitamente aceitável, em inglês, falar do design 

do universo ou de uma molécula. A origem mais remota da palavra design 

está no latim designare, verbo que abrange ambos os sentidos, o de designar 

e o de desenhar. [...] (CARDOSO, 2004, p. 14). 

 

Definir a função do design é ir além do senso comum. Nas considerações de Filatro (2013), é 

muito mais que seduzir, cativar e atrair o público. Por meio da apreciação estética, o design 

passa uma mensagem constituindo-se como peça fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo e sensorial na educação a distância. No que se refere ao desenvolvimento cognitivo, 

trata-se de retomar o conhecimento, possibilita o aumento das habilidades intelectuais.  

Segundo Gomez “[...] A inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas onde 

interagem um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos [...]” (TEODORO; 

BELTRÁN, 2014, p. 150). 

O design no aprendizado eletrônico organiza as informações e deixa o ambiente da sala 

virtual próximo do ambiente real para que o aluno possa selecionar, integrar, armazenar e 

recuperar informações. 

 

1.3 Designer instrucional e designer educativo 

 

Com o avanço da globalização, as profissões foram recriadas e continuam sofrendo 

mudanças. Gomez (2004) afirma que a partir da emergência da internet o designer educativo 
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(DE) acarreta mudanças bastante profundas e hoje já é possível conceituar o design, cuja 

função está relacionada com o processo educativo. Esse fato implica ressignificar, também, o 

profissional que atua nesse campo. Para o autor, a profissão designer educacional compõe-se 

do cruzamento entre educação, arte, tecnologia e marketing; assim, os cursos de atualização 

profissional dirigidos aos professores de EAD devem voltar-se, também, para o uso do design 

como imagem comunicacional. Entretanto, antes é necessário aprofundar a reflexão sobre as 

sutilezas que cercam o termo design instrucional, marcar suas diferenças com o termo design 

educacional. 

O termo designer instrucional traz a ideia de treino na área da educação, e sua instabilidade 

encontra-se em definir e antecipar o processo educativo. É uma abordagem sustentada pela 

teoria da aprendizagem comportamentalista (behaviorista) e admite a concepção de sujeito 

como um processador ativo da informação. Não considera o processo dialógico que interessa 

a esta pesquisa, a possibilidade de dialogar com as propostas educacionais que surgem na 

atualidade e preocupam-se com mudanças culturais, de hábitos ou de conhecimento escolar.  

Desse modo, justifica-se uma abordagem pedagógica do designer educacional que tenha 

como baliza uma perspectiva dialógica construtivista, como recomenda Gomez (2004), ao 

priorizar em seu trabalho a interação e o diálogo. Desse modo, esta pesquisa não perde de 

vista a realidade de cada aluno, dos grupos e da sociedade conceituados nesse processo 

educacional. Considera-se que o designer educativo, atento aos fenômenos sociais e às 

pessoas, é um educador contemporâneo que desenha, juntamente com uma equipe 

multidisciplinar, um projeto de educação a distância. Nas palavras de Gomez, 

 
[...] Trata-se de um educador contemporâneo ao contexto digital e crítico numa 

sociedade altamente “informatizada”. Preocupado com uma realidade que necessita 

ser desvendada e explorada, ele sabe que esta interpenetrará os projetos de seus 

cursos, tanto presenciais como a distância (GOMEZ, 2004, p. 128). 

 

Ainda de acordo com Gomez (2004), o designer educativo, por ter em vista o porvir da 

educação, pode contribuir num projeto crítico, dialógico e aberto. Esse profissional tem 

preocupação com a prática individual e coletiva dos sujeitos. 

O designer educativo tem como função desenhar e planejar o espaço no ambiente virtual para 

que a atividade dialógica ocorra entre professores e alunos. Propõe, avalia e desenvolve 

material didático a partir da necessidade que orienta o processo educacional. Conforme 

Gomez (2004), esse profissional planeja as atividades com outros de diversas áreas do 

conhecimento, tais como educadores, psicólogos, comunicadores sociais, webmasters, 

webdesigners, técnicos de informática, programadores, entre outros. 
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O designer educacional, na sua qualidade de educador, terá a responsabilidade de 

coordenar as atividades de montagem do curso de educação na internet, conjugando 

conhecimentos de pedagogia, informática, psicologia, sociologia, comunicação e 

marketing, entre outros. Além de identificar as necessidades e os problemas, ele 

desenha o mapa, escreve o roteiro com critérios didáticos que superam a 

segmentação, o verbalismo, o dogmatismo e o conhecimento do senso comum. Para 

isso, deverá primeiro estudar a realidade com que pretende trabalhar (GOMEZ, 

2004, p. 128). 

 

Segundo Mattar (2014, p. 24-25), em 2008 a CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) 

definiu “designer educacional” como a designação mais importante da profissão e ainda, 

segundo ele, 

 
[...] o designer educacional (2394-35) faz parte da família de programadores, 

avaliadores e orientadores de ensino (2394), que inclui também as ocupações de 

coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, pedagogos, professores de 

técnicas e recursos audiovisuais, psicopedagogos e supervisores de ensino, todas 

definidas em 2002 [...] (MATTAR, 2014, p. 24-25) 

 

O design de cursos para a formação do professor nesse novo contexto digital cibercultural tem 

tomado outro rumo pedagógico. Permite que novas propostas pedagógicas progridam para 

exercer atividades críticas e criativas no ambiente da web. Como exemplo, é possível 

considerar o designer como mediador e articulador de conhecimento de forma dialógica. 

 
Consideramos que a mediação pedagógica e o desenho colaborativo, na educação a 

distância pela web, adquirem um lugar de destaque, pois envolve elementos culturais 

fundamentais que se manifestam nas interfaces de comunicação e educação, cuja 

finalidade é revelar e atualizar a experiência do educador (GOMEZ, 2004, p. 119). 

 

Diante desse contexto conceitual, fazemos um recorte para pesquisar o potencial da fotografia 

digital como dispositivo didático metodológico de sensibilização, utilizada como suporte no 

olhar do designer educacional para a questão do rio Tietê em São Paulo, com vistas aos cursos 

de pedagogia na disciplina de comunicação e linguagem na modalidade a distância. 

Com o uso da fotografia digital nos cursos de Pedagogia a distância, pretende-se verificar sua 

relevância na problematização de questões concretas do cotidiano, como a poluição do Rio 

Tietê. 

De acordo com um documento fornecido pela companhia de abastecimento de água do Estado 

de São Paulo (SABESP): 

 
Vale lembrar que cerca de 35% da poluição acumulada na Bacia do Rio Tietê não 

vem de redes de esgoto, mas sim do lixo jogado nas ruas. Todos os dias, as águas do 

Tietê recebem toneladas de sacolas plásticas, garrafas, latas e outros tipos de lixo 

abandonados por moradores da Região Metropolitana de São Paulo. Se a população 

não mudar de atitude, a situação permanecerá crítica. Em 2015, esse lixo deverá 

representar 65% da sujeira despejada diariamente na Bacia. (SABESP, 2015, SP). 
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De acordo com Freire (2014, p. 135), o teórico que sustenta a presente pesquisa, com o 

auxílio dos recursos visuais os resultados da alfabetização eram surpreendentes. “Em nossa 

prática, usamos codificações ora feitas por nós, ora pelos educandos; às vezes fotografias, às 

vezes desenhos; já um pequeno texto, já uma pequena dramatização em torno de um fato 

concreto” (FREIRE, 2010, p. 62).  

A fala acima, de Paulo Freire, tem o objetivo de aproximar o leitor do objeto desta pesquisa. 

A fotografia digital, quando utilizada nos cursos de Pedagogia a distância, permite uma 

aproximação visual de um dos objetivos específicos deste estudo, a abordagem da questão da 

sensibilização do Rio Tietê. A fotografia digital, neste caso específico, funciona como 

instrumento auxiliar da proposta didática, o que permite a visualização pela fotografia digital 

dos sérios problemas ambientais traduzidos pelo design educacional. 

 

1.4 Contexto do universo e o percurso da pesquisa-intervenção 
   

As fotos a seguir exemplificam a urgência na sensibilização dos educandos, uma vez que eles 

poderão desempenhar a função de multiplicadores da consciência crítica sobre as questões 

ecológicas, exigindo tomada de posição coletiva para o encaminhamento de soluções mais 

adequadas à vida. As imagens foram tiradas no caminho da visita à nascente do Rio Tietê, 

final da Rodovia Ayrton Senna, próximo ao Parque Ecológico do Tietê. No percurso, nota-se 

uma paisagem agradável, não fosse o impacto provocado pela degradação humana refletida 

nas águas mortas do rio. A imagem do rio sujo, morto por conta de tanta poluição, causa 

estranheza, e o impacto da degradação fica maior quando se constata que próximo existe um 

Parque Ecológico e o campus universitário da Universidade de São Paulo (USP) Leste, 

paradoxalmente construído sobre um terreno que, por décadas, foi depósito de dejetos 

indesejáveis e um grande lixão. 

Com a pesquisa fotográfica realizada na região ficaram claras as consequências desse descaso 

público. Reportagens realizadas no começo do ano de 2009 registraram as casas da localidade 

alagadas por consequência das chuvas de verão. O bairro Vila Guaraciaba, na zona leste, bem 

próximo ao local fotografado, é constituído por uma comunidade muito simples e desprovida 

de infraestrutura e de lazer, motivo pelo qual há muito lixo jogado na rua. A pesquisa 

estendeu-se até uma escola no bairro e constatou a necessidade de um projeto de intervenção.  
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Figura 2 – Rio Tietê, São Paulo 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 
 

As fotos, acima e a seguir, foram “tiradas” do Rio Tietê com a intencionalidade de torná-las 

imagens do design educacional para o ensino a distância, mesmo que, para tanto, pudessem 

também ter o mesmo destino para o uso do design instrucional, se a proposta de sua utilização 

responder a um projeto pedagógico tradicional. Cabe lembrar que, se as fotografias forem 

planejadas para o design instrucional ou um desenho voltado à instrução e educação 

tradicional, os educandos poderão desenvolver tarefas que contemplem essa abordagem 

tradicionalista. Entretanto, a compreensão plena da mensagem imagética fica condicionada a 

um projeto pedagógico comprometido com processos de alienação e dominação, no qual a 

consciência crítica da tradição freiriana não poderia florescer. Nesse contexto, os educandos 

não poderiam compreender os reais motivos pelos quais a ecologia humana está entrelaçada 

com a preservação ecológica do rio e da natureza. Eles assimilariam superficialmente e em 

breve esqueceriam a necessidade de discutir com profundidade a questão da preservação do 

meio ambiente. Por outro lado, se for adotada a visão freiriana nessa atividade de 

planejamento e consecução do design educacional na perspectiva problematizadora, é possível 

promover a emergência da reflexão e tomada de consciência crítica pelo sujeito que olha o 

design, compreende, assim, o contexto social no qual ele foi produzido. 
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No âmbito da educação a distância, as fotografias apresentadas no design são discutidas no 

fórum aberto para este fim; para tanto, serão selecionadas por meio de um tema gerador. Tal 

tema medeia a escolha das fotos para a finalidade a que se propõe a apresentação do design.  

No que se refere à questão da poluição do rio Tietê, são inúmeras as possibilidades de escolha 

de um tema gerador que dinamize a atividade didática de modo a torná-la agradável. Assim, 

promove a tomada da consciência crítica favorável à aprendizagem colaborativa. Podem-se 

discutir impasses e desafios da gestão da cidade com temas geradores, tais como gestão 

participativa e responsável, enchentes, habitação, saneamento básico, ocupação ilegal dos 

espaços públicos, entre muitos outros. 

As fotografias na sequência expõem a vida e a natureza que circundam o rio Tietê, vida 

pungente que se espelha nas suas águas sujas, poluídas e mal cheirosas. Porém, com as 

contradições fotografadas, há vida em seu redor, e isso é surpreendente. Através do espelho 

d’água vê-se o reflexo da vida; isso revela grandes possibilidades de mudança, o que justifica 

este trabalho de pesquisa e a discussão sobre coportunidades que o design educacional pode 

oferecer. 

 

Figura 3 – Rio Tietê, São Paulo 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 

 



31 

 

 

O rio Tietê, palavra originada da língua tupi, significa águas verdadeiras. Trata-se do maior e 

mais respeitável rio paulista6. Fica evidente a grande contradição revelada pelo seu nome 

escolhido por meio da sabedoria do povo indígena da tradição tupi, pois expõe os perigos de 

um crescimento desordenado e predador que tem na tecnologia justificativa e respaldo. Mas 

não é legitimo considerar as conquistas tecnológicas as responsáveis pelos desmandos e falta 

de informação humanos; eis porque é advogada a defesa desta mesma tecnologia que 

descarrega seus dejetos no rio. Trata-se de uma conquista positiva dos processos civilizatórios 

e da ciência, portanto a tecnologia está a serviço da vida e da boa gestão e preservação da 

natureza. É preciso desvelar seus aspectos positivos para a humanidade e para a cultura, 

aspectos até agora escondidos pela ganância e falta de informação e formação escolar. Para 

tanto, o design pode revelar seus aspectos positivos quando adequadamente preparado para 

sua aplicabilidade prática na educação a distância. 

Ao longo de seus quase 1.100 quilômetros de extensão, o rio Tietê corta o Estado de São 

Paulo de leste a oeste: nasce no município de Salesópolis, na Serra do Mar e deságua no Rio 

Paraná, já na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. 

Em visita à nascente do Rio Tietê, realizada em 6 de julho de 2014, foi registrado o 

depoimento do guia turístico Gastão Gonçalves, que observa a importância da preservação. 

Gastão conta a importância histórica que o rio teve para o desenvolvimento da cidade, visto 

que quando os Bandeirantes chegavam a São Paulo, tinham como referência o Rio para seguir 

rumo ao interior do Brasil. 

 
O rio levou os portugueses pra dentro do continente e fez São Paulo crescer, se 

desenvolver, ficar rica. O rio Tietê foi o responsável, por isso a importância histórica 

do rio. Hoje a água faz tudo pra gente e a gente devolve pra ele lixo esgoto, tira a 

mata auxiliar, vai destruindo. O Rio abastece diretamente Salesópolis, Biritiba-

Mirim e Mogi das Cruzes. O Cantareira está sem água e por que não choveu na 

cabeceira do rio? É culpa de quem? Da natureza? Será de repente culpa do ser 

humano, pelas interferências que nós estamos fazendo na atmosfera? (GASTÃO 

GONÇALVES, 06/07/2014) 

 

 

Nesse momento, Gastão “brinca”, falando que vamos ter que fazer a dança da chuva que os 

índios faziam, referindo-se à falta de chuva. Em seguida, questiona de onde vem a água que a 

gente bebe. E ele mesmo responde: “Das nascentes. Não adianta a represa estar cheia e não ter 

água nas nascentes. São milhares de nascentes que vão abastecer o rio e a partir do rio e que 

vamos tirar água para o consumo” (GASTÃO GONÇALVES, 06/07/2014). 

 

                                                 
6 Disponível em <http://goo.gl/nPi54W>. Acesso em 12 set. 2015. 
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Esse é um dos únicos rios do mundo que não voltam para o oceano. Precisamos 

realmente preservar tudo isso: mantenham o solo limpo, não façam ocupações. Não 

podemos jogar lixo no chão para ir dentro da água, não pode jogar esgoto. A gente 

não vive sem esse liquido precioso. 

Brota no rio 2.925 águas por hora. Não vai encher o rio Tietê, ele precisa de 

centenas de milhares de nascentes para encher o rio principal. Então, o rio vai ter 

uma quantidade menor ou maior devido à quantidade de nascentes, filetinhos de 

água que vão compondo o rio principal que chamamos de afluentes e subafluentes 

do rio. O que não estamos sabendo fazer é usar a água. Há desperdício em todo 

consumo. Se evitarmos os desperdícios, a represa vai estar sempre cheinha, a gente 

vai ter qualidade de água pra consumir, daí a importância real da preservação [...] 

(GASTÃO GONÇALVES, 06/07/2014). 

 

O guia turístico Rodrigo, diferentemente das observações do guia Gastão, que observou a 

importância histórica do Rio Tietê, descreve outros dados com relação às espécies de vida que 

vivem ao redor e dentro da nascente, como as espécies de plantas: samambaia, avenca, agrião 

do brejo, musgo, alga de água doce e todo tipo de mata atlântica. 

 

[...] Todos os dias se mede a vazão, a quantidade de água que sai da fonte. ‘Hoje’ 

está saindo 29.925 litros de água por hora, 900 ml por segundo. A água está baixa 

por causa do calor forte que tivemos no verão e da falta de chuva que estamos 

passando no momento. Nessa mesma época, no ano passado (2013), estava quase 

4.500 litros/hora. Em época boa de chuva, chega a 8.000 ou 7.000 mil litros por 

hora; ‘hoje’ essa vazão está bem baixa. A água está saindo de um lençol freático 

embaixo da terra da superfície. A água é formada pela água da chuva. Daí a 

importância de não cimentar o planeta como fizeram em São Paulo, muito menos em 

volta das nascentes, que é para ajudar a infiltração da água no solo (RODRIGO 

RIBEIRO, 06/07/2014). 

 

Rodrigo fala um pouco sobre as nascentes, conforme as imagens a serem apresentadas na 

sequência. Segundo ele, “a água está saindo em volta das pedras; ela vai bem devagarzinho, 

de gota em gota, como se fosse um suor. Existem quatro pontos por onde a água sai. O 

primeiro parece uma caverninha, dá pra ver que a água sai lá de dentro”: 
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Figura 4 - Nascente do Rio Tietê, em São Paulo, visitada com o guia Rodrigo Ribeiro de Campos 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 

 

Sobre a foto que se segue, o entrevistado diz: 

 

O segundo fica no ponto dessa pedra grande, vocês vão ver que essa área que está 

borbulhando aqui é o olho d’água, que é quando a água sai direto da terra mesmo 

nesse cantinho (RODRIGO RIBEIRO, 06/07/2014). 
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Figura 5 - Nascente do Rio Tietê, em Salesópolis (SP) 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 

 

 

O terceiro ponto fica atrás da pedra, colocamos uma folhinha para vocês imaginarem 

que a água está saindo de lá e passando por cima da folha bem devagar (RODRIGO 

RIBEIRO, 06/07/2014) 

 

Figura 6 - Nascente do Rio Tietê, em Salesópolis (SP), visitada com o guia Rodrigo Ribeiro de Campos 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 
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O quarto ponto que chama nossa atenção está atrás dessas pedras. Essa pedra foi 

fatiada, cortada em dois pontos, como aquele famoso ditado ‘água mole pedra dura 

tanto bate até que fura’. Faz milhões de anos que a água está passando ali. Ela vai 

desgastando aos poucos a pedra e faz aqueles dois cortes; esse ponto é onde a água 

sai com maior força. Aqui em volta da nascente conseguimos ver: samambaia, 

avenca, agrião do brejo, musgo, alga de água doce, todo tipo de mata atlântica, típica 

da nascente (RODRIGO RIBEIRO, 06/07/2014). 

 

 

Figura 7 - Nascente do Rio Tietê, em Salesópolis (SP), visitada com o guia Rodrigo Ribeiro de Campos 

 
Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 

 

Outra observação é apontada para a espécie de peixe Guaru, Guaruzinho ou Barrigudinho, 

conhecido por esses três nomes na região:  

  
O guaru é uma espécie de peixe bem pequenininho. Chega até cinco centímetros de 

tamanho na fase adulta. Não cresce muito. Eles são vivíparos. Diferente dos demais 

peixes, eles não botam ovo na reprodução. Os peixes já nascem naturalmente: é 

como se fosse um parto, eles já saem prontos nadando. Além do Guaru, a gente 

consegue observar a presença da aranha d’água, ela está por cima da água. Esta 

espécie de aranha não mergulha, ela dá um passo e vai deslizando por cima da água. 

Por causa do peso, ela não rompe a tensão superficial da água, então ela não afunda: 

dá um passo e vai deslizando (RODRIGO RIBEIRO, 06/07/2014). 

 

A aranha d’água é uma espécie de inseto que vive em um local onde a água é extremamente 

pura, o que foi capturado pela fotografias a seguir. 
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Figura 8 - Aranha d'água na nascente do Rio Tietê 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 
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Figura 9 - Mãe d'água na nascente do Rio Tietê 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 

 

Além da aranha d’água temos também a mãe d’água, é uma espécie de inseto, azul 

brilhante, uma joaninha, parece um besourinho em cima da água. Ele é bem rápido, 

parece até que a água está se mexendo agora. Essa espécie de inseto só vive em local 

onde a água é extremamente pura e não sobrevive à poluição. Ela está ameaçada de 

extinção, porque está difícil de achar água pura no planeta hoje em dia. Ela é uma 

espécie de bioindicador (Bio=vida, indicador=que indica). É uma espécie indicadora 

de água limpa, de água potável. Toda vez que você ver um besourinho, um inseto 

desses na água, você pode tomar que a água está em ótimas condições (RODRIGO 

RIBEIRO, 06/07/2014). 

 

 

E por fim, temos essa plaquinha de bronze que foi colocada pela Sociedade 

Brasileira Geográfica. Ela ainda existe, porém é chamada de IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa plaquinha foi colocada em 1954, era o 

aniversário dos 400 anos de São Paulo, quarto centenário. O Rio Tietê naquela época 

era usado para natação, regata, pesca, meio de transporte, era usado para tudo. Então 

o IBGE, para presentear São Paulo, além de criar diversos patrimônios como o 

Parque Ibirapuera e o Instituto Butantã, também deu esse presente à cidade. Eles 

fizeram esse percurso ao contrário do movimento das aguas do rio, subindo a 

correnteza, pra descobrir onde nascia o principal rio do Estado. Chegaram e 

oficializaram aqui como a nascente do Rio Tietê. É a nascente mais longe de onde o 

rio termina e a mais alta em relação ao nível do mar. Por isso que aqui é oficializado 

a nascente do Rio Tietê, que tem a altitude 1.027 m de altura. Aqui já é bem alto por 
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ser serra do mar, a gente está a 22 km do oceano atlântico. Era muito mais fácil o rio 

nascer aqui e descer pro mar, que é o que todo rio faz, vai pra o oceano. Só que ele é 

o famoso rio teimoso, porque ele é o único rio do mundo que nasce em serra do mar 

e corre conta o mar, pro interior. Ele vai percorrer 1.136 km. É um rio paulista, não 

sai do estado de São Paulo até chegar na cidade de Itapura, no interior, onde ele 

deságua no Rio Paraná. Ele é um afluente do Rio Paraná, na divisa com Mato 

Grosso do Sul. É a foz do Rio Tietê. Deságua no Rio Paraná que, por sua vez, vai 

fazer o percurso ao contrário, voltando para litoral e ai o Rio Paraná vai desaguar na 

Bacia da Prata na Argentina. É bem longinho o caminho que ele faz (RODRIGO 

RIBEIRO, 06/07/2014). 

 

Figura 10 – Placa localizada próximo à nascente do Rio Tietê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora em 6 jul. 2014. 
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Saindo daqui, é claro que só 8.000, 3.000 ml p/h não ia encher um rio daquele 

tamanho. O Rio Tietê depende dos afluentes, que são outros córregos ou rios que 

vão desaguando nele. Saindo daqui pra frente ou pra baixo, depende do ponto de 

vista, qualquer outra água que deságue nele é considerado um afluente. É outro rio e 

outro córrego ou riacho que vai ter a sua nascente e vai desaguar no Rio Tietê e vai 

colaborar pra aumentar o volume, como o Rio Pinheiros, Rio Tamanduateí, Rio 

Claro, Rio Paraitinga. São rios que cada um tem a sua nascente e que deságua no 

Rio Tietê. Por que justamente aqui a nascente e não a nascente desses outros rios? 

Justamente por isso: na nascente mais longe e mais alta de todas as outras que vão 

desaguar nele (RODRIGO RIBEIRO, 06/07/2014) 

 

Como se vê, as fotografias apresentadas são interessantes para motivar o debate provocado 

pelo design educacional dos cursos de Pedagogia. Trazem informações preciosas para uma 

discussão problematizadora, pois envolvem questões relacionadas à preservação do rio. 

Muitas outras disciplinas podem se beneficiar com essa discussão, promovendo, também no 

educador, o surgimento da consciência do mesmo modo que provoca nos educandos. 

A cidade de Salto viveu um momento assustador com a poluição, que foi mais visível no 

início de setembro de 2015. Depois de um período de estiagem, com a volta da chuva por uma 

semana, a cidade viu um impressionante volume de espuma que saiu do fundo do Rio Tietê e 

invadiu uma rua da cidade. Segundo a reportagem do Portal G17, essa lama suja é [...] reflexo 

da sujeira que está no fundo do Rio Tietê, lixo, fuligem de carro, esgoto sem tratamento. A 

espuma é formada por resíduo de sabão, detergente, sabonete que usamos, e por causa do 

oxigênio dispersa-se na movimentação da água com volume do Rio. 

 

Em visita a esse município para fotografar a sujeira que transbordou, aproveitamos para 

conhecer o Auditório Paulo Freire, no centro de Salto, e consultar documentos sobre o rio e 

seu potencial de motivação para a produção da cultura local. 

 

                                                 
7 Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/edicoes/2015/09/09.html#!v/4454371>.  Acesso em: 15 mai. 

2015. 
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Figura 11 – Auditório Paulo Freire, em Salto (SP) 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

As fotografias a seguir são do lixo localizado na margem do rio. Os objetos de uso rotineiro 

encontrados entre o entulho foram inventariados. Tais objetos destinam-se à promoção de 

design pedagógico, promovem o reconhecimento da necessidade de intervenção sobre a 

sensibilização da morte eminente do rio. Pretende-se, com esta proposta interventiva, 

participar da feira literária de uma escola estadual para o ensino fundamental. 
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Figura 12 - Rua Vinte e Quatro de Outubro, na cidade de Salto (SP) 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

As imagens mostram uma rua calma e limpa, porém com entulho e sujeiras retiradas no 

momento da invasão do rio, que, mesmo com poluição, segue seu curso tranquilo. 
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Figura 13 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

O rio segue seu curso com as margens lotadas de sujeira ao redor, um lugar da natureza 

impróprio para mergulho e para matar a sede. 
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Figura 14 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015. 
 

Figura 15 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015. 
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Diante desse cenário, fotografamos o lixo acima, acreditando, como já foi dito, contribuir com 

a Feira Literária do Meio Ambiente a ser realizada em uma escola estadual localizada no 

extremo leste da capital de São Paulo. Procurou-se atender ao objetivo específico da pesquisa, 

que é trabalhar a questão da sensibilização quanto a necessidade de preservação do Rio Tietê 

pela fotografia digital, estimular a percepção visual do educando e chamar a atenção para essa 

problemática. 

 

1.4.1 A intervenção  

 

O resultado dessa intervenção pode ser observado nas declarações sobre esse trabalho, 

posteriormente realizado. Ao final desta dissertação, estão anexadas as declarações de 

participação e intervenção no curso de Formação dos Professores e Feira Literária do Meio 

ambiente da E. E. Irmã Annete Marlene Fernandes de Melo. O título da intervenção foi: A 

sensibilização pela fotografia digital utilizada no design dos cursos de pedagogia a distância: 

o exemplo da abordagem da questão ambiental do rio Tietê. 

É necessário esclarecer que a escola fica localizada na zona leste de São Paulo, local em que 

se iniciou nossa pesquisa; na região estão instaladas indústrias e uma universidade pública, a 

USP Leste. Entretanto, o bairro é descuidado pelo poder público. 

Paulo Freire observou, em seu livro Pedagogia da autonomia (2011), que “ensinar exige 

respeito aos saberes dos educandos”, saberes construídos na prática social comunitária. Ainda,  

segundo o autor:  

 

[...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de 

viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, 

a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das 

populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes [...].(FREIRE, 

2011, p. 31). 

 

Tal como Freire, discutiu-se com os educandos temas que remetem a situações concretas do 

cotidiano vivenciado por eles e aproximou-se o conteúdo escolar dos saberes adquiridos na 

prática social para potencializar o aprendizado.  

As fotografias abaixo possibilitam dialogar, à luz de Freire, a questão da poluição dos riachos, 

córregos e rios; discutir também a força que a publicidade tem para organizar ideias que 

imobilizam a capacidade das pessoas, em particular, a dos educandos, de emitir opinião e 

refletir sobre o consumo de produtos descartáveis que não são necessários à sobrevivência 
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humana. Todavia, a autora da presente pesquisa não é contra o consumo, afinal, consumir 

também é cultura. Seu posicionamento é a favor de um consumo consciente, crítico e 

libertador, que permita uma reflexão para a preservação da vida humana sem agredir o meio 

ambiente. 

 
Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno está em que é hoje 

dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica 

ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem saber, à sua capacidade de 

decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões (FREIRE apud PADILHA, 2002, 

p. 16).  

 

A fascinação do capitalismo está em influenciar, transformar a vida social, a identidade do 

indivíduo e sua personalidade; fabricar produtos similares em série. Exemplo disso está nas 

fotografias que estampam objetos culturais que perderam sua função positiva e, hoje, poluem 

riachos, córregos, rios e lixões, ao oferecer risco à saúde das pessoas e ameaça à 

sobrevivência das espécies. 

 

Figura 16 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

A imagem acima revela o ausente que se faz presente por meio da imagem do sapato 

fotografado descartado nas margens do Rio Tietê, quem sabe se de um trabalhador ou não. A 

imagem traz à memória o calçado de um operário, certamente explorado pelo sistema 
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capitalista. Fica claro que os objetos descartados nas margens do rio são mercadorias que 

perderam sua magia de alienação. De fato, revelam o resultado desse trabalho que se volta 

contra o próprio trabalhador quando a magia da publicidade perde seu efeito mágico ou sua 

utilidade prática. 

O ato extraordinário da publicidade está em inserir novamente o produto, resultante da 

exploração do trabalho humano, como algo que lhe é inteiramente estranho, ocultando sua 

história social. Por meio da publicidade e do anúncio é possível atribuir a este objeto um novo 

design, para que entre na vida pessoal e no ambiente familiar dos trabalhadores como algo 

totalmente novo e desconhecido. 

De acordo com Rocha (2010, p. 31), “[...] O discurso publicitário fala sobre o mundo, sua 

ideologia é uma forma básica de controle social, categoriza e ordena o universo. Hierarquiza e 

classifica produtos e grupos sociais. Faz do consumo um projeto de vida”. 

 

Figura 17 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

A fotografia acima representa a perda da consciência crítica sobre as formas de preservação 

da vida. A embalagem de iogurte descartada nas margens do rio revela, simultaneamente, um 

produto fabricado para alimentar e preservar a saúde das pessoas; ao mesmo tempo esclarece 

que, descartado dessa maneira irresponsável, se transforma num perigo contra a preservação 
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da própria vida e da natureza. Na realidade, o efeito esperado transforma-se em seu contrário, 

não garante a sustentabilidade da espécie humana. 

 

Figura 18 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

A bola, símbolo infantil de uma vida saudável que tem como propósito trazer alegria e 

felicidade a uma criança, descartada no rio como tantos outros objetos sem nenhum zelo e 

cuidado, pode significar a morte da vida do planeta se continuar nesse ritmo de descarte. 
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Figura 19 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

A publicidade cria uma imagem, o design do produto com características novas, atribuindo-

lhe uma identidade peculiar. Esse produto, agora midiatizado pelo anúncio, proporciona 

vínculos humanos que caracterizam a alienação da sociedade simbolizada pelo consumo, nem 

sempre necessário. 

[...] O anúncio, como moldura de acontecimentos mágicos, faz do produto um objeto 

que convive e intervém no universo humano. O anúncio projeta um estilo de ser, 

uma realidade, uma imagem das necessidades humanas que encaixa o produto na 

vida cotidiana [...] (ROCHA, 2010, p. 171). 
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Figura 20 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 
 

A publicidade está no jornal, na televisão e tem o poder de fazer as coisas acontecerem. De 

fato, ela possui uma força muito grande na formação da identidade, do estilo de vida, entre 

outros. 

SEVERINO (2001, p. 94) adverte sobre a responsabilidade da mídia publicitária e diz que 

existe um “[...] papel alienador da foto publicitária na nova criação de necessidades humanas, 

levando o sujeito à aquisição e ao consumo [...]”. A autora identifica o caráter da 

reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin e observa que: 

 

[...] com esse artifício, a reprodutibilidade técnica recria os elementos arcaicos 

pretensamente superados. O efeito disso é uma nova/velha ordem moral que irá dar 

sustentáculo ao mercado, fazendo crescer a demanda por produtos descartáveis, num 

padrão de consumo muito além dos níveis necessários à sobrevivência (SEVERINO, 

2001, p. 94-154). 
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Figura 21 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 
 

A imagem dos objetos acima, como a embalagem de margarina e a de refrigerante (garrafa 

pet), nos comerciais e propagandas, por exemplo, aparece geralmente ligada à ideia de uma 

família feliz por estar consumindo o produto. Esses itens entram nas casas pela magia da 

publicidade, sem haver a ponderação se realmente eles são necessários para a sobrevivência. 

O mundo da publicidade mexe com o imaginário coletivo em que as pessoas aparecem felizes, 

têm um emprego, filhos e uma casa perfeita. As verdadeiras necessidades humanas não são 

reveladas. 
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Figura 22 - Margem do Rio Tietê na Cidade de Salto 

Fonte: Elaborado pela autora em 18 set. 2015 

 

Discutir e sensibilizar é chamar a atenção dos educandos para a preservação da vida e do meio 

ambiente. Midiatizados pela fotografia digital, no dizer de Freire (2010) são libertados dessa 

astúcia da mediação entre produto e publicidade para que, de forma crítica, construtiva e 

coletiva, os educandos possam se posicionar sobre esse consumo que polui e anuncia a morte 

do planeta. 

Diante do descaso, acredita-se, assim como Paulo Freire, que a aprendizagem passa pelos 

planos da codificação, decodificação e problematização de um fato concreto, o que permite ao 

educando o entendimento de um fato vivenciado, até alcançar o nível crítico de sua realidade 

por meio da experiência pela prática social. 

A proposta do trabalho de Freire está em priorizar e considerar a educação como libertadora. 

A interatividade da proposta pedagógica dialógica freiriana pode contribuir para o 

planejamento do designer educacional. Esse planejamento implica interação e construção 

colaborativa do conhecimento no desenvolvimento de competências, habilidades e tomada de 

consciência crítica e libertadora, como foi esclarecido por Freire (2014). 
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1.5 Educação a distância 

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei das Diretrizes e Bases - LDB), prevê, em seu 

art. 80, o ensino a distância, conforme segue: 

 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada (BRASIL, 1996). 

 

Esse artigo está regulamentado pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que 

estabelece a implantação e o funcionamento do ensino a distância. Todavia, o próprio 

conceito de educação a distância encontra-se no art. 1º deste Decreto, conforme transcrito 

abaixo:. 

 
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 

 

Esse decreto caracteriza a educação a distância como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (Brasília, 2007), 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, definem que “Não há um modelo único de 

educação a distância. Os programas podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas 

combinações de linguagem e recursos educacionais e tecnológicos [...]”, (BRASIL, 2007, p. 

7).  

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Educação a Distância 

(SED), os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância explícitos no 

Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade a distância são: 

  
1- Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 

2- Sistema de comunicação; 

3- Material didático; 

4- Avaliação; 

5- Equipe multidisciplinar; 

6- Infraestrutura de apoio; 

7- Gestão Acadêmico-Administrativa; 

8- Sustentabilidade financeira (Brasília , 2007, p.8). 

 



53 

 

 

Educação a distância é a interação entre professor e aluno no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), separados pelo tempo ou espaço onde os envolvidos se comunicam por 

meio da tecnologia de informação e comunicação. 

Na modalidade de educação colaborativa não há um centro principal, ou seja, tanto professor 

quanto o aluno dialogicamente trabalham materiais da comunicação na aprendizagem. 

Essa comunicação acontece por alguns meios, a saber: 

 

1. Síncronos: são os chats de bate-papo, webconferências; áudio conferências, telefone, 

moons (reunião de personagens imaginários que interagem); 

2. Assíncronos: são correspondência postal, correspondência eletrônica e fórum, 

aprendizagens interações, blog, lista de discussão, podcast, wiki. 

 

Todavia, a utilização desses dispositivos de comunicação compreendem que os educandos e 

educadores adquirem habilidades, capacidades comunicativas e de colaboração durante as 

interações com as atividades propostas. 

Na educação a distância, os indicadores de qualidade primam pela avaliação da aprendizagem 

no que se refere às competências cognitivas, habilidades e atitudes e pela avaliação 

institucional com relação ao planejamento e envolvimento da equipe em um processo 

continuo de cada instituição − especificamente em nosso país, tal ação se dá pelo contexto da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). As propostas para alcançar uma perspectiva dialógica 

precisam ser planejadas juntamente com uma equipe multidisciplinar, com coordenadores, 

professores e técnicos que participam do desenho desses cursos para implementar.  

 

1.5.1 Mediação Pedagógica 

 

A mediação pedagógica e o desenho colaborativo pela web têm ganhado importância na 

educação a distância. Nesse sentido, é fundamental lembrar que isso envolve questões 

culturais que se manifestam nas interfaces de comunicação e educação. Revelam e atualizam 

a experiência do educador, do estudante e da comunidade. Mesmo a obra de Paulo Freire pode 

ser lida e interpretada à luz das contribuições da semiótica, em especial quando fala da leitura 

do mundo. Não se pode esquecer que ele recomenda o uso da fotografia nas práticas 

educativas para alfabetização de adultos. De fato, as imagens fotográficas funcionavam para 

ele naquele momento como imagens portadoras de signos que permeavam a vida social, nas 
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quais os alunos poderiam reconhecer-se, reconhecendo, também, fragmentos de suas 

vivências cotidianas em condições precárias do seu devir histórico.  

Freire, ao recomendar a leitura do mundo a partir de formas concretas, tais como a enxada e o 

tijolo, está usando objetos como mediadores da compreensão desse devir. Do mesmo modo, 

Santaella afirma: 

 
 [...] que fique claro que nossas reações à realidade, intereções vivas e físicas com a 

materialidade das coisas e do outro, já se constituem em respostas sígnicas ao 

mundo, marcas materiais perceptíveis em maior ou menor grau que nosso existir 

histórico e social, circunstancial e singular vai deixando como pegadas rastros de 

nossa existência (SANTAELLA, 2007, p. 50) 

 

O educador a distância é um mediador da leitura de mundo que torna legítima a utilização de 

imagens sígnicas voltadas para auxiliar a apreensão de uma cultura geral num contexto de 

múltiplas relações e atividades culturais. A utilização de objetos produzidos por povos que 

nem sempre comungam da cultura de quem os observa atende aos objetivos do planejamento 

desse mediador, que tem como proposta pedagógica provocar interações que ampliem seu 

universo cultural.  

 
A mediação é um processo que adquire importância nesse contexto, pois nele 

intervêm diversos agentes com os objetos resultantes de suas atividades culturais e 

científicas. Os agentes são produtores e produtos de subjetivação que atuam 

possibilitando o encontro entre pessoas. Acontecem em momentos relativos a uma 

situação de aprendizagem e em circunstâncias que podem ser contingentes 

(GOMEZ, 2010, p. 119). 

 

Com a invenção do computador, a informática se reinventa e práticas velhas transformam-se 

em um meio de comunicação e criação. Segundo Pierre Lévy (2011a, p. 103), “a principal 

tendência nesse domínio é a digitalização que atinge todas as técnicas de comunicação e de 

processamento de informações [...]”. 

Refere-se, aqui, a territórios, a desterritorializações e a novas territorializações por meio de 

codificações, práticas e técnicas antigas, sendo reinventadas, o que potencializa as atividades 

de vários setores, inclusive o da educação. 

 

[...] Ora a codificação digital relega a um segundo plano o tema do material. Ou 

melhor, os problemas de composição, de organização, de apresentação, de 

dispositivos de acesso tendem a libertar-se de suas aderências singulares aos antigos 

substratos. Eis por que a noção de interface pode ser estendida ao domínio da 

comunicação como um todo e deve ser pensada hoje em toda sua generalidade, 

(LÉVY, 2011, p. 103). 

 

A codificação digital é a base da interface composta por bits que formam as imagens, textos e 

sons, que desterritorializam o ambiente real em direção à territorialização do ambiente virtual.  
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A linguagem do design da interface pode ser mais próxima dos usuários no que se refere aos 

conteúdos educacionais ao estabelecer uma relação com ambiente real. Na perspectiva de 

Freire (2010), qualquer dimensão de ação cultural pedagógica é política. 

Conforme Lévy (2011, p. 103), “[...] O digital é uma matéria, se quisermos, mas uma matéria 

pronta a suportar todas as metamorfoses, todos os revestimentos e as deformações [...]”. Essa 

matéria passa do privado ao público e vice-versa, devido à técnica, à atuação da virtualização 

e pelas atualizações constantes, tanto do sistema quanto do usuário. 

 

Entretanto, a dinâmica técnica se alimenta de seus próprios produtos, opera 

combinações transversais, rizomáticas, e conduz finalmente a máquina, a arranjos 

complexos muito afastados de funções corporais simples. Um barco a vela, um 

moinho movido à água, um relógio ou uma central nuclear virtualizam funções 

motoras, cognitivas ou termostáticas, mas – voltaremos a esse ponto – não podem 

ser compreendidos como prolongamentos de corpos individuais. Eles só são 

plenamente reintegrados ou interiorizados de volta na escala de megamáquinas 

sociais híbridas ou de hipercorpos coletivos (LÉVY, 2014, p. 74). 

 

Pensar no design de cursos a distância e considerando que as imagens e os sons têm se 

tornado fonte de produção em novas tecnologias, quando digitalizados eles podem ser 

decompostos, recompostos, indexados e ordenados, comentados e compartilhados em 

documentos multimídias nos cursos de pedagogia para problematizar questões sociais. 

Todavia, tendo em vista esse apoio das novas tecnologias com a disponibilização de imagens 

digitalizadas e armazenadas em banco de dados, trabalha-se com a possibilidade de o designer 

educativo propor a metodologia da problematização nos ambientes virtuais de aprendizados a 

partir da utilização da fotografia digital. 

 

1.5.2 Metodologia problematizadora para a sensibilização da questão do Rio Tietê 

 

A equipe multidisciplinar propõe-se a elaborar um instrumento de intervenção com diferentes 

estratégias comunicativas que envolvem alunos com o uso da fotografia.  O tutor solicita que 

cada aluno sistematize sua contribuição prática. A partir dessas contribuições que surgem 

desse processo dialógico, elaboram uma proposta para alimentar atividades dinâmicas e 

práticas, de tal forma que a teoria possa nascer desse diálogo. Assim, os elementos conceituais 

aflorados no processo dialógico possibilitam aos professores mediadores conduzir a reflexão 

crítica por meio do diálogo e aproximações com a realidade concreta de cada um e de todos. 

Durante essas práticas, eles buscam compreender as dificuldades e necessidades, 

estrategicamente usando palavras do vocabulário comum a todos. Dessa forma, a dinâmica 

praticada permite conhecer os saberes da herança cultural de cada um, de fato saberes prévios 
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que delineiam o perfil do aluno. Essa bagagem que cada um carrega é útil aos novos saberes 

produzidos coletivamente, que comporão novos projetos e algo a mais que será conhecido no 

próprio processo. Tal dinâmica pode ser realizada no fórum, promovendo um diálogo que 

respeite a cultura e os saberes primários dos educandos; a proposta promove a discussão dos 

temas geradores (“sensibilização para a poluição do Rio Tietê”) e outros temas que possam 

surgir de interesse dos educandos − e não uma imposição de cima para baixo. 

No design, é possível construir um fórum para essas discussões acontecerem de forma 

dinâmica e organizada, com prazos para participação de todos e com um retorno do mediador, 

fomentando e estimulando as discussões. Cabe ao professor mediador promover o 

conhecimento de forma cooperativa e colaborativa ao oferecer condições para que todos se 

envolvam. Concluída essa atividade prática, ele deve propor uma reflexão teórica de forma 

dialogal sobre questões que envolvam conceitos, tais como imagem, fotografia, ética, estética, 

e questões relacionadas à autoria, entre outros temas geradores que precisam ser 

problematizados. Nesse contexto, o professor pode ser observador, desafiador, orientador e 

sintetizador; deve propor ação e reflexão sobre a ação; realizar o processo de avaliação (da 

mesma forma que os educandos participam da proposta educativa, devem também participar 

da avaliação, como recomenda Romão (2012). 

Essa metodologia proporciona a autonomia e a libertação do aluno, pois busca novas formas 

de ensinar, atribuindo dinamicidade aos cursos a distância.  

Para Severino (2010), “[...] a exigência de inclusão de temas transversais (ética, cidadania, 

racismo, cultura, meio ambiente) suscita a necessidade de novas metodologias [...]” 

(SEVERINO, 2010, p. 187). Metodologias que, ainda de acordo com a autora, possibilitam o 

contato do aluno com as novas tecnologias da imagem para problematizar questões 

relacionadas ao meio ambiente. 

O Decreto Lei Nº 4.281, de 25 de junho de 2002, regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, adota outras providências e 

observa no seu artigo 5º a inclusão de temas transversais nas modalidades de ensino: 

 
Art. 5o Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, observando-se: 

        I – a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, 

contínuo e permanente; e 

        II – a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores (Brasília, 25 de junho de 2002). 

 

Sobre os temas transversais, Francisca Severino afirma:  
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Os temas transversais não se prestam a criar disciplinas novas, mas constituem-se 

como um conjunto de conteúdos educativos. Não se ligam ou fazem parte de 

nenhuma matéria em particular, todavia fazem parte de todas elas, uma vez que 

funcionam como eixos condutores da atividade escolar num currículo completo e 

geral da escola. Os temas transversais são de natureza moral e ética e sua aplicação é 

episódica, pois acontecem em momentos aleatórios e se manifestam como 

fragmentos de memória arcaica ou cultural ligados à uma tradição familiar, religiosa 

ou mesmo étnica[...] (SEVERINO, 2010, p. 183). 

 

Por fim, em um mundo imediatista onde tudo acontece e passa muito rápido, muitas 

inovações surgem, e os indivíduos ficam, às vezes, perdidos em meio a tantas novidades. A 

educação não pode perder essa oportunidade de trabalhar com um artefato cultural da 

sociedade contemporânea. Desse modo, é recomendável que os cursos de Pedagogia utilizem 

essa linguagem, para que os educandos participem conscientemente da construção social e a 

transformem. 

A mediação está no papel do professor. Ao se midiatizar pelo correto uso das ferramentas da 

comunicação, o discente deve buscar informações culturais entre seus estudantes em geral, 

para organizá-las e interpretá-las em prol da cidadania. 

Tendo em vista essa aproximação experiencial e teórica, por que não utilizar as fotografias 

como recurso didático? Por exemplo, problematizar situações concretas do cotidiano, 

codificando-as através das nossas câmeras fotográficas, celulares, smartphones, entre outros. 

A problematização de situações concretas pela mediação da imagem fotográfica é 

potencializadora da compreensão e na captação de conceitos. Isso pode ser desdobrado em 

temas interessantes, que serão decodificados pelo grupo de educandos a distância no curso de 

Pedagogia. 

Mudanças e adoção de metodologias ativas de aprendizagem com o uso de tecnologia digital 

são defendidas como oportunidade para a inovação desejada com a aplicação da fotografia. 

Tais mudanças podem enfrentar barreiras na educação, como limitações de vivência e 

formação do educador, mas com relação ao uso das tecnologias digitais e, no dizer de Freire,  

 
[...] os homens que, através de sua ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura e 

da história, está em que somente estes são seres da práxis. Práxis que, sendo reflexão 

da ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento 

reflexivo e criação (FREIRE, 2014, p. 127). 

 

Padilha (2002, p. 102) diz que “[...] inovar tem a ver com o “novo”; inovação tem sempre a 

ver com algo mais “antigo [...]”. Entretanto, não se pode desprezar um pelo outro. As 

mudanças vivenciadas pelo educador em relação às tecnologias que invadem a sala de aula, os 

lares, entre outros lugares, são refletidas em suas práticas, ao passo que transformam e 

reinventam o velho em um novo conhecimento.  
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Paulo Freire observa que somos seres criadores e transformadores e que produzimos desde os 

bens materiais, como objetos, até os bens intelectuais, para transformar a realidade social. 

  

E é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas permanentes 

relações com a realidade, produzem, não somente os bens materiais, as coisas 

sensíveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas ideias, suas 

concepções (FREIRE, 2014, p. 128). 

 

Homens e mulheres, ao refletirem a realidade de suas práticas, criam uma metodologia ativa 

voltada para a cultura social e às necessidades dos educandos e potencializam o ensino-

aprendizagem, motivando-os a refletir sobre uma situação concreta, o que forma indivíduos 

criativos, críticos e reflexivos.  

 

1.5.3 Cursos de Pedagogia a distância 

 

 Os cursos de pedagogia formam educadores para a educação básica, a formação inicial. São 

esses profissionais que vão dialogar com as crianças, jovens e adultos e contribuem para o 

desenvolvimento individual e social do ser humano. 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB), em seu artigo 1º, orienta quanto aos procedimentos da educação escolar, assegurando o 

ensino fundamental para que o educando possa progredir no trabalho e nos estudos. 

 
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

 § 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 

por meio do ensino, em instituições próprias. 

 § 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social 

(Brasília, de 20 de dezembro de 1996). 

 

Todavia, tendo em vista o crescimento dos cursos a distância, inclusive o de Pedagogia, 

trabalhar a fotografia digital como estrutura na Disciplina Comunicação e Linguagem, 

partindo da realidade prática dos alunos, potencializa essa metodologia. 

Segundo Freire, “A educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Não pode 

temer o debate. A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser 

uma farsa” (FREIRE, 2014b, p. 127). 

As considerações de Freire encorajam a criar, recriar, ser sensível às necessidades da 

sociedade contemporânea e a educar por meio da comunicação do diálogo reflexivo na 

prática. 
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[...] estamos vivendo uma situação educacional de inovações permanentes que 

necessita: - dimensionar a prática de criação de cursos de educação a distância [...] ; 

reconhecer ferramentas, teóricas e práticas para um processo de mediação 

pedagógico-dialógica e de desenho participativo[...]; reconhecer, nas ferramentas da 

internet, dispositivos pedagógicos[...]; identificar nas práticas já realizadas no espaço 

digital, referentes sobre as incidências na construção de subjetividades; reconhecer, 

no processo de criação dos cursos web, de educação continuada [...]; demarcar 

contribuições (teóricas, metodológicas e do sujeito aprendiz) para operar a 

pedagogia na esfera virtual [...] (GOMEZ, 2004, p. 94). 

 

Os cursos de pedagogia a distância, no contexto da sociedade contemporânea, podem refletir 

sobre essas observações, potencializando em seu ensino continuado a utilização da fotografia 

digital como instrumento didático. 

Potencializar a fotografia digital como instrumento didático metodológico para conceituar, 

codificar e decodificar uma situação concreta do educando é um desafio para a equipe 

interdisciplinar e multidisciplinar educacional de cursos a distância.  

Nas palavras de Lévy encontra-se a relevância para potencialização da fotografia como 

instrumento didático.  

  

[...] Como a luneta astronômica, o microscópio ou raio X, a interface digital alarga o 

campo do visível. Ela permite ver modelos abstratos de fenômenos físicos ou outros, 

visualizar dados numéricos, que, sem isso, permaneceriam soterrados em toneladas 

de listagens. A imagem digital também é o complemento indispensável da 

simulação, e sabemos o papel que esta última tem hoje na pesquisa científica, 

(LÉVY, 2011a, p. 107). 

 

O desenho pedagógico de cursos a distância que permite problematizar a imagem digital 

como instrumento dialógico e reflexivo desenvolve uma metodologia a partir da realidade 

concreta dos estudantes e voltada para intervenção na realidade deles. 

 

1.5.4 Centro Universitário a distância 

 

Para proposta poder ser visualizada, buscou-se como referência este Centro Universitário a 

seguir descrito, que promove educação a distância. 

Em funcionamento desde 1925, este centro educacional era antes um internato. Com o passar 

dos anos, seus missionários deram uma nova orientação, transformando-o em um Centro de 

Ensino Superior para formação de professores e profissionais em geral. Desde o ano de 2002, 

tem investido no campo da educação a distância. 

A instituição tem diversas unidades e polos de estudo espalhados pelo país, nas regiões 

Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul. Com base nesse Centro Universitário, surgiu a 

oportunidade de pesquisar seu curso de licenciatura em Pedagogia. A modalidade teve seu 
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reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) renovado pela portaria nº 286, de 

21/12/2012, com duração de quatro anos, modalidade a distância, carga horária de 3.200 horas 

e encontros presenciais uma vez por semestre aos sábados. 

Com nota quatro na avaliação do MEC, o Centro Universitário atende às exigências para 

manter os cursos funcionando. Essa instituição tem vários cursos em EAD e, entre eles, o 

curso de Pedagogia na Disciplina de Comunicação e Linguagem, que abriga em sua matriz 

curricular as disciplinas abaixo mencionadas:  

 

Alfabetização e letramento: aspectos didáticos-pedagógicos; alfabetização e 

letramento: aspectos históricos e teóricos; antropologia, ética e cultura;  atividades 

acadêmico-científico-culturais; atividades teórico-práticas; comunicação e 

linguagem; currículo e avaliação da educação; didática; didática geral; educação de 

crianças, jovens e adultos; educação e pedagogia; estagio supervisionado; 

fundamentos da educação; fundamentos da educação inclusiva; fundamentos da 

educação infantil; fundamentos e métodos do ensino da educação física; 

fundamentos e métodos do ensino da língua portuguesa; fundamentos e métodos do 

ensino da matemática; fundamentos e métodos do ensino de história e geografia; 

gestão de projetos escolares e não-escolares; gestão e organização do trabalho 

pedagógico na educação básica; gestão financeira e trabalho pedagógico; história da 

educação; língua brasileira de sinais; metodologia da pesquisa cientifica; optativa de 

formação I (licenciatura em pedagogia); optativa de formação II (licenciatura em 

pedagogia); optativa de formação III (licenciatura em pedagogia); pesquisa em 

educação; políticas da educação básica; pratica; psicologia da educação; psicologia 

do desenvolvimento e da aprendizagem; tecnologia da informação e comunicação na 

educação.  

 

O ambiente virtual é estruturado com: comunicação assíncrona e síncrona: anotações; 

calendário; guia acadêmico; informativo; links úteis; recados; secretaria, tesouraria; 

bibliografias; anotações; videoaula; boletins; meus dados; livro-texto; acessibilidade; fale 

conosco; orientações; material de apoio; biblioteca digital; portfólio; fórum; lista; e turma. 

Essa estrutura permite ao aluno localizar o material didático, composto de texto, vídeos, livro-

texto, guias e manuais que direcionam e auxiliam o acompanhamento das disciplinas. 

Uma equipe multidisciplinar trabalha na estruturação do curso; professores conteudistas 

elaboram o conteúdo das disciplinas que são contratadas pela instituição. Essa equipe é 

formada por professores, coordenadores, designers educacionais, web designers, bacharéis e 

técnicos de informática, revisor de língua portuguesa, profissionais da arte gráfica e tutores. 

Professor tutor e professor conteudista. A história traz relatos de como surgiu a função do 

professor tutor no campo acadêmico no final do século XV, no interior de universidades 

inglesas como Oxford e Cambridge. Sua função era a de tutelar, proteger o menor e 

administrar seus bens até alcançar a maioridade, sempre sob a orientação de um professor 

titular (SILVA apud SCHOLSSER, 2010, p. 7). “[...] em virtude da eficácia desse modelo no 
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apoio a aprendizagem, o tutor passou a ser institucionalizado nas universidades e a fazer parte 

do quadro docente [...]” (SCHOLSSER, 2010, p. 7). 

O professor tutor é um profissional que atua como orientador da aprendizagem, mediador do 

conhecimento de elementos pedagógicos e didáticos, que assiste e trabalha em equipe e em 

projetos para formação dos alunos. 

Deve ter capacidades pessoais e técnicas sobre a modalidade que atua, seja presencial ou 

online, sendo esta última midiatizada pelas tecnologias de informação e comunicação. O 

professor tutor fomenta o trabalho colaborativo entre o grupo, sugere fontes de pesquisa e 

explica conteúdos, tornando-se um mediador da aprendizagem (SCHOLSSER, 2010). O que 

os diferencia é o contexto em que estão institucionalizados e as demandas pedagógicas que 

lhe são atribuídas. O professor conteudista organiza os conteúdos didáticos a serem 

pesquisados e o “[...] tutor, ciente desses conteúdos, concentra-se na orientação do processo 

de aprendizagem de seus alunos [...]”. (SCHOLSSER, 2010, p. 9), promovendo e fomentando 

o estudo autônomo. 

Os processos as ações de tutoria são um conjunto de ações educativas assessoradas pelos 

professores especialistas, coordenadores do curso e pelas discussões dos cursos abordados nos 

materiais didáticos. O tutor tem uma importância relevante no processo de orientação dos 

alunos e no sucesso da EaD (SCHOLSSER, 2010). Ao analisar a estrutura do ambiente virtual 

da instituição acima referida, foi possível localizar a figura do tutor virtual, o professor 

conteudista e também as ferramentas pedagógicas/andragógicas (ferramentas de comunicação 

midiatizadas pelo professor e alunos) e ferramentas administrativas e comunicacionais 

(midiatizadas pela instituição de ensino). 

 Segundo Filatro (2008), as ferramentas pedagógicas/ andragógicas são: 

 
[...] todas aquelas que, de alguma forma, organizam e subsidiam a dinâmica de um 

curso. São utilizadas para disponibilizar conteúdos materiais de apoio e orientações 

às atividades de aprendizagem. Também possibilitam acompanhamento de 

atividades realizadas, com publicação de notas e feedbacks do educador (FILATRO, 

2008, p. 121). 

 

 Filatro descreve as ferramentas administrativas como: 

 

[...] São aquelas que permitem o gerenciamento de alunos, educadores e grupos, a 

definição de privilégios, inscrições e datas de início e término de curso, o controle 

de acessos, as estatísticas de participação e a configuração de idiomas e layout, entre 

outras funcionalidade (FILATRO, 2008, p. 121). 

 

A mesma autora define, também, as ferramentas comunicacionais nos ambientes virtuais 

como síncronas e assíncronas: “As ferramentas comunicacionais possibilitam a interação 
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entre os alunos e entre os alunos e o educador, dando visibilidade aos trabalhos desenvolvidos 

individual ou coletivamente [...]” (FILATRO, 2008, p. 121). Os trabalhos colaborativos são, 

de acordo com Filatro (2008, p. 127), aqueles que “[...] representam um passo importante em 

direção a modelos de aprendizado eletrônico mais colaborativos e imersos, nos quais os 

alunos acessam, produzem, editam e publicam conteúdos digitais, com forte uso de recursos 

de comunicação eletrônica. Seu destaque está na troca entre os participantes. 

Os trabalhos cooperativos são aqueles que, orientados, exigem uma produção conjunta do 

conhecimento, como projetos (criação de um repositório de fotografia temático, planilha etc). 

Também como o trabalho colaborativo, utilizam-se ferramentas como editores colaborativos 

de texto, planilhas, blog entre outros. Em vista desse trabalho cooperativo e colaborativo, por 

que não criar um repositório de fotografia digital na sala virtual, para trabalhar a partir das 

necessidades dos alunos? Encontrou-se na sala virtual desse Centro Universitário um 

repositório digital para fotografia. É importante pensar no potencial de tal artefato cultural, 

atualmente utilizado em grande escala pela sociedade contemporânea, mas pouco aplicado 

pelos educadores para potencializar a linguagem por meio de situações concretas do 

cotidiano. 

A presente pesquisa parte da filosofia Freiriana na busca pela educação dialógica e libertadora 

em torno de um fato concreto. Busca problematizar pela fotografia situações concretas do 

cotidiano do estudante a partir de sua realidade, apropriando-se da linguagem da fotografia 

digital.  

De acordo com Padilha (2002, p. 23), Freire “defendeu uma educação problematizadora, 

política, em que a realidade seja clarificada ao mesmo tempo em que se educa [...]”. Todavia, 

espera-se do educando uma ação reflexiva e política de sua práxis, fato que promove a 

educação por meio da comunicação das mídias, visa ao diálogo e à construção colaborativa do 

conhecimento na educação virtual. 
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CAPÍTULO 2 - INTERFACE, TERRITORIALIZAÇÃO E CONVERGÊNCIA 

 

No desenho de um curso a distância, percebe-se a necessidade de interfaces do design com 

multimeios que, de forma dialógica, promovam o debate da fotografia como instrumento 

didático. O debate coloca em discussão questões do cotidiano do aluno, concilia prática com 

teoria.  

A interface exerce a função de tradutor, entre as duas partes, tornando uma sensível para outra 

“[...] A própria palavra interface evoca imagens de desenho animado de ícones coloridos e 

lixeiras que se mexem, bem como os inevitáveis clichês da acessibilidade ao usuário [...]” 

(JOHNSON, 2001, p. 18). 

A interface é o novo território no qual transitam, por meio do ciberespaço8, as mensagens 

relacionadas ao nosso cotidiano, como trabalho, divertimento, amor, família, arte, cultura 

popular, política e educação. Nessa nova organização social, os educadores e educandos criam 

e recriam espaços para o aprendizado coletivo, colaborativo e rizomático, pelas tecnologias da 

informação e comunicação. 

O rizoma tem uma diversidade de formatos.  

 
O rizoma é uma antigenalogia, “procede por variação, expansão, conquista, captura, 

abertura, remete-se a um mapa que deve produzir-se, construir-se, demonstrável, 

conectável, invertível, modificável, com entradas e saídas múltiplas, com suas linhas 

de fuga. Trata-se de um sistema acentrado, não hierárquico e não significante, 

definido unicamente por uma circulação de estados” (DELEUZE e GUATTARI 

apud GOMEZ, 2004, p. 35).  

 

Os cursos virtuais de aprendizagem, blogs ou wiks, cujos participantes cooperam com 

atualizações constantes, têm estruturas que são consideradas rizomáticas. “A estrutura 

rizomática descreve uma proposta de interação e aparece em programas nos quais há 

formulários, espaços para inserção de mensagens [...]” (FILATRO, 2008, p. 67).  

Todavia, para deixar a interface mais interessante e próxima da realidade e do cotidiano dos 

alunos, a Gestalt, aplicada à interface humano-computador, favorece esse processo. Segundo 

Filatro (2008, p. 86): 

 
Uma das principais contribuições da Gestalt para o design da interface humano-

computador é que ela nos trouxe a noção de que nossa percepção é fortemente 

influenciada por nossos conhecimentos anteriores e é determinada não apenas pelas 

propriedades de suas partes individuais, mas também por sua organização. Ou seja, 

percebemos estímulos visuais segundo alguns princípios [...] (FILATRO, 2008, p. 

86): 

                                                 
8 Ciberespaço: espaço de interatividade que se aproveita da convergência digital de vários meios de comunicação 

na internet e de uma nova organização social (GOMEZ, 2010, p. 137). 
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Os princípios do planejamento visual são utilizados em qualquer tipo de material de 

comunicação visual, como interface, folder, pôster, na apresentação qualquer projetos até 

mesmo em um currículo impresso ou digital. Entretanto, nesse caso, estamos falando de 

interface. 

A primeira coisa na qual se pensa quando existe a necessidade da elaboração de um material 

visual é no layout. Este contém a distribuição de elementos como texto, hipertexto, fotografia, 

gravuras, gráficos ou esquemas, ou seja, imagens e textos. Trata-se da relação de alguns 

elementos em um determinado espaço e, dentro desse layout, podem aplicar mais alguns 

elementos, tais como: 

 Proximidade: deve ser entendida por agrupamento visual de elementos que tenham 

relações próximas entre si, criando uma identidade visual; 

 Alinhamento: deve ser entendido como criar visualmente eixos de linha que 

liguem os elementos na página. Existe o alinhamento à esquerda, à direita, o 

centralizado e o justificado; 

 Repetição: deve ser entendida como a utilização de elementos que se repetem no 

projeto gráfico, como cor, textura, tipo de letra, linha ou espessura, que 

estabelecem uma unidade visual do material. É muito utilizada na papelaria de 

consultório, empresas de grande porte e editoras que buscam marcar sua identidade 

visual no mercado. 

 Contraste: deve ser entendido por diferenciar o contexto, como título e corpo do 

texto, ressaltando as diferenças propostas no texto. 

 
Esse princípio aproxima-se muito da semiótica, segundo a qual o mundo, da forma 

que conhecemos, é completamente codificado por palavras, desenhos, marcas, sinais 

e o que percebemos como realidade é, na verdade, um conjunto de códigos 

universais, culturais e pessoais (FILATRO, 2008, p. 89). 

 

Observe que, cada vez mais, se somam os quatros princípios básicos (proximidade, 

alinhamento, repetição e contraste). Entretanto, deixar o material não somente agradável, mas 

também eficiente, melhora as informações para o usuário. Os espaços em branco são 

importantes no planejamento visual para descansar a visão e chamar atenção para alguma 

informação (FILATRO, 2008, p. 105). 

 
O layout de um curso mostra os elementos textuais, o estilo e a identidade visual das 

telas e orientará a produção final no espaço digital. Pode ser realizado com 

programas de desenho gráfico e apresentado de maneira impressa e digital. Com 

telas impressas, contendo todos os elementos, os participantes do projeto podem dar 

sua opinião, avaliar, reconsiderar, modificar e sugerir (GOMEZ, 2004, p. 132). 
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As letras são os elementos gráficos que mais utilizamos. São peças importantes no 

planejamento visual, sendo classificadas em com serifas e sem serifas.  

Fontes com serifa têm traço com dimensões diferentes nas suas extremidades, cuja função cria 

uma ligação visual entre uma letra e outra. É mais utilizada para impressão. De acordo com 

Filatro, as fontes com serifa no design digital não são aconselháveis. “[...] No design digital, 

todavia, ela é inadequada. Isso porque, na baixa resolução dos monitores, as serifas dificultam 

o reconhecimento das letras e, consequentemente, prejudicam a legibilidade” (FILATRO, 

2008, p. 91). Devido a essa característica, são ideais para textos longos, principalmente 

usando maiúsculas e minúsculas (ex.: Times New Roman). 

Já as fontes sem serifa não têm traço com dimensões diferentes nas suas extremidades; elas 

são retas (ex.: Arial). Essas fontes são ideais para títulos e podem ser usadas em negrito, para 

textos pequenos e longos. 

As cores também são importantes no processo gráfico. É possível destacar as cores quentes, 

como vermelho e laranja. Elas tendem a chamar atenção do leitor e são mais excitantes. Já as 

cores frias, como o azul e o verde, passam a ideia de descanso. Nos projetos gráficos a seguir, 

observa-se a utilização das cores mencionadas. “[...] No design de interface, os textos 

coloridos devem ser usados com cuidado e de forma bastante explicita, já que também podem 

representar links de hipertexto” (FILATRO, 2008, p. 92). 

 

2.1 Recursos educacionais abertos: RDs e REA 

 

Ao trabalhar com a fotografia no design educacional, faz-se a desterritorialização da sala de 

aula real para a sala virtual e vice-versa. Para isso, utilizam ambientes corporativos e públicos 

de objeto de aprendizagem ou repositórios digitais (RDs) para o trabalho em grupo. Os 

repositórios reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição de ensino. 

São classificados como repositórios digitais, repositórios educacionais e repositórios de 

objetos de aprendizagem, como a fotografia. 

Os RDs armazenam arquivos de imagens, áudio, vídeo e texto, dando visibilidade ao 

resultado de pesquisa e preservando a memória científica da instituição de ensino. 

 
Repositórios digitais servem para armazenar conteúdos que podem ser pesquisados 

por meio de busca e acessados para reutilização. Os mecanismos de identificação, 

armazenagem e acesso são partes importantes de um repositório. Uma variedade de 

tipos de repositórios, comerciais ou públicos, oferece aos usuários diferentes níveis 

de acesso e variados tipos de recursos. O nível mais abrangente de acesso pode 

permitir ao usuário visualizar todo o sistema, incluir e excluir materiais e administrar 

todo fluxo de informações. O nível mais básico pode ser apenas de acesso para 
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visualizações ou para visualização e download. E um nível intermediário de acesso 

pode permitir visualização, download e contribuição de material (LITTO; 

FORMIGA, 2009, p. 352). 

 

Ao pesquisar alguns repositórios abertos de uso geral, observou-se que alguns têm em seu 

conteúdo dissertações, teses, artigos, trabalhos de conclusão de curso, resumos, trabalhos 

apresentados em eventos, livros, resenhas, cartas, editoriais, patentes, teses de livre docência, 

capítulos de livros e vídeos, como mostram as imagens abaixo. Entretanto, não apresentam 

fotografia em suas bases de dados. 

O repositório a seguir, Digifotoweb, trata-se de uma produção de conhecimento científico 

sobre documentos imagéticos em arquivos para discutir a questão da fotografia. 

 

Figura 23 – Repositório Digifotoweb 

Fonte: print screen da página inicial do site9 

 

                                                 
9 Disponível em: <http://digifotoweb.blogspot.com.br/search?q=rio+tiete /maio/2015>. Acesso em: 15 out. 2015. 
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A imagem da sequência foi tirada do acervo disponível para consulta Domínio Público 

(http://www.dominiopublico.gov.br). É composto, em sua maioria, por obras que se 

encontram em domínio público ou que contam com a devida licença por parte dos titulares 

dos direitos autorais pendentes.  

 

Figura 24 – Acervo digital Domínio Público 

Fonte: print screen da página inicial do site10  
 

                                                 
10 Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do/ maio/2015>. Acesso em: 

15 out. 2015.  

http://www.dominiopublico.gov.br).este/
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Na sequência, pode-se ver o Repositório da Produção Científica do CRUESP (Conselho de 

Reitores das Universidades Estaduais Paulistas), que tem por objetivo reunir, preservar e 

proporcionar acesso aberto, público e integrado à produção científica de docentes, 

pesquisadores, alunos e servidores da USP, Unicamp e UNESP (http://cruesp.sibi.usp.br/). 

 

Figura 25 – Repositório Cruesp 

Fonte: print screen da página inicial do site11  

 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.repositorio.cruesp.sp.gov.br maio/2015>. Acesso em: 15 out. 2015. 

http://cruesp.sibi.usp.br/
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A instituição privada a seguir, um centro universitário, possui em seu ambiente virtual (AVA) 

uma biblioteca alimentada pelos profissionais, tais como técnicos, professores conteudistas e 

equipe multidisciplinar. Observa-se que, dentre esses materiais, há o Catálogo Online 

Pergamum; Biblioteca Digital Person; Portal Periódico CAPES e a Biblioteca Digital 

RICESU. 

 
Figura 25 – Biblioteca de ambiente virtual de um centro universitário 

Fonte: print screen da página inicial do site12 

 

                                                 
12 Disponível em: <https://sga..edu.br/ead/salavirtual/index.jsp/ maio/2015>. Acesso em 15 out. 2015. 
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Nesta próxima imagem da sala virtual, encontra-se também um ícone para vídeo-aula; 

entretanto, não há nenhum repositório para discutir a fotografia. 

 

Figura 26 – Biblioteca de ambiente virtual de um centro universitário 

Fonte: print screen da página inicial do site13 

 

Esses repositórios são alimentados pelos próprios pesquisadores e, em algumas instituições, 

seu uso é restrito; já em outras, livre de custo, visto que qualquer pessoa pode ter acesso de 

onde esteja. 

A plataforma CAPES, que mantém a publicação de periódicos e algumas publicações de 

livros e base para pesquisa, não tem fotografia em sua plataforma. O site disponibiliza alguns 

conteúdos abertos e outros restritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Disponível em: <https://sga..edu.br/ead/salavirtual/index.jsps-acervos.html/ maio/2015>. Acesso em: 15 out. 2015. 
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Figura 27 – Plataforma Capes 

Fonte: print screen da página inicial do site14 

 

 

Figura 28 – Plataforma Capes 

Fonte: print screen da página inicial do site15 

 

 

                                                 
14 Disponível em: <http://www-periodicos-capes-gov-br.ez69.periodicos.capes.gov.br/junho/2015>. Acesso em: 

15 out. 2015.  
15 Disponível em: <http://www-periodicos-capes-gov-br.ez69.periodicos.capes.gov.br/junho/2015>. Acesso em: 

15 out. 2015. 
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No entanto, encontrou-se, na Plataforma CAPES, uma única base que utiliza fotografias além 

das publicações. A base EBSCO Host tem, em sua coleção, fotos de pessoas, fotos de lugares, 

mapas, fotos de ciências naturais, fotos históricas, bandeiras, etc. Entretanto, não encontramos 

foto do Rio Tietê nessa base. 

 

Figura 29 – Plataforma Capes - Base EBSCO Host 

Fonte: print screen da página do portal CAPES16 

 

                                                 
16 Disponível em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez69.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.882004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&ctx_tim=2015-06-03T19%3A31%3A32IST&url_ver=Z39.88- junho/2015>. Acesso em: 20 out. 2015. 
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Figura 30 – Plataforma Capes - Base EBSCO Host 

Fonte: print screen da página do portal CAPES17 

 

Ao se trabalhar com repositórios abertos, como o Domínio Público, fala-se da Pedagogia da 

Virtualidade, ou seja, facilitar o acesso de indivíduos aos conteúdos produzidos pela ciência 

de tal modo que eles possam ser beneficiados por ela. O virtual como qualidade atualiza-se 

com as nossas práticas. 

Assim, este pensamento remete a LÉVY (2014) para compreensão do significado do virtual: 

“[...] No uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência para significar a pura e 

simples ausência de existência, a “realidade” supondo uma efetuação material, uma presença 

tangível [...]” (LÉVY, 2014, p. 15). 

Continuamos essa reflexão sobre virtual, Lévy afirma que: 

 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, 

força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 

ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no entanto à concretização efetiva 

ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em termos 

rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e 

atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes (LÉVY, 2014, p. 15). 

 

Os repositórios abertos às necessidades sociais também aumentam a acessibilidade da 

atividade acadêmica, fato que atribui visibilidade à instituição de ensino. Tais RDs 

disponibilizam materiais para a produção didática voltada para a EAD. 

                                                 
17 Disponível em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez69.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.882004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&ctx_tim=2015-06-03T19%3A31%3A32IST&url_ver=Z39.88- junho/2015>. Acesso em: 15 out. 2015.  
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A desterritorialização do material impresso para interface digital na cultura de convergência e 

na migração dos meios de comunicação para o ambiente virtual favorece os repositórios que 

servem a EAD. A convergência dos meios de comunicação, dos objetos das ações é nítida nos 

aparelhos comunicacionais, na cultura, nos cérebros dos educadores e educandos e em suas 

interações. Essa convergência implica a produção dos meios de comunicação e os AVA, que 

propicia a utilização da fotografia como mediadora na produção do conhecimento, visto que a 

imagem recupera os sentidos do objeto fotografado, convertendo-o em conhecimento 

coletivo. 

Os profissionais de várias áreas também convergem em comunidades de aprendizagem, 

utilizando de forma criativa as ferramentas das mídias emergentes para produzir e acessar 

conteúdos, migrando das salas de aula às comunidades de aprendizagem, como o círculo de 

cultura no sentido de Freire (2014a, p. 135). 

Nota-se que a junção das mídias converge, enriquece o velho e o reinventa. Ao educador, 

aderir à prática do mundo globalizado é, de acordo com Gomez (2004, p. 36), “[...] colocar-se 

em movimento e estabelecer o máximo de conexões com os outros, gerando uma comunidade 

por ele não percebida até então”. 

O educador contemporâneo atua como mediador que dinamiza diálogo e estabelece a 

comunicação e a conexão entre educadores e educandos durante os encontros. Ele finaliza 

com uma síntese dos conteúdos e apresenta o resultado com novos conteúdos.  Como afirma 

Freire, “[...] os homens se libertam em comunhão [...]” (FREIRE, 2014, p. 179). 

 

2.2 Percepção visual e educação 

 

Para que se faça a educação a distância, é necessário perceber que a sua realização depende do 

sentido da visão na sua interrelação com a audição, fala, sensações ou lembranças, ou seja, um 

jogo de sentidos que tem na visão sua síntese e realização. A percepção auditiva refere-se 

primordialmente a sons externos, bem como pode sofrer interferência dos elementos externos 

(temperatura, umidade) e internos (sensações lembradas, emoções, sentidos internos do 

equilíbrio e consciência do próprio corpo). Mediados por esses sentidos, pode-se observar o 

mundo invisível que está em nós mesmos recorrendo à imaginação e ao potencial criativo da 

mente, quando provocada por estímulos visuais. 

De acordo com Filatro (2008, p. 71), “Percepção é o processo por meio do qual as pessoas 

selecionam, organizam e interpretam as informações recebidas para dar sentido ao que veem, 

escutam e sentem”. 
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Um dos desafios para o design educacional é compreender os mecanismos de percepção 

visual, porque a elaboração de um design depende de orientação para o planejamento e a 

utilização de elementos visuais destinados a uma proposta comunicativa, no caso específico a 

finalidade de promover a alfabetização visual. A alfabetização visual, de acordo com Mattar 

(2014), retomando a contribuição de Lohr (2008), é aquela que  

 

[...] diferencia o design de mensagens visuais para a performance (tarefas imediatas) 

do design de mensagens visuais para a educação (memória de longa duração). No 

contexto de instrução e da performance, a alfabetização visual é descrita como 

habilidade para trabalhar com ferramentas (tipos, forma, cor, profundidade e espaço) 

e ações (contraste, alinhamento, repetição e proximidade) para influenciar a 

aprendizagem e a performance. Mas especificamente, a alfabetização visual pode ser 

descrita como ferramentas e ações necessárias para facilitar processos cognitivos de 

seleção, organização e interação de informações (MATTAR, 2014, p. 122). 

 

Existem três níveis para percebermos o mundo, conforme FILATRO (2008, p. 71). O 

primeiro, é o nível neurofisiológico das sensações; o segundo, o nível perceptivo, concedendo 

significado às sensações e categorizando-se (ex.: doce e salgado); e o terceiro nível é o 

cognitivo, que ocorre quando há consciência desses níveis, possibilitando a percepção perfeita 

do mundo. 

A educação visual, simultaneamente biológica e cultural, passa pelo sistema nervoso central, 

que permite pensar, observar e interagir com o mundo exterior. Libera da percepção passiva a 

criança, o jovem e o adulto. A percepção visual é materializada pela ação do indivíduo na 

ideografia dinâmica; pode promover uma maneira de pensar coletivamente produtiva, tanto 

no plano real quanto no mundo virtual. 

De acordo com Gomez, Lévy apresenta a ideografia dinâmica como uma arte de escrita do 

futuro, uma escrita visual e auditiva. 

 

[...] a ideografia dinâmica, a escrita do futuro, a superlíngua dos coletivos 

inteligentes, que, por meio de comunicações inovadoras, descentralizadas, flexíveis 

e interativas, possibilitem enfrentar novos espaços de significação [...] (LÉVY Apud 

GOMEZ, 2004, p. 135). 

 

Gomez diz que “[...] A ideografia dinâmica, se caracteriza por ser uma linguagem de imagens 

para melhorar a comunicação humana [...]” (TEODORO; BELTRÁN, 2014, p. 149). 

Ver é habitar o corpo e cifrar experiências, perceber os códigos e correlacioná-los, dialogar 

(ARANHÃ, 2007, p. 26-27). Trata-se de sintetizar as observações em ideias e dialogar na 

prática social para transformar esse ver em conhecimento.  

A percepção visual é uma das capacidades humanas importantes para perceber o mundo 

exterior e interior. Portanto, é importante desenvolver essa capacidade com os estudantes 
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utilizando a fotografia digital, associada a uma problemática cotidiana externa para fomentar 

tal desenvolvimento comunicativo. 

 

2.3 A fotografia digital no design de cursos de Pedagogia a distância 

 

A fotografia digital é aquela tirada com uma câmera digital, que também pode estar em um 

smartphone, um Ipad, um tablet, entre outros. Tal imagem gera um arquivo digital em pixels18 

que formam uma imagem para ser lida por meio de arquivos em JPEG (Joint Photographic 

Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format), PNG (Portable Network Graphics), 

Bitmap (um dos formatos mais simples e antigos) ou TIFF (Tagged Image File Format). 

Os cuidados com peso, resolução e autoria das fotografias devem ser levados em 

consideração, tendo em vista que essa medida é importante para não sobrecarregar os 

ambientes de aprendizagem, blogs ou redes sociais, sem perder a qualidade da fotografia. 

Esse arquivo fotográfico digital isento de revelação não precisa passar por processos químicos 

para ficar pronto. Pode ser também editado por meio de softwares de editoração de imagem, 

como o Photoshop. 

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, regula os direitos autorais, entendendo-se sob essa 

denominação “os direitos de autor e os que lhes são conexos” (BRASIL, 1998, p.1). 

No que se refere à utilização da obra fotográfica, a Lei 9.610 diz que: 

 

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, 

observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo 

dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. 

§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome 

do seu autor. 

§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta 

consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. (BRASIL, 1998, p.1). 

 

Apesar de imagens circularem livremente pela internet, a Lei dos Direitos Autorais 

regulamenta qualquer obra intelectual, esteja ela em suporte tangível ou não, esteja registrada 

ou não. Assim, a lei fica garantida. O Marco Civil da Internet, de acordo com o site Pedagogia 

da Virtualidade19: 

                                                 
18 Pixel – Contração de Picture element. A imagem exibida nos monitores dos computadores é formada de 

pontos chamados de pixels. Em um monitor, um pixel é a menor unidade que o monitor é capaz de acender/ 

apagar. O número total de pixel que um dispositivo pode exibir equivale à resolução da imagem. (LÉVY, 2011a., 

p. 267). 
19 Site que tem como propósito vivenciar e experienciar a rede como caminho onde a aprendizagem acontece; 

pretende gerar um espaço de sensibilização, opiniões, discussão e compartilhamento de textos vinculados aos 

desafios do educar na contemporaneidade. Orientados pela educação em rede e a pedagogia da virtualidade, o 

portal busca a apropriação das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e tecnologias da informação e 
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Lei aprovada, em março de 2014, pela Câmara dos Deputados, segue para o Senado 

e poderá ser aprovada com algumas modificações. Ao regular e instaurar o direito 

dos internautas, cuidar das fraudes bancárias, da espionagem, e criminalizar o acesso 

não autorizado aos dados da rede, a inserção de códigos e vírus nos sistemas, o 

estelionato digital, a falsificação e o uso indevido da produção intelectual, a Lei 

desperta receios e cuidados. Mas, sem dúvida, é um avanço democrático importante. 

A Lei prevê a punição dos crimes digitais e se preocupa com os direitos do cidadão 

na internet livre [...] (PEDAGOGIA DA VIRTUALIDADE, 2014). 

 

Hoje, existem algumas organizações não governamentais sem fins lucrativos que 

disponibilizam, de forma menos burocrática, por meio de suas licenças, obras de arte para 

remixagem, como Creative Commons e Copyleft, com a devida autorização do autor. A 

circulação livre da obra de arte na internet não significa que não sejam assegurados os direitos 

autorais. 

Identificar autoria faz-se relevante para buscar na internet dados sobre a imagem, o que 

auxilia o usuário-interator a obter informações.  

 

A interface semântica baseia-se no conceito de metadados para catalogação e busca 

[...]. Essa catalogação (metadados) é importante para citar um trabalho, uma 

fotografia, uma imagem extraída da internet. Os metadados constam de informações 

sobre propriedade intelectual, palavras-chave, assunto, localização, regra de uso 

entre outros (FILATRO, 2008, p. 98 e 123). 

 

De acordo com Gomez, a semântica hipertextual é: 

 

Este conceito filosófico resultante desse processo sintetiza a práxis social que se vale 

de complexos softwares, da internet, da semiótica e da web semântica hipertextual, 

que através de símbolos e metadados permite registrar, analisar e controlar a 

crescente quantidade de dados e textos que nele circulam [...] (TEODORO; 

BELTRÁN, 2014, p. 149). 

 

A autoria, conforme Lévy (2011, p. 153), “[...] passariam para segundo plano [...]”. Para o 

autor, existem criações culturais na humanidade sem autoria, como a mitologia grega, a 

Bíblia, as pinturas de Lascaux, os templos de Angkor, catedrais góticas e outras diversas obras 

cujo criador é desconhecido. Levy ainda lembra que o conceito de autoria era reservado a 

grandes autoridades, e, com a industrialização e a reprodução de texto, fez-se necessário 

definir o estatuto jurídico dos redatores. 

 

A figura do autor emerge de uma ecologia das mídias e de uma configuração 

econômica, jurídica e social bem particular. Não é, portanto, surpreendente que 

possa passar para segundo plano quando o sistema das comunicações e das relações 

sociais se transformar, desestabilizando o terreno cultural que viu crescer sua 

importância [...] (LÉVY, 2011, p. 156). 

 

                                                                                                                                                         
comunicação livres (TICLs) nas nossas práticas. Disponível em: 

<https://pedagogiadavirtualidade.wordpress.com/2014/03/31/do-ato-institucional-ao-marco-civil/>. Acesso em: 

18 mar. 2015. 
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A cibercultura coloca em questão a função do signatário. Lévy questiona se retomamos ao 

começo, no tempo em que nem o autor nem a gravação eram importantes, mas sim o ato 

coletivo aqui e agora, estando na ordem do dia as capacidades, os talentos, a criatividade e a 

sensibilidade (LÉVY, 2011). 

A fotografia é uma imagem com autoria; entretanto, nem toda imagem é considerada uma 

fotografia, embora com seu respectivo criador. De acordo com Lévy (2011), qualquer imagem 

é potencialmente matéria-prima de outra imagem, objeto e prática de amostragem e de 

remixagem. Todavia, quando essa fotografia sofre edição, deixa de ser uma fotografia e passa 

a ser uma imagem, reelaborada e identificando sua autoria. 

 

Fotografia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e 

emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social. 

Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem – escolhida e refletida – de uma 

ínfima porção de espaço do mundo exterior. É também a paralização súbita do 

incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é pois o documento que retém a 

imagem fugida de um instante da vida que flui ininterruptamente (KOSSOY 2014, 

p. 172.). 

 

A memória está povoada de lembranças, sejam visuais ou aquelas que remetem aos registros 

fotográficos, trazendo consigo riquezas como fonte de esclarecimento e várias reações diante 

do registro. Citando as palavras de Barthes (NETO, HESKETH, 2009, p. 136), “o que vemos 

numa foto é uma determinada maneira de representar o real e não a própria realidade, uma vez 

que toda foto é fruto de uma escolha [...]”. Todavia, trata-se do ausente que se faz presente, 

codificado pela subjetividade do fotógrafo por meio do seu equipamento e das técnicas 

utilizadas para a captação da imagem, panorama que o autor faz da realidade para dizer algo. 

A fotografia digital ou o design possibilitam ao designer de cursos a distância trabalhar a 

imagem como dispositivo/artefato cultural para problematizar questões concretas do 

cotidiano. Freire afirma: 

 

Realmente, em face de uma situação existencial codificada (situação desenhada ou 

fotografada que remete, por abstração, ao concreto da realidade existencial), a 

tendência dos indivíduos é realizar uma espécie de “cisão” na situação que se lhes 

apresenta. Esta “cisão”, na prática da descodificação, corresponde à etapa que 

chamamos de “descrição da situação”. A cisão da situação figurada possibilita 

descobrir a interação entre as partes do todo cindido (FREIRE, 2014, p. 135). 

 

A fotografia digital, dentro dos repositórios de aprendizagem de uma instituição, como uma 

biblioteca virtual, é utilizada como uma imagem estática para ilustração de textos ou para 

realização de concursos. De acordo com Filatro, existem dois tipos de gráficos: os estáticos 

(ilustrações, fotografias, modelagem) e os dinâmicos (animações, vídeos, realidade virtual) 
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(FILATRO, 2013, p. 78). Para alguns teóricos, a fotografia é considerada gráfico estático no 

aprendizado eletrônico. Portanto, em que medida a fotografia passa de estática para dinâmica, 

informando sobre o mundo e a vida cotidiana? Quando essa questão é problematizada, ocorre 

um diálogo com os educandos a respeito de uma realidade concreta representada por meio da 

fotografia. Nesse caso, tal gráfico estático passa a ser dinâmico. 

Gadotti (2010, p. 111) observa que a aproximação sucessiva do fenômeno apreende em sua 

totalidade por meio do método dialético. Nesse sentido que se deseja potencializar esse objeto 

de pesquisa, captando as fases da realidade, atribuindo um caráter dinâmico pela arte do 

diálogo. De acordo com Aranha (2008, p. 27), ver também é dialogar “A possibilidade da 

construção da expressão visual-plástica atual reflete-se em muitos diálogos [...]”. A dialética é 

um conceito antigo e Platão já a empregava na arte do diálogo (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 34).  

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 

realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando 

considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, 

culturais etc.[...] (GIL, 2008, p. 14). 

 

Aqui, fala-se de uma dialética aberta, inacabada, questionadora, que procura aprofundar o 

conhecimento sobre o fenômeno e busca, segundo Gadoti (2010), desde a essência menos 

profunda à mais profunda e em nenhum momento fica satisfeito com o resultado obtido. 

Essa é a dialética buscada no objeto desta pesquisa, ressignificando o novo território virtual 

para que educadores e educandos, em comunhão, possam aplicá-la num caráter dinâmico à 

fotografia digital, para que possa ser utilizada como uma metodologia de ensino. 

Padilha (2002) diz que “A escola que Paulo Freire propõe, baseada numa relação dialógica e 

dialética entre educadores e educandos, é instrumento importante para a construção de uma 

nova sociedade [...]”. Estaríamos voltando aos primórdios, onde o conhecimento se dava por 

meio da oralidade e era prerrogativa somente dos grandes pensadores filósofos? A oralidade 

era considerada uma tecnologia, assim como a escrita. Entretanto, na sociedade da informação 

e do conhecimento, essas tecnologias da inteligência são reinventadas com a ideografia 

dinâmica, democratizando o conhecimento e as ciências. Lévy disserta: 

 
[...] a ideografia dinâmica não é um software, mas uma orientação de pesquisa, 

podendo eventualmente se concretizar em numerosos produtos: interfaces 

informáticas, interfaces de sistemas de comunicação, instrumentos de modelagem de 

dados e engenharia de conhecimento, dispositivos de formação, edição de 

enciclopédias em cd-rom, groupware, a futura rede digital de banda larga, 

instrumentos de criação de gráficos animados, software de auxílio à síntese 

inteligente de imagens, jogos, realidades virtuais, hologramas para uso em 

cenários[...] (LÉVY, 2004, p.141). 
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Os produtos advindos da ideografia dinâmica, em sua maioria, são aplicados à 

democratização do conhecimento, como a Pedagogia da Virtualidade, citada acima como um 

dispositivo de formação. Uma pesquisa que orienta a utilização desses produtos de forma 

aberta fomenta essa democratização. 

A ideografia dinâmica é uma tecnologia intelectual dentro da interface do design de cursos a 

distância. Nessa interface, a fotografia é reconhecida como objeto, como artefato cultural. 

Fotografia dinâmica pode ser traduzida quando Freire observa que nas práticas educativas 

eram utilizadas imagens para problematizar o cotidiano a partir de uma situação concreta, 

vivida pelo educando, assumindo suas próprias vozes, para tomada de consciência crítica 

sobre a realidade. O dinamismo de problematizar com o grupo questões básicas do cotidiano 

leva-nos à comunhão com outros educandos, a refletir e encontrar novos caminhos. 

A ideografia dinâmica é considerada uma linguagem e tecnologia intelectual, a exteriorização, 

a narrativa das subjetividades dos sujeitos coletivos, prolongamento do imaginário, a 

materialização de memória e pensamento em forma de signos, uma forma de escrita que 

utiliza a informática como recurso para se materializar. 
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CAPÍTULO 3 - DIÁLOGOS FREIRIANOS NO TRABALHO DOS PROFESSORES DE EAD 
 

Na contemporaneidade, todo indivíduo é produtor de imagem, que pode ser feita com 

qualquer aparelho celular, por mais simples que seja. A educação tem a oportunidade de 

dialogar com os interessados para incluir a fotografia como instrumento didático na escola. 

Entretanto, os cursos de pedagogia ou de formação de professores ainda não descobriram este 

meio. Até usam a fotografia, mas de forma ilustrativa. 

Paulo Padilha (2002), seguindo a tradição freiriana, busca no Planejamento Político-

Pedagógico uma nova organização curricular, que orienta e organiza práticas educativas de 

forma democrática e dialógica com a participação de professores, alunos, merendeiros, 

faxineiros e demais funcionários da escola. Ao propor a fotografia como instrumento 

mediador didático e elemento dinâmico do projeto político-pedagógico da gestão democrática 

da escola, reflete-se sobre a democratização do planejamento escolar, compartilhando com os 

interessados um aprendizado que se faz no diálogo entre todos. Portanto, é importante que os 

verdadeiros interessados participem do planejamento do currículo de sua trajetória escolar. 

Assim, para saber o que pensam os professores da EAD, foi realizada uma roda de conversa. 

Abaixo, estão descritas suas opiniões, com o objetivo de promover uma relação dialógica 

entre aqueles que ensinam e aqueles que refletem sobre o ato de ensinar. Para garantir a 

privacidade dos depoentes, estes serão nominados apenas com o uso de letras do alfabeto (A e 

B). No entanto, antes, precisamos traçar um pequeno perfil dos dois entrevistados.  

A professora A, coordenadora do curso de Pedagogia presencial e a distância, é pedagoga de 

formação, com mestrado em psicologia pela USP de Ribeirão Preto e doutora pela Faculdade 

de Educação da USP de São Paulo. Trabalha no Centro Universitário há dez anos. 

Já o professor B é coordenador de material didático educacional do Centro Universitário e 

administra uma disciplina, no curso de pós-graduação, chamada de texto Didático 

Mediacional na Prática. Com formação em Letras (português-inglês), Filosofia e Teologia, é 

especialista em psicopedagogia no ensino-aprendizagem também em estudo de filosofia. Está 

há 12 (doze) anos no Centro Universitário e trabalhou por dez no SENAC, em São Paulo, no 

ensino a distância. Coordena a área de material didático desde 2003. 

Durante o depoimento, a professora de Pedagogia (A) interagiu com as mãos e sorrindo. O 

professor B também interagiu com as mãos ao observar alguns exemplos. Com o objetivo de 

saber as características de um curso a distância e para mapear o que pensam estes professores, 

foi promovida uma roda de conversa temática. Para tanto, no Centro Universitário, foram 

apresentados os objetivos pretendidos com esse momento entre os professores e a 
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pesquisadora. Após a entrega do Termo de Esclarecimento Livre e Consentido (com cópia nos 

apêndices desta dissertação), leitura e concordância em participar, a roda de conversa iniciou-

se espontaneamente. As palavras geradoras apareceram no diálogo sem nenhum esforço, e 

naturalmente os temas importantes foram debatidos. A problematização das questões sobre as 

principais características do curso da EAD emergiram quando-se esclareceu que o interesse 

era discutir a questão ambiental do rio Tietê. A pesquisadora perguntou se os participantes 

usavam fotografias para elaborar o material didático voltado para o ensino a distância. 

A conversa ficou animada e espontaneamente as palavras-chaves foram aparecendo: meio 

ambiente, fotografia, qualidade de vida, dialogia, inovação, designer instrucional, designer 

educacional etc. Foram tantos os termos que foi preciso cortar algumas que desviavam dos 

temas que detinham maior interesse, como características do curso a distância; fotografia  e 

meio ambiente, neste caso, visto pelas imagens digitais capturadas por instantâneos do 

cotidiano da vida nas cidades cortadas pelo rio Tietê. 

A questão ambiental alimentou o debate até o final e foi preciso interromper a roda devido ao 

pouco tempo que dispunham os dois professores que dela participavam. Foi preciso lembrar 

do tema central que motivava o bate-papo, as características de um curso a distância e a 

possibilidade do uso pedagógico das fotofrafias digitais no design educacional. 

A articulação entre o tema meio ambiente e material pedagógico emergiu na fala de um 

professor que, dando aulas de EAD, comentou sobre os modelos diferentes dos cursos.  

 

Todas as atividades que acontecem no presencial acontecem também na educação a 

distância. As diretrizes possibilitam colocar outras disciplinas pensando na área de 

atuação do professor, tanto na docência como na gestão, segue o Projeto Pedagógico 

da Instituição (Depoimento do Professor A). 

 

No que se refere ao desenho dos cursos a distância, o Professor B esclareceu que os 

referenciais de qualidade para a educação superior a distância observam que:  

 
Os cursos a distância têm um desenho diferenciado, modelos diferentes de EAD, a 

instituição de ensino pode adotar um modelo instrucional (que se refere a 

treinamento) ou dialógico (que é voltado para interação entre professor, aluno, 

alunos e alunos).  

 

A professora A afirmou que o curso a distância tem um desenho diferente do presencial e 

segue fielmente as diretrizes curriculares. Tais diretrizes fazem parte do projeto pedagógico 

da instituição. Essa modalidade distingue-se pela importância, preocupação e cuidado em dar 
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um retorno das atividades, um feedback20 para os alunos, justamente pelo fato de esses 

estudantes de pedagogia estarem cursando pela primeira vez um curso a distância. 

A professora lembra o uso da fotografia no design educacional  

 

Nas disciplinas se trabalham com imagem de maneira geral, não somente a 

fotografia. E através desse Plano de Ensino e Guia o professor tem a oportunidade 

de inserir a fotografia, algumas disciplinas podem utilizar e outras não, por serem 

mais teóricas. Esse plano de ensino é reformulado, entretanto, o professor tem 

possibilidades de inserir coisas novas (Depoimento da Professora A). 

 

Os dois professores comentaram as determinações legais. Para organizar a compreensão, a 

pesquisadora destaca, aqui, o seguinte trecho do documento oficial:  

 

O Material Didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da 

forma, deve estar concebido de acordo com os princípios epistemológicos, 

metodológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico, de modo a facilitar a 

construção do conhecimento e medir a interlocução entre aluno e professor 

(BRASIL, 2007, p. 13). 

 

De acordo com o Professor B, 

 

O material didático segue as diretrizes, políticas de material didático, orientação do 

Ministério da Educação, com normas que devem ser seguidas que abrangem 

docentes, infraestrutura e o material didático. O material didático é instrumento para 

avaliação do curso, entretanto, não existe um modelo único para EAD [...]. O 

material didático deve partir do projeto político pedagógico do curso, estamos 

falamos de um curso regular de educação a distância que tem um currículo, carga 

horária, atividades acadêmicas [...]. Porém, esse material didático nasce do Projeto 

Político Pedagógico da instituição, estamos falando aqui de um curso regular de 

educação a distância, então ele tem que cumprir currículo, matrizes, carga horária, 

atividades acadêmicas, o material didático seja ele qual curso, ele tem que nascer de 

um projeto pedagógico. Cada instituição tem sua missão, princípios seus valores e 

isso também refletem no material didático (Depoimento do Professor B) 

 

O professor B ainda afirma que a instituição em que trabalha tem uma preocupação com a 

formação integral do aluno, tanto para o mercado de trabalho quanto para o mundo da ética e 

para a cidadania. Considera isso um diferencial na educação e na formação; não um 

adestramento. O professor ainda comenta as diferenças de conceitos entre designer 

instrucional e designer educacional: “O designer instrucional é mais levado a treinamento de 

inculcação; já o designer educacional tem outra vertente, que é a formação da pessoa” 

(Professor B). 

                                                 

20O feedback, que, às vezes, é traduzido como retroalimentação ou devolutiva, é uma espécie de conceito-mãe 

que engloba várias práticas em educação – do controle operacional de tarefas realizadas pelos alunos até o 

retorno qualificado sobre os processos de construção de significados; da devolutiva massificada sobre resultados 

pontuais até um acompanhamento personalizado de longo prazo; de uma realimentação autorizada, gerada 

eletronicamente, até uma realimentação construída entre pares (FILATRO, 2008, p. 129). 
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No que se refere à função do designer educacional, Gomez (2004) afirma que se trata de um 

educador que pensa na sociedade da informação e do conhecimento e que organiza projetos 

dos cursos, sejam presenciais ou a distância, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar. 

O professor B ressalta a importância do planejamento do material didático, relatando que, se 

não for bem planejado, poderá não atingir os objetivos propostos no Projeto-Político 

Pedagógico, transformando-se em ruído. 

 
O material didático é um componente essencial, é ele que estabelece essa via 

dialógica que vai e volta entre a instituição e o aluno. A interação professor-tutor, 

professor-aluno, aluno-aluno, permite construir o conhecimento de forma 

colaborativa e cooperativa, porque se constrói conhecimento junto aos outros e é 

partilhado, Vygotsky fala disso, o conhecimento é feito de forma compartilhada, 

sozinho você não constrói conhecimento. O material didático mediacional é super 

importante (por isso que você tem que refletir sobre o modelo de EAD (Instrucional 

ou Dialógica) em que esse material didático vai apoiar. O aluno ler o material é 

quase que o start pra ele poder discutir no fórum, discutir na sala de aula virtual, no 

portfólio, no chat com os amigos, trocar experiência e o que acontece é como Piery 

Lévy já disse: o aluno não tem mais aquela relação de só o material, só o professor 

ele tem uma relação de 1/1, 1/ vários, de vários pra um, e dessa forma amplia o 

leque de conhecimento através de experiência, o material didático é muito 

importante, entretanto, não vai garantir aprendizagem (Depoimento do Pofessor B).  

 

De acordo com Freire (2014, p. 112 e 179) “[...] Neste lugar de encontro, não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais é um 

lugar onde os homens se libertam em comunhão, buscam saber mais”. O lugar de encontro 

não há um só conhecimento, mas vários outros que devem ser considerados parte de um todo. 

Essa interação entre professor e aluno, professor e alunos e alunos e alunos permite a 

comunhão conjunta, no dizer de Padilha (2002, p. 140): “[...] na relação pedagógica que é 

estabelecida, muito mais do que uma simples aula, mas uma atividade criadora, de trocas 

culturais e interculturais [...]”. O educador contemporâneo é um mediador que estabelece a 

comunicação e a conexão entre educadores e educandos durante os encontros. Stam (1992, p. 

74) reforça: “[...] Embora na origem o dialogismo seja interpessoal, aplica-se também por 

extensão à relação entre as línguas, as literaturas, os gêneros, os estilos e até mesmo as 

culturas [...]”. Para esses dois autores, dialogar também implica trocas culturais e 

interculturais com o outro ou outros. 

Segundo o professor B, vivemos uma época com muitas informações, e estas informações 

jogadas, sem um propósito específico, não significam aprendizado. Ele reforça que é preciso 

ressignificar a informação para que esta seja útil ao educando, sendo preciso selecionar e 

interpretar. 
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Estamos vivendo a era da hiperinformação, hiperdispersão, você recebe muitas 

informações, mas você não consegue ressignificar essas informações se não 

acontecer a ressignificação não acontece o aprendizado (Depoimento do Professor 

B). 

 

Sobre a possibilidade de inovação no design educacional voltada para o ensino da EAD, a 

Professora A respondeu que, “com a reformulação do guia de ensino durante o curso, o 

professor pode inserir inovações, como a fotografia como material didático”. 

De acordo com o Professor B, é importante utilizar fotografia, áudio e vídeo para não 

sobrecarregar os sentidos dos alunos e considerar os estilos de aprendizagem. Segundo Mattar 

(2014, p. 59), é necessário também conhecer os estilos de aprendizagem para fazer sua 

mediação no paradigma de ensino que envolve as novas tecnologias. 

 

A importância de não sobrecarregar os sentidos no material didático, colocando 

fotografia, áudio, vídeo. Para isso devemos considerar os vários estilos de 

aprendizagem, que são: visual (então tudo bem, fotografia e vídeo); contemplativos 

de leitura meditativos (o sequencial a leitura é mais proveitosa); tem gente que é 

mais sinestésico (gosta de ta fazendo as coisas, mexendo). Cada pessoa tem um 

pouco de cada um, mas um estilo sobrepõe ao outro. O ideal seria fazer um design 

globalizado que você pudesse atender todos os estilos (Depoimento do Professor B). 

 

O Professor B ainda afirma que as novas gerações fazem uma leitura não linear nem 

sequencial; portanto, a educação deve estar atenta a essa geração. De acordo com Mattar 

(2014, p. 45), “A educação precisa capitalizar sobre as capacidades e habilidades individuais 

dos alunos da mesma maneira [...]. Adaptando-se a novas realidades na educação para 

contemplar os vários estilos de aprendizagem”. 

 
Geração X, Y, é uma geração que tem paradigmas de leitura já próprios, é um 

paradigma de leitura linear sequencial, as pessoas se encontram mais na 

presencialidade. Agora o paradigma está mudando, é mais da leitura não sequencial, 

da leitura por links e navegação. Como fica a educação a distância pra esse pessoal 

que está vindo? Estamos ainda naquele padrão de tecnologia da revolução industrial 

e da agricultura. A gente lê da esquerda para a direita sequencial, como fosse a linha 

de uma plantação, trabalhamos com a questão arbórea de conceitos. A turma que 

está vindo está rompendo esse paradigma, que é o paradigma do rizoma, então o 

que acontece: o pessoal lê pulando, é como se fosse um grande jardim onde ele 

encontra tudo: arvore grande, árvore pequena, a grama etc. Esse é o cenário um 

desafio que se apresenta pra quem vai fazer um material didático, pensar no modelo 

e perfil do aluno (Depoimento do Professor B). 

. 

Conforme Gomez (DELEUZE e GUATTARI, apud GOMEZ, 2004), o rizoma compõe um 

sistema aberto com múltiplas entradas e não tem uma hierarquia. Filatro (2008, p. 67) refere-

se à figura do rizoma como imagem “[...] de um caule subterrâneo que se espalha em todas as 

direções, sem raízes, eixos centrais ou principais [...]”. A autora refere-se aos cursos virtuais 

de aprendizagem, como também aos blogs e wiks, como locais que os alunos percorrem de 

um lugar para outro virtualmente, sem ter uma linearidade. 
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De acordo com o Professor B, pegar o conhecimento científico e transformar em saber escolar 

é uma prática didática para atingir o público-alvo, seja ele crianças, jovens ou adultos.  

 

Transposição didática, pegar o saber sabido, o saber sábio na teoria e transformar em 

saber sabido ensinável. Então você vai ter que pegar o saber sábio da fotografia e 

transformar ela no saber sabido, de maneira que atinja esse público que você está 

dirigindo; se for criança é uma coisa, se for jovem, é outra, se for do ensino superior 

ainda é outra (Depoimento do Professor B).   

 

De acordo com Freire (2014, p. 109), “[...] ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho 

ou dizê-la para os outros num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra dos demais”. 

Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. É nesse 

sentido que se abre aqui a possibilidade de transformar um saber sabido da nossa práxis, 

propondo uma metodologia dialógica e problematizadora, no dizer de Padilha (2002, p. 16), 

“[...] uma Pedagogia dialética em que, além da necessidade de uma “ação criadora” o 

educador deve aliar-se ao educando em sua atividade prática educativa no cotidiano da escola 

[...]. Ainda de acordo com o autor: 

 
Para operacionalizar as atividades, adotamos uma metodologia dialógica e 

problematizadora baseada na formulação de perguntas que procuram verificar as 

causas remotas e próximas dos problemas sobre os quais os participantes se 

pronunciarão. As questões poderão ser respondidas individualmente em alguns 

momentos, em grupo em outros momentos e também discutidas nos grupos [...] 

(PADILHA, 2002, p. 77). 

 

Para o professor B, “devemos levar em consideração que ninguém consegue fazer as coisas 

sozinhas, há que existir um envolvimento de todos os interagentes, porque a educação a 

distância pressupõe as equipes multidisciplinares”. Os referenciais de qualidade da educação 

superior a distância sobre a Equipe Multidisciplinar dizem que: 

 
Em educação a distância, há uma diversidade de modelos, que resulta em 

possibilidades diferentes de composição dos recursos humanos necessários à 

estruturação e funcionamento de cursos nessa modalidade. 

No entanto, que seja a opção estabelecida, os recursos humanos devem configurar 

uma equipe multidisciplinar com funções de planejamento, implantação e gestão dos 

cursos a distância, onde três categorias profissionais  são essenciais para uma oferta 

de qualidade (BRASIL, 2007, p. 19). 

 

Gomez (2004) afirma que o designer educacional planeja as atividades com outros de diversas 

áreas do conhecimento, tais como: educadores, psicólogos, comunicadores sociais, 

webmaster, webdesigneres, técnicos de informática, programadores, entre outros. “No Centro 

Universitário nada é feito de maneira isolada, então aqui a gente vai caminhando, abrindo 

caminho, fazendo uma reflexão antes, durante e depois do processo. A educação não 

consegue acompanhar o avanço tecnológico” (Depoimento do Professor B).   
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A escola não consegue acompanhar a rapidez e essa dinâmica da sociedade. A instituição de 

ensino e os professores precisam encontrar alternativas para não perderem essa oportunidade 

de andar paralelamente a essas práticas, como curricularizar a fotografia como instrumento 

didático nos cursos de Pedagogia a distância. 

Freire (2014, p. 127) diz que os homens que refletem sobre suas ações são seres da práxis. 

Padilha (2002, p. 127) então afirma: “[...] a percepção e a compreensão da realidade explicita 

a visão de mundo em que se encontram todos os envolvidos em torno de um objeto de estudo 

[...]”. Os autores acima chamam a atenção do educador para, a partir da percepção de mundo, 

refletir sobre sua prática educativa. 

 

3) Vocês trabalham com repositório de fotografia do design do curso de Pedagogia? (O 

objetivo da pergunta era saber se a instituição tem repositório para trabalhar com fotografia 

digital). 

A Professora A não sabia informar se a instituição tinha repositório de fotografia para 

problematizar o cotidiano do educando. O docente deve planejar esse material e a equipe de 

editoração providenciá-lo, observando os direitos autorais já comentados anteriormente. 

 
Se o professor precisar utilizar alguma imagem, deve planejar a utilização desta; o 

pessoal da editoração faz a revisão estética do Plano Geral e a verificação de plágio, 

se a fonte está completa ou incompleta, olha se a imagem não tem direito autorais, 

verifica a possibilidade de ser utilizada ou não (Depoimento do Professor A). 

 

Para o Professor B, o repositório de fotografia só tem sentido se tiver uma finalidade 

pedagógica para contribuir no aprendizado do aluno e deve estar definida ao Projeto Político 

Pedagógico. 

 

Uma primeira pergunta: o repositório de fotografia em si sem nenhum tratamento 

pedagógico teria algum valor de ajudar o aluno pedagogicamente? A maioria das 

fotografias que se acham têm direitos autorais, você não pode usar, tem o problema 

de propriedade intelectual e patrimonial da imagem você não pode utilizar ou você 

compra um banco de imagem. As imagens devem estar articuladas naquele processo 

de ensino aprendizagem e dentro de um Projeto Pedagógico (Depoimento do 

Professor B). 

 

Para o Professor B, a fotografia em si é informação e, para transformá-la em conhecimento, 

precisa de um novo significado, contextualizar ou problematizar uma situação concreta. O 

professor acredita que seria ótima a criação de um banco de imagens para o docente poder 

utilizar como recurso, sem esquecer-se de observar, com os educandos, a importância dos 

direitos autorais das imagens. 
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A fotografia em si é uma informação, é um dado que você pode decodificar: a 

fotografia em zero um, zero um, um código, e o agente humano vai decifrar essa 

informação que vem da internet codificada na lógica booleana. Uma informação X 

ele vai interpretar aqueles sinais e vai ver que essa fotografia é uma informação, ela 

não é conhecimento, ela só vai se tornar conhecimento quando ela for ressignificada, 

contextualizada ou problematizada, quando ela for colocada como resolução de 

problema quando ela estiver encaixada dentro de um contexto. Seria ótimo se 

houvesse um banco pra você fazer seu material, então você teria um banco de 

imagem que servisse de recursos pra você fazer os seus materiais. Você não pode 

pega uma fotografia de qualquer lugar e colocar no seu material. Tem que 

referenciar, tem que ver se é de domínio público ou não, se tem direitos autorais ou 

de imagem (Depoimento do Professor B). 

 

No Centro Universitário, os materiais didáticos são importantes, segundo o professor B, 

porque passam valores aos educandos e estão comprometidos com o ensino e a aprendizagem 

das pessoas, volta-se para a formação. 

 

Preferimos aqui que os materiais didáticos sejam portadores de valores 

institucionais, os valores que pregam a instituição, então o objeto de aprendizagem é 

frio e o que está por trás da informação precisa ser humanizado. A educação não é 

um negócio, ela dá sentido pra vida das pessoas da sociedade, não é só um negócio 

de você certificar e ganhar dinheiro. Essa questão da formação das pessoas, tem que 

passar valores; você vai fazer sobre o Tietê, sobre a poluição do Tietê, você está 

passando valores pra sociedade que aquilo é importante (Depoimento do Professor 

B). 

 

4) Quais as principais dificuldades e necessidades para trabalhar a fotografia digital como 

dispositivo didático-metodológico no design de cursos de pedagogia a distância? (O objetivo 

da pergunta era saber se a instituição teria alguma dificuldade de trabalhar com a fotografia 

digital). 

Segundo a Professora A, o letramento acontece por meio de outras ferramentas além da leitura 

e da escrita. Ela reconhece que o curso de Pedagogia é um curso teórico, mas que o teórico 

necessariamente não precisa estar escrito e que a não utilização da fotografia faz parte da 

cultura do curso. Freire (2014, p. 145) diz que a alfabetização é compreender o que se lê e o 

que se escreve. “É comunicar-se graficamente”. 

 
A imagem diz muita coisa, às vezes a gente não precisa falar. Se você pegar os 

grandes fotógrafos, se você pegar um livro do Sebastião Salgado, você não precisa 

do texto, você entende a mensagem que ele está dizendo. 

Entendemos que a dificuldade da não utilização da fotografia é pelo fato do curso de 

Pedagogia ser um curso teórico, eu acho que ainda é uma cultura do curso 

(Depoimento da Professora A). 

 

De acordo com Padilha (2002, p. 99 e 121), “[...] a cultura como elemento mediador no 

desenvolvimento humano [...]”. Todavia, se essa cultura é um elemento mediador para o 

desenvolvimento humano, deve-se aproveitar a oportunidade de acompanhar as práticas 

culturais da sociedade para criar espaços educacionais com oficinas para discutir, dialogar, 
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otimizar a prática educativa e produção do conhecimento, sensibilizando o discente para, por 

exemplo, a preservação da vida e do meio ambiente, por meio da mediação pedagógica da 

fotografia digital. 

O Professor B afirma que “a fotografia é um recorte da realidade e por isso ela fecha seu 

poder de interpretação”. Discordamos do professor quando ele considera que a fotografia 

fecha as possibilidades de interpretação, pois acredita-se aqui que ela abre essa possibilidade 

justamente porque, como ele mesmo colocou, a fotografia é um recorte da realidade. 

Concordamos com o docente quando ele se refere ao trabalho de Sebastião Salgado, visto que 

o profissional observa a vida concreta e a realidade das pessoas que se pretende potencializar 

com esse objeto de pesquisa, a fotografia dinâmica e aberta para ser discutida nos cursos de 

Pedagogia a distância. Observou-se, conforme Stam (1992, p. 74), que “[...] No sentido mais 

amplo, o dialogismo se refere às possibilidades abertas e infinitas geradas por todas as 

práticas discursivas de uma cultura, toda a matriz de enunciados comunicativos onde se situa 

um dado enunciado [...]”. 

 
Reunir a equipe técnica e também a equipe multidisciplinar e, então, vocês vão 

escolher os meios e os recursos para colocar nesse material, então vocês vão discutir 

primeiro a viabilidade econômica, o que fica mais em conta e não prejudica o curso, 

se a fotografia é viável, tem que ser pensada antes. Acho que não tem dificuldade. 

Agora isso tem que ser validado pedagogicamente. Até que ponto a fotografia em 

relação a um desenho é mais pedagógica? Pelo que dizem, não, se você apresentar, 

por exemplo, um desenho ele é mais aberto de livre interpretação do que uma 

fotografia, porque uma fotografia ela já é um recorte ali da realidade, ela fecha o seu 

poder de interpretação, entretanto, há fotografias que são impactantes, a do 

Sebastião Salgado, por exemplo, (Depoimento do Professor B). 

 

O Professor B defende que a fotografia tenha uma intencionalidade educativa, pedagógica. 

Destaca também a necessidade da contratação de um profissional para fazer essas imagens, 

devido a sua técnica e seu conhecimento da estética destas, para que possam ser inseridas, por 

exemplo, em um livro. O custo de um fotógrafo profissional também deve ser considerado. 

Na sociedade de hoje, praticamente todos têm um aparelho celular com câmera; assim, as 

pessoas aprendem umas com as outras como tirar uma boa fotografia. 

A fotografia tem sido um artefato cultural utilizado pela sociedade para firmar status, estilo de 

vida. As pessoas querem registrar por onde andam, o que fazem, querem mostram com quem 

andam, entre outros momentos de seu cotidiano. A escola e os professores devem estar 

atentos à realidade concreta de seus alunos para não perderem a oportunidade de acompanhar 

as práticas culturais da sociedade contemporânea. 
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O Centro Universitário em questão não utiliza fotografias para problematizar o cotidiano do 

educando. Notou-se que as fotografias aplicadas no material didático da instituição são 

somente para ilustrar ou explicar um conceito. 

 
A fotografia deve ter uma intencionalidade Pedagógica, agora pegar uma fotografia 

de qualquer jeito e jogar e o olhar que estava por trás da fotografia? Acho que não há 

dificuldade se você tiver um profissional que entenda de fotografia, já que ele 

preserva as qualidades técnica dessas imagens. Por exemplo, você vai dar uma 

padronização, um fundo, pra não ficar uma fotografia no mesmo livro no mesmo 

capítulo, uma de um jeito e outra de outro jeito, tem que ser uma coisa pensada, 

esteticamente pensada, e tem que pegar o fotógrafo e o designer gráfico pra orientar, 

mas eu não vejo dificuldade nenhuma, a dificuldade que tem é mais trabalhosa, no 

sentido de custar mais se você for comprar uma fotografia. Quanto que é? Então, o 

fotógrafo vai cobrar pra fazer o seu preço. Aqui a gente usa muita fotografia, por 

exemplo, na educação física nós temos um curso de licenciatura e bacharel em 

Educação Física e a gente usa vídeos, fotografias, muito, muito mesmo, tem até 

sequencial mostrando como é um corte no vôlei a postura. Nesse caso a fotografia 

ajuda muito, então e aquela história você não consegue explicar em palavras um 

conceito que às vezes você levaria três páginas, a fotografia, a ilustração faz em uma 

página, então nesse sentido é interessante (Depoimento do Professor B). 

 

O professor B acrescenta que a fotografia deve ter uma intencionalidade pedagógica. Na fala 

de Freire (2010, p. 62), observa-se tal intencionalidade quando ele afirma que utilizava 

fotografias para alfabetizar os alunos e que ora as codificações eram feitas pelos estudantes, 

ora pelos docentes. Freire também trabalhava com desenhos e textos para chamar a atenção de 

um fato concreto. Quando a fotografia é aplicada como instrumento didático de forma 

dinâmica na educação, libertação dos educandos é ampliada por meio de reflexões e ações a 

respeito de uma situação ocorrida na realidade. 

A alfabetização, para Freire (2014, p. 145 e 146), é muito mais que o domínio das técnicas de 

ler e escrever: trata-se de compreender o que se lê e o que se escreve. Ainda de acordo com o 

autor, a alfabetização 

 
[...] implica não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de 

sílabas, desgarradas de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas -, 

mas numa atividade de criação e recriação. Implica uma autoformação de que possa 

resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto. Daí que o papel do 

educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto sobre situações 

concretas, oferecendo-lhe simplesmente os instrumentos com que ele se alfabetiza 

[...]. 

 

5) Qual a importância e a função da fotografia hoje no design do curso de Pedagogia a 

distância? (O objetivo da pergunta é saber a importância de se trabalhar com a fotografia no 

design de curso a distância). 

De acordo com a Professora A, sobre a utilização da fotografia: 

Eu acho que é fundamental. Eu vou falar pelos contatos que eu tenho com as 

disciplinas, com os tutores, e com os acompanhamentos que a gente faz ao longo do 
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curso. Primeiro que eu acho que imagem ilustra e exemplifica uma série de coisas, 

independente da disciplina que seja no curso de Pedagogia, ela vem no sentido de 

sensibilizar mesmo, porque quando você trabalha uma imagem você trabalha uma 

serie de aspecto até da aprendizagem da pessoa. Você está lidando com o visual, 

cognição, emoção, então você tem tudo aquilo que vai despertar no aluno, 

independente se for uma disciplina de fundamento de ensino de ciência, eu preciso 

da imagem para ilustrar e exemplificar se é uma disciplina de fundamentos de ensino 

de história, eu tenho a imagem que pode. Numa disciplina de educação de crianças, 

jovens e adultos também tenho mil possibilidades, eu acho que é extremamente útil, 

mas eu acho ainda que a gente precisa saber utilizar esses recursos, pois acho ainda 

muito insipiente. Eu não falo só daqui, eu falo de vários cursos que a gente conhece 

que ainda está engatinhando. Se a gente pensar na formação desse professor e que 

ele vai pra sala de aula e que vai lidar com crianças que estão na aprendizagem e que 

o uso do concreto e fundamental, a gente deixa escapar uma fatia que é fundamental 

na formação desse professor, depois a gente tem aqueles professores que não vão 

saber lidar com tecnologia porque não sabem utilizar imagem, não vão saber 

trabalhar a lousa digital porque tem dificuldade, enfim, então a gente perde isso 

dentro da própria formação do professor (Depoimento da Professora A). 

 

Freire (2014, p. 135) diz que “[...] com ajudas visuais, apresentados aos grupos, em forma 

dialogal. Os resultados eram surpreendentes”. A Professora A observa que lidar com imagem 

trabalha uma série de aspectos da aprendizagem como o visual, a cognição e a emoção. 

Todavia, pensando nos dados que a Professora A traz com relação à formação do professor, 

Severino (2010, p. 187) observa que a necessidade urgente de inclusão de temas transversais 

como ética, cidadania, racismo, cultura e meio ambiente sugere a necessidade de novas 

metodologias, que, possibilitam o contato do aluno com as novas tecnologias da imagem para 

problematizar questões relacionadas ao meio ambiente.  

A Professora A observou que a pedagogia não pode perder a oportunidade de trabalhar com o 

concreto na formação do professor, porque este profissional, depois de formado, lida com 

crianças e, por não saber lidar com imagens, não conseguiria se adaptar a outras tecnologias. 

Para o Professor B, a importância da utilização da fotografia depende da especificidade do 

curso. 

 
Num curso de filosofia não vou utilizar fotografia; no curso de Pedagogia algumas 

vezes; curso de artes, licenciatura em artes é uma especificidade de usar, seja a 

fotografia das pinturas que fazem parte da essência do curso; cursos de engenharia 

de produção; as tecnologias; gestão ambiental; ecologia; biologia é imprescindível. 

Agora, a questão da acessibilidade no material é muito exigida pelo Ministério da 

Educação: colocação de áudio, libras, uma série de coisas, então depende muito 

(Depoimento do Professor B). 

 

6) É possível problematizar com a fotografia digital o cotidiano ambiental especificamente do 

Rio Tietê, hoje altamente poluído e contaminado? (O objetivo da pergunta é saber se a 

fotografia é importante para sensibilizar a questão do Rio Tietê). 

 



92 

 

 

A Professora A acredita que a fotografia problematiza a questão do Rio Tietê porque traz a 

realidade dos fatos. Aqui, concorda-se com a docente quando diz que a imagem possibilita 

fazer várias reflexões.  

 

Acho que a imagem ali retratada traz o real, a gente não precisa falar que o Rio Tietê 

está poluído, você pega uma imagem e comprova e a partir daí faz inúmeras 

reflexões. Então, vamos fotografar toda a margem do Rio Tietê, desde onde ele 

começa até onde ele está. Você não precisa de uma teoria, você pode trabalhar tudo 

isso pela imagem, lógico que depois você vai buscar todo o subsidio teórico e tudo, 

mas é possível de trabalhar. Para trabalhar, o professor precisa saber trabalhar 

imagem, senão fica só como mais uma figura (Depoimento da Professora A). 

 

Segundo o professor B, a fotografia sensibiliza a questão do Rio Tietê, pois o povo brasileiro 

é imagético, visto que compra um livro pela capa. 

 
Acho que sim, partindo de um perfil do nosso povo. O povo brasileiro é muito 

imagético. A fotografia aqui cumpriria uma função, porque ela impacta, ela é capaz 

de impactar uma situação, agora não basta impactar, teria que fazer um estudo em 

cima, de trabalhar essa fotografia no sentido que ela quer dizer, o importante não é o 

que a fotografia apresenta, mas o que está por trás da fotografia. É possível você 

fazer em vários níveis de leitura da fotografia, desde uma leitura superficial do que 

está recortado até do que ela está simbolizando por trás (Depoimento do Professor 

B). 

 

O Professor B diz que entender o que está por trás da fotografia exige uma metodologia de 

estudo como a fenomenológica ou a hermenêutica. O Professor B também se refere à 

memória pedagógica dos professores que estão presos nas práticas tradicionais e não 

conseguem utilizar as tecnologias digitais, relacionando às atitudes de pessoas que estão 

acostumadas a jogar lixo na rua sem refletir sobre o que fazem. O Professor B acredita que o 

estudo pela fenomenologia ou hermenêutica vai ajudar a entender o fenômeno. 

 
Uma metodologia de estudo fenomenológico ou da hermenêutica para interpretar o 

que está por trás da fotografia seria interessante. O que aparece é o que é o real e o 

que está por trás da fotografia não é o que aparece, o que aparece é o fenômeno. 

Você tem que fazer uma leitura de interpretação do que está por traz da fotografia. O 

importante é ressignificar a fotografia para que se torne conhecimento. Considere a 

fotografia como mapa e você ressignifica com a sua memória pedagógica e você cria 

outro território conceitual. Então, a informação se presta pra você criar uma 

ressignificação segundo a sua memória pedagógica, memória de vida, isso é, muito 

importante porque você pode se depara com essa questão da memória pedagógica, 

por exemplo, tem professores que não conseguem se libertar da sua memória 

pedagógica da presencialidade antiga vem à tecnologia mudando tudo essa memória 

e ele fica perdido. 

O certo seria, assim como o Jacques Delors diz dos pilares do saber: você tem que 

saber, a saber, saber a desaprender, por que às vezes a sua memória está presa, você 

não consegue ir pra frente. Então o seu trabalho vai fazer com que as pessoas 

desaprendam essa memória de jogar lixo. Eu vejo aqui na cidade o cara parando o 

carro e jogando lixo na beira do asfalto. Como que vai mudar essa memória das 

pessoas de fazerem isso? Então muda a consciência, muda a memória dessa pessoa. 

Passa pela questão de ressignificação e mudar comportamento é a coisa mais difícil 

de mudar comportamento e atitude das pessoas (Depoimento Professor B). 
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No discurso do professor B, no que se refere à hermenêutica, Severino (2010) diz que:  

 

O recurso à hermenêutica é de fundamental importância para a compreensão da 

realidade cultural que circunscreve as atividades do aluno e delineia a atuação do 

professor em sua atividade de trabalho, cuja peculiaridade deriva de ser seu aluno 

também um trabalhador em processo de aprendizagem (SEVERINO, 2010, p. 178). 

 

Ainda de acordo com a autora, entender a leitura da hermenêutica são necessários temas como 

a metáfora e a memória. “A metáfora é o meio que permite recuperar a memória daquilo que é 

importante para nós. Lembrança daquilo que foi vivido e foi esquecido, mas que, no entanto, 

faz parte das nossas emoções subjetivas” (SEVERINO, 2010, p. 178).  

O Professor B fala sobre a importância de ressignificar a fotografia pela mediação 

pedagógica, o que permite ao professor trabalhar tal questão de forma dinâmica e dialógica 

com seus educandos. 

“Cabe então ao professor problematizar as situações mediante o olhar sensível apoiado em 

imagens produzidas pelos alunos com a finalidade de desenvolver suas estruturas racionais e 

afetivas” (SEVERINO, 2010, p. 180). Freire (2011, p. 31) diz que os saberes dos educandos 

construídos na prática social precisam ser respeitados pelos docentes. Tais saberes devem ser 

aproveitados para discutir questões concretas como a poluição dos rios, riachos, córregos, 

lixões e os riscos que esse descaso do poder público pode trazer à saúde da população. 

 

7) Você gostaria de acrescentar algo? (O objetivo é saber se ficou alguma dúvida e se a pessoa 

gostaria de acrescentar algo). 

A Professora A fala sobre a necessidade dos cursos de Pedagogia em inserir o recurso de 

fotografia por ser útil na aprendizagem, referindo-se à ferramenta como instrumento didático. 

O campo da biologia e da química são campos da natureza que não têm problemas em 

trabalhar com a fotografia; entretanto, no campo da geografia e da pedagogia, não é possível 

utilizar uma imagem qualquer, porque essas disciplinas trabalham com a produção de 

conhecimento. Para trabalhar imagens nessas disciplinas encontra-se, à luz do teórico Paulo 

Freire, um referencial crítico para discutir essa questão. 

 
Eu só acho que o uso de imagem nos cursos de licenciatura, em especialmente nos 

cursos de Pedagogia, alguns cursos tem o uso de imagem frequente; se você pegar 

biologia, química, geografia, são cursos que utilizam muito da imagem, se a gente 

pegar outras, são menos e a Pedagogia precisa ainda inserir esses elementos porque 

acaba sendo um recurso extremamente útil no processo de ensino e aprendizagem do 

aluno (Depoimento do Professor A). 
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Para o Professor B, a fotografia é um recurso vivo e deve ter contribuir com a educação, mas 

para isso deve haver uma intencionalidade. 

A grandeza do seu trabalho mostra como realmente a fotografia pode ser usada na 

educação a distância, porque ela é um recurso hoje que está sendo cada vez mais 

utilizado. A fotografia é um dos recursos que está vivo realmente, deveria ter uma 

contribuição muito grande na educação, especialmente na educação a distância, mas 

não a fotografia por ela mesma, ela tem que ter uma intencionalidade (Depoimento 

do Professor B). 

. 

Freire (2010, p. 62) diz que utilizava codificações como a fotografia com o intuito de 

alfabetizar a partir dos saberes construídos com os educandos na prática social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar o potencial dialógico da fotografia digital no design 

educacional no Centro Universitário de uma faculdade particular no interior do Estado de São 

Paulo, em seu curso de Pedagogia a distância, para problematizar o cotidiano ambiental do 

Rio Tietê, hoje poluído e contaminado. 

A problematização do tema derivou da observação da fotografia digital pouco usada como 

auxiliar na construção do design educacional nesse Centro Universitário. Ali, a imagem é 

aplicada como material didático para ilustrar aulas de EAD. Contudo, quando se trata de sua 

utilização imagética para o design, é deixada de lado, ignorando seu potencial mediador de 

conteúdo. Também para o design educacional os indicadores sociais que impregnam as 

imagens fotográficas são de fato ignorados. A ferramenta não é utilizada para problematizar o 

cotidiano do educando.  

Assim, com o propósito de promover a adaptação das práticas pedagógicas ao novo 

paradigma da realidade educacional, buscou-se aqui levantar material fotográfico que 

auxiliasse na comprovação da utilização de fotos no design educacional com a finalidade de 

facilitar a reflexão crítica e dialógica na tradição pedagógica freiriana. 

Na perspectiva do design educacional, o potencial desse meio de comunicação visual 

confirmou-se ao visitar, fotografar e problematizar o cotidiano ambiental do rio Tietê. As 

fotos coletadas e os indicadores sociais capturados pelo meio digital foram estudados à luz 

das teorias freirianas e, após criteriosa seleção, foram destinados à produção do design 

educacional. 

Com o material agrupado, foi produzida uma proposta de intervenção que ocorreu na escola 

E. E. Irmã Annete Marlene Fernandes de Melo, momento no qual se confirmou o potencial da 

fotografia digital, tanto para a sua utilização pedagógica para o ensino a distância quanto para 

a sensibilização sociopolítica da condição precária em que se encontra o rio em questão.  

Nos depoimentos das pessoas que participaram, encontramos uma única dificuldade para 

utilizar a fotografia, com relação ao custo para contratação de um profissional especializado 

para fazer essas imagens. Entretanto, um professor disse que não vê dificuldades para se 

trabalhar com fotografia digital.  

Num dos depoimentos, a professora entrevistada diz que depende dos costumes do uso da 

fotografia no curso sua aplicação. Para os professores ouvidos, o curso de Pedagogia precisa 

inserir no currículo práticas educativas, como o recurso da fotografia. A maioria acredita que, 

na preparação de docentes para trabalhar com a realidade dos educandos, a fotografia seria 
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uma “boa ajuda”. Se o docente sabe trabalhar com imagem fica mais fácil lidar com outras 

tecnologias, como a lousa digital.21 

Os professores concordam que a utilização da fotografia é importante para problematizar a 

questão do Rio Tietê. O momento da intervenção possibilitou várias reflexões, sensibilizou 

pelo impacto da visualização das condições precárias em que o rio se encontra. Visualizar a 

poluição, refletir e dialogar teve o poder de impactar, deixando evidente aos educadores e 

educandos a relação degradante da ação do homem sobre a natureza, o que revelou também o 

desconhecimento de que a preservação dessa natureza garante sua sustentabilidade. 

Com os estudos voltados para a área da comunicação em sua articulação com o campo 

pedagógico, mais especificamente sua utilização nas aulas de EAD, observou-se a relevância 

do uso da fotografia para otimizar o tempo e a compreensão dos conteúdos comunicacionais 

entre as partes envolvidas. 

A reflexão sobre as diferenças entre o design instrucional e o design educacional traz o 

reconhecimento de que o design, mesmo que reflita uma imagem estática, oferece 

possibilidades de leitura dinâmica. Os dados obtidos por essa pesquisa servirão de base para 

consolidar futuros projetos de intervenção destinados a práticas pedagógicas, que poderão 

conciliar os caminhos da imagem semiótica com a leitura de mundo dialógica que impregna 

toda a pedagogia freiriana.  

Por fim, importa ressignificar a fotografia, balizado por uma intencionalidade pedagógica e 

entender o fenômeno estudado com vistas a transformá-lo em veículo promotor de 

conhecimento coletivo. Destaca-se no modelo do design educacional a construção do diálogo 

de forma colaborativa e interativa, visando à formação completa do educando. Prioriza-se a 

mediação e interação entre educador e educandos e, nessa interação, observa-se que as 

semelhanças e diferenças aparecem no encontro com o outro, abrindo novas possibilidades.  

                                                 
21 Este é um recurso visual extraordinário. Além de servir como um quadro comum onde você poderá escrever 

normalmente, funciona também como uma tela de boa dimensão, maior até que os quadros comuns, que poderá 

ser acoplada a um computador e a um projetor multimídia para apresentar as informações que desejar (POLITO, 

2010, p. 115). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Levantamento de teses e dissertações 

 

Tabela I – Levantamento de teses e dissertações de 2006 a 2013 bases de dados CAPES, com 

refinamento da pesquisa. 

Palavras Chaves Refinamento da Pesquisa Número 

Pesquisado 

Leitura/resumo Falam 

sobre 

trabalho 

Ano 

Design 

Educacional 

Tecnologia Educaciona;Educação;Política 

Educacional;Formação De Professores;Ensino 

Fundamental;Software 

Educacional;Educacao;ducational Technology;Ensino 

Superior;Design; Ambiente Virtual De 

Aprendizagem; Educação a distância;rofessor. 

21 3 - 2006-2013 

Fotografia 

Digital 

Fotografia; Imagem; Comunicação; Internet; 

Fotografia Digital; Image. 

259 27 - 2006-2013 

Educação a 

distância 

Ensino À Distância; Educação a 

distância;Informática:Educação;Educação; 

Internet,Tecnologia Educacional;Ambiente de 

Aprendizagem;Formação de 

Professores;Aprendizagem. 

126 16 - 2006-2013 

Repositórios de 

objetos de 

aprendizagem 

Objetos de Aprendizagem; Ensino a Distância; 

Repositório Digital; Internet. 

34 4  2006-2013 

 Total 440 50 - - 

Fonte: Claudia S. Almeida/ 2015. 
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Tabela 2 - Levantamento de teses e dissertações de 2006 a  2013 CAPES. Esses links foram exportados para a base de dados Endnoteweb 

 
 

LEVANTAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES DE 2006 A 2013  

 
AUTOR (A) TITULO PALAVRAS 

CHAVES 

DISSERTAÇÃO TESE ANO INSTITUIÇÃO LINK BASE DE DADOS 

Design educacional 

Voelcker, Marta 

Dieterich 

Tecnologias digitais e a 

mudança de paradigma 

na educação : a 

aprendizagem ativa dos 

educadores como 

favorecedora de 

diferenciação e 

sustentação da mudança 

design 

educacional 

 Tese 2012 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/70613 

 

LUME 

        

Rezende,  Flavia 

Amaral  

Ambiente virtual , 

Mediação , Tecnologia 

educacional , 

Professores 

universitarios - 

Formação , Ensino a 

distancia 

design 

educacional 

Dissertação  2004 Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Instituto de Artes 

Nível: Dissertação 

(mestrado) 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=vtls000343855 

 

UNICAMP 

        

Maissiat, 

Jaqueline 

Interconexões entre a 

complexidade e o fazer 

docente : formação 

continuada e 

tecnologias digitais em 

educação a distância 

design 

educacional 

 Tese 2013 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/78019 

 

LUME 

Fotografia Digital 

Emérito, Matheus 

Barbosa 

O fake fotográfico: 

simulações paródicas 

Fotografia 

Digital 

 Tese 2012 Pontifícia 

Universidade 

Católica De São 

http://www.sapientia.pucsp.br//tde_bus

ca/arquivo.php?codArquivo=15096 

 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/70613
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/70613
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000343855
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000343855
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/78019
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/78019
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=15096
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=15096
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Paulo - 

Puc-Sp 

SAPIENTIA 

        

Souza, Carlos 

Weiner Mariano 

de 

Fotografias da 

imaginação: 

experiências de 

aprendizagem para 

além do olhar no 

Projeto Vila Educação e 

Arte 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2012 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27160/tde-17092012-143024/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Figueiredo, Clara 

de Freitas 

(Catálogo USP) 

Foto-Grafia / o debate 

na frente de esquerda 

das artes 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2012 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27160/tde-05032013-110221/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Claudino, 

Walfrido Cabral  

Fotografia e 

movimentos sociais : 

políticas de visibilidade 

na cena contemporânea 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2012 Universidade 

Estadual de 

Londrina 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/doc

ument/?code=vtls000172400 

 

bibliotecadigital.uel 

        

Targa, Renato 

Simões (Catálogo 

USP) 

Fotografias online: 

como o 

compartilhamento na 

internet influencia a 

fotografia 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2011 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27154/tde-26092011-111537/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Mantellato, Joana 

D'Arc Mariano  
Jovens e a fotografia 

digital : como 

adolescentes estão 

construindo sua 

relação com a 

fotografia em seu 

cotidiano, 

intermediados pelo 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2011 Universidade 

Estadual de 

Campinas ; 

Faculdade de 

Educação 

 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=000797333 

 

 

CUTTER 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-17092012-143024/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-17092012-143024/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-17092012-143024/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-05032013-110221/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-05032013-110221/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-05032013-110221/pt-br.php
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000172400
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000172400
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-26092011-111537/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-26092011-111537/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-26092011-111537/pt-br.php
http://cutter.unicamp.br/document/?code=000797333
http://cutter.unicamp.br/document/?code=000797333
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site de 

relacionamentos 

Orkut 

        

Lillian Andreza 

dos Santos Souza 
Cidades (in) visíveis : 

imagens, caminhos e 

representações   

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2010 Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Instituto de Artes 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=000785036 

 

CUTTER 

 

        

Romero, Claudia 

Patricia Sandoval 

(Catálogo USP) 

Encontros 

provisórios: exercícios 

de autoria 

colaborativa com base 

na imagem fotográfica 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2010 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27159/tde-10112010-155429/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Costa, Luciano 

Bernardino da 

(Catálogo USP) 

Imagem dialética e 

imagem crítica: 

fotografia e percepção 

na metrópole 

moderna e 

contemporânea 

Fotografia 

Digital 

 Tese 2010 Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/16/16136/tde-18062010-090811/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Silva, Wagner 

Souza e  

Foto 0/Foto Fotografia 

Digital 

 Tese 2010 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27153/tde-01122010-094326/pt-

br.php 

TESES.USP 

        

Goetjen, Betina  O Tempo Através das 

Mídias: Fotografia, 

Cinema, Televisão. 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2010 UNESP 

Universidade 

Estadual Paulista 

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/e

xlibris/bd/bia/33004013063P4/2010/go

etjen_b_me_ia.pdf 

 

UNESP 

        

Tonello, Izângela 

M. S.  

Processos de análise e 

síntese na organização 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2010 Universidade 

Estadual de 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/doc

ument/?code=vtls000161241 

http://cutter.unicamp.br/document/?code=000785036
http://cutter.unicamp.br/document/?code=000785036
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-10112010-155429/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-10112010-155429/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-10112010-155429/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-18062010-090811/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-18062010-090811/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-18062010-090811/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-01122010-094326/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-01122010-094326/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-01122010-094326/pt-br.php
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bia/33004013063P4/2010/goetjen_b_me_ia.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bia/33004013063P4/2010/goetjen_b_me_ia.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bia/33004013063P4/2010/goetjen_b_me_ia.pdf
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000161241
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000161241
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de fotografias : um 

estudo multidisciplinar 

Londrina. Centro 

de Educação, 

Comunicação e 

Artes. Programa de 

Pós-Graduação em 

Gestão da 

Informação. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL.UEL 

        

Silvestro, Marco 

Alves  

O papel da foto na 

hipermídia 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2009 Pontifícia 

Universidade 

Católica De São 

Paulo 

Puc/Sp 

http://www.sapientia.pucsp.br//tde_bus

ca/arquivo.php?codArquivo=9830 

 

SAPIENTIA.PUCSP 

        

Silva, Cláudia 

Ribeiro da  
Imagem e identidade 

no ciberespaço 

A significação social 

dos perfis do Orkut 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2008 Pontifícia 

Universidade 

Católica De São 

Paulo 

Puc-Sp 

http://www.sapientia.pucsp.br//tde_bus

ca/arquivo.php?codArquivo=7883 

 

SAPIENTIA.PUCSP 

        

Teixeira, Renata 

Maria  

Tempo redescoberto 

nas fotografias de 

Aristides Pedro da 

Silva, V8 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2008 Instituição: 

Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Instituto de Artes 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=000436289 

 

CUTTER.UNICAMP 

        

Fernandez, Pablo 

Sebastian Moreira  

Narrativas urbanas de 

um caminhante 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2008 Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Faculdade de 

Educação 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=vtls000424789 

CUTTER.UNICAMP 

        

Scavone, 

Fernando 

Pasquale Rocco 

(Catálogo USP) 

Fotografia: 

fragmentação e 

condensação do tempo 

na interface homem-

Fotografia 

Digital 

 Tese 2006 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27153/tde-13082009-154246/pt-

br.php 

 

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=9830
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=9830
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7883
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7883
http://cutter.unicamp.br/document/?code=000436289
http://cutter.unicamp.br/document/?code=000436289
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000424789
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000424789
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-13082009-154246/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-13082009-154246/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-13082009-154246/pt-br.php
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máquina TESES.USP 

        

Burmester, 

Cristiano Franco  

"Fotografia - do 

analógico para o digital: 

um estudo das 

transformações no 

campo da produção de 

imagens fotográficas" 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2006 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27152/tde-24102006-145909/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Polignano, Sergio  Do sensivel a 

significação : uma 

poetica da fotografia 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2006 Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Instituto de Artes 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=vtls000391391 

 

CUTTER.UNICAMP 

        

Caetano, Suzie 

Adriana Signori  

Os espaços da memória Fotografia 

Digital 

Dissertação  2005 Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Instituto de Artes 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=vtls000376035 

 

CUTTER.UNICAMP 

        

Morais, Flávia 

Maria Rossi de  

Educação e fotografia 

contribuições à 

percepção de problemas 

ambientais 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2004 Escola Superior de 

Agricultura Luiz de 

Queiroz 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/11/11150/tde-05102007-110259/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

 

        

Suzie Adriana 

Signori Caetano 

"Surdos e a 

comunicação 

audiovisual: desafiando 

barreiras". 

Fotografia 

Digital 

Dissertação  2004 Escola de 

Comunicações e 

Artes 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/27/27149/tde-15042006-185010/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

 

Educação a Distância 

Morés, Andréia Inovação e cursos de 

Pedagogia EAD : os 

casos UCS e UFRGS 

Educação a 

Distância 

 Tese 2011 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/18383 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-24102006-145909/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-24102006-145909/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-24102006-145909/pt-br.php
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000391391
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000391391
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000376035
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000376035
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05102007-110259/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05102007-110259/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05102007-110259/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27149/tde-15042006-185010/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27149/tde-15042006-185010/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27149/tde-15042006-185010/pt-br.php
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/18383
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/18383
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Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

LUME.UFRGS 

        

Bernardi, Maira Prática pedagógica em 

EAD : uma proposta 

de arquitetura 

pedagógica para 

formação continuada 

de professores 

Educação a 

Distância 

 Tese 2011 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/36309 

 

LUME.UFRGS 

        

Sousa Filho, Paulo 

Gomes de 
Desenvolvimento da 

criatividade em 

ambientes digitais em 

professores dos anos 

iniciais do ensino 

fundamental 

Educação a 

Distância 

 Tese 2011 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Centro de Estudos 

Interdisciplinares 

em Novas 

Tecnologias da 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Informática na 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/39672 

 

LUME.UFRGS 

        

Alberti, Taís Fim Das possibilidades da 

formação de 

professores à distância : 

um estudo na 

perspectiva da teoria da 

atividade 

Educação a 

distância 

 Tese 2011 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/6672 

 

LUME.UFRGS 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/36309
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/36309
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/39672
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/39672
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6672
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6672
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Grassi, Daiane Arquiteturas 

pedagógicas aplicadas 

à educação a distância 

Educação a  

distância 

Dissertação  2010 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/27683 

 

 

LUME.UFRGS 

        

Silva, Lisandra 

Pacheco da 

De aluna a professora : 

trajetos percorridos e a 

percorrer : um estudo 

de caso no Curso de 

Pedagogia EAD da 

Universidade de Caxias 

do Sul 

Educação a  

distância 

Dissertação  2009 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/18383 

 

 

LUME.UFRGS 

        

Bittencourt, 

Ricardo Luiz de 
Formação de 

professores em nível 

de graduação na 

modalidade EAD : o 

caso da pedagogia da 

UDESC - pólo de 

Criciúma-SC 

Educação a  

distância 

 Tese 2008 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/14840 

 

LUME.UFRGS 

        

Silva, Marinilson 

Barbosa da 

O processo de 

construção de 

identidades individuais 

e coletivas do "ser-

tutor" no contexto da 

educação a distância, 

hoje 

Educação a 

distância 

 Tese 2008 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/15341 

 

LUME.UFRGS 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27683
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27683
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/18383
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/18383
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/14840
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/14840
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/15341
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/15341
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Madeira, Carla de 

Castro Gomes 
A educação a 

distância na formação 

continuada de 

professores : uma 

reflexão 

Educação a 

distância 

Dissertação  2006 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação.   

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/10645   

 

LUME.UFRGS 

        

Cercato, Schana 

Castilho 

Em busca de um novo 

olhar na educação a 

distância : o papel do 

orientador acadêmico : 

uma reflexão e análise 

no curso de Pedagogia 

da Universidade de 

Caxias do Sul 

Educação a 

distância 

Dissertação  2006 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/8056 

 

LUME.UFRGS 

        

Santos, Karen 

Christina Pinheiro 

dos 

Auto-exclusão 

discursiva : um estudo 

de produção de sentidos 

de professores em 

formação mediado por 

tecnologias intelectuais 

Educação a 

distância 

Dissertação  2005 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/6672 

 

LUME.UFRGS 

        

Moraes, Vladimir 

Fleury 

Em busca da 

cooperação piagetiana 

no Núcleo de 

Tecnologia Educacional 

da cidade de Goiás-GO 

Educação a 

distância 

Dissertação  2005 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/6028 

 

LUME.UFRGS 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/8056
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/8056
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6672
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6672
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6028
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6028
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Bopp, Marjie Dee 

Weber 
Modalidade de ensino 

à distância : curso ou 

navegação? 

Educação a 

distância 

Dissertação  2005 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/5053 

 

LUME.UFRGS 

        

Moraes, Vladimir 

Fleury 

Em busca da 

cooperação piagetiana 

no Núcleo de 

Tecnologia Educacional 

da cidade de Goiás-GO 

Educação a 

distância 

Dissertação  2005 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/6028 

 

LUME.UFRGS 

        

Aragón, Rosane Espaços interativos de 

construção de possíveis 

: uma nova modalidade 

de formação de 

professores 

Educação a 

distância 

 Tese 2001 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Centro 

Interdisciplinar de 

Novas Tecnologias 

na Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Informática na 

Educação. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/72081 

 

LUME.UFRGS 

Repositório objeto de aprendizagem 

Miranda, Raquel 

Mello de 
GROA: um 

gerenciador de 

repositórios de objetos 

de aprendizagem 

Repositório 

objeto de 

aprendizagem 

Dissertação  2014 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Instituto de 

Informática. 

http://hdl.handle.net/10183/4120 

 

LUME.UFRGS 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/5053
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/5053
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6028
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6028
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/72081
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/72081
http://hdl.handle.net/10183/4120
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Programa de Pós-

Graduação em 

Computação. 

        

Rodrigues, 

Alessandra Pereira 
Integração de 

ambiente virtual de 

aprendizagem com 

repositório digital 

Repositório 

objeto de 

aprendizagem 

 Tese 2012 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Centro de Estudos 

Interdisciplinares 

em Novas 

Tecnologias da 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Informática na 

Educação. 

http://hdl.handle.net/10183/70617 

 

LUME.UFRGS 

        

Silva, Julia 

Marques Carvalho 

da 

Análise técnica e 

pedagógica de 

metadados para objetos 

de aprendizagem 

Repositório 

objeto de 

aprendizagem 

 Tese 2011 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Centro de Estudos 

Interdisciplinares 

em Novas 

Tecnologias da 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Informática na 

Educação. 

http://hdl.handle.net/10183/40478 

 

LUME.UFRGS 

        

Souza, Adriano 

Dias de 

Vídeo digital : análise 

de sua aplicação como 

objeto de aprendizagem 

Repositório 

objeto de 

aprendizagem 

Dissertação  2012 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Faculdade de 

Biblioteconomia e 

Comunicação. 

http://hdl.handle.net/10183/61438 

 

LUME.UFRGS 

http://hdl.handle.net/10183/70617
http://hdl.handle.net/10183/40478
http://hdl.handle.net/10183/61438
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Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação e 

Informação. 

        

Machion, Andréia 

Cristina Grisolio 

(Catálogo USP) 

Uso de ontologias e 

mapas conceituais na 

descoberta e análise de 

objetos de 

aprendizagem: um 

estudo de caso em 

eletrostática 

Repositório 

objeto de 

aprendizagem 

Tese  2007 Unidade da 

USPInstituto de 

Matemática e 

Estatística 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/45/45134/tde-06042009-122508/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

Fonte: Claudia S. Almeida/ 2015. 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06042009-122508/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06042009-122508/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06042009-122508/pt-br.php
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Tabela 3 - Levantamento de teses e dissertações na base de dados do repositório da 

produção científica, CRUESP: USP, UNICAMP, UNESP, com refinamento da 

pesquisa. 

 

Palavras 

Chaves 

Refinamento 

da Pesquisa 

Número 

Pesquisado 

Leitura/resumo Falam 

sobre 

trabalho 

Ano 

Design 

Educacional 

Ensino a 

Distância 

Educação - 

Brasil 

7 1 - 2006-

2014 

Fotografia 

Digital 

Semiótica 1 1 - 2014 

Educação a 

distância 

Ensino a 

Distância; 

Educação 

4 2 - 2009-

2010 

Repositórios  Repositórios 

Digitais; 

Tecnologia da 

Informação; 

2 2  2010-

2012 

 Total 14 6 - - 

Fonte: Cláudia S. Almeida/ 2015
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Tabela 4 - Levantamento de teses e dissertações na base de dados do repositório da produção científica, CRUESP: USP, UNICAMP, UNESP. 

 
 

LEVANTAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES DE 2006 A 2013 

 
AUTOR   TÍTULO PALAVRAS 

CHAVES 

DISSERT TESE ANO INSTITUIÇÃO LINK 

        

Mazzola, Renan 

Belmonte 

Discurso e imagem: 

transformações do 

cânone visual nas 

mídias digitais 

Fotografia 

digital 

 Tese de 

doutorado 

2014 Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP) 

http://hdl.handle.net/11449/115748 

 

        

Barreto, Carla 

Alessandra 

A política nacional de 

juventude: 

assistencialismo ou 

inovação? 

Design 

Educacional 

 Tese de 

doutorado 

2012 Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP) 

http://hdl.handle.net/11449/103514 

 

        

Santana, Andréia 

da Cunha 

Malheiros 

As percepções sobre 

as necessidades de 

formação continuada 

dos gestores e dos 

professores de 

Língua portuguesa e 

inglesa: algumas 

reflexões 

Educação a 

distância 

 

 Tese de 

doutorado 

 Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP) 

http://hdl.handle.net/11449/106392 

 

 

        

Saptti-Cavalari, 

Suzi Marques 

A auto-avaliação em 

um contexto de 

ensino-aprendizagem 

de línguas em tandem 

via chat 

Educação a 

distância 

 

 Tese de 

doutorado 

 Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP) 

 

http://hdl.handle.net/11449/103514 

 

 

        

Barros, Daniel Estudo comparativo Educação a  Tese de  Universidade http://hdl.handle.net/11449/103009 

http://hdl.handle.net/11449/115748
http://hdl.handle.net/11449/103514
http://hdl.handle.net/11449/106392
http://hdl.handle.net/11449/103514
http://hdl.handle.net/11449/103009
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Figueira da evolução da 

legislação 

internacional e 

brasileira sobre 

repositórios 

geológicos de rejeitos 

radioativos 

distância 

 

doutorado Estadual Paulista 

(UNESP) 

 

 

        

Santarem 

Segundo, José 

Eduardo 

Representação 

iterativa: um modelo 

para repositórios 

digitais 

Educação a 

distância 

 

 Tese de 

doutorado 

 Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP) 

http://hdl.handle.net/11449/103346 

 

Fonte: Cláudia S. Almeida/2015 

 

 

http://hdl.handle.net/11449/103346


128 

 

 

Tabela 5 – As Dissertações e teses escolhidas para leituras estão apresentados na tabela abaixo: 

 
 

LEVANTAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES PARA LEITURAS DE 2006 a 2014 

 
AUTOR   TÍTULO PALAVRAS 

CHAVES 

DISSERT TESE ANO INSTITUIÇÃO LINK 

Voelcker, Marta 

Dieterich 

Tecnologias digitais e 

a mudança de 

paradigma na 

educação: a 

aprendizagem ativa 

dos educadores como 

favorecedora de 

diferenciação e 

sustentação da 

mudança 

design 

educacional 

 Tese 2012 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183

/70613 

 

LUME 

        

Rezende, Flavia, 

Amaral  

Ambiente virtual , 

Mediação , 

Tecnologia 

educacional , 

Professores 

universitarios - 

Formação , Ensino a 

distancia 

design 

educacional 

Dissertação  2004 Universidade 

Estadual de 

Campinas . 

Instituto de Artes 

Nível: Dissertação 

(mestrado) 

http://cutter.unicamp.br/document/?cod

e=vtls000343855 

 

UNICAMP 

        

Costa, Luciano 

Bernardino da 

(Catálogo USP) 

Imagem dialética e 

imagem crítica: 

fotografia e 

percepção na 

metrópole moderna 

e contemporânea 

Fotografia 

Digital 

 Tese 2010 Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/16/16136/tde-18062010-090811/pt-

br.php 

 

TESES.USP 

        

Miranda, Raquel GROA: um Repositório Dissertação  2014 Universidade http://hdl.handle.net/10183/4120 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/70613
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/70613
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000343855
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000343855
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-18062010-090811/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-18062010-090811/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-18062010-090811/pt-br.php
http://hdl.handle.net/10183/4120
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repositórios de 

objetos de 

aprendizagem 

objeto de 

aprendizagem 
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Grande do Sul. 
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Programa de Pós-

Graduação em 
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lume.ufrgs 

        

Rodrigues, 

Alessandra Pereira 
Integração de 

ambiente virtual de 

aprendizagem com 
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Repositório 

objeto de 
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 Tese 2012 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Centro de Estudos 

Interdisciplinares 
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Tecnologias da 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Informática na 

Educação. 

http://hdl.handle.net/10183/70617 

 

lume.ufrgs 
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da 
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Repositório 

objeto de 

aprendizagem 

 Tese 2011 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Centro de Estudos 

Interdisciplinares 

em Novas 

Tecnologias da 

Educação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Informática na 

Educação. 

http://hdl.handle.net/10183/40478 

 

lume.ufrgs 

        

Souza, Adriano 

Dias de 

Vídeo digital : análise 

de sua aplicação 

Repositório 

objeto de 

Dissertação  2012 Universidade 

Federal do Rio 

http://hdl.handle.net/10183/61438 
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como objeto de 

aprendizagem 

aprendizagem Grande do Sul. 

Faculdade de 

Biblioteconomia e 

Comunicação. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação e 

Informação. 

lume.ufrgs 

        
Fonte: Claudia S. Almeida/ 2015.a
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APÊNDICE B -  Exposições, Manifestações Artísticas, Intercâmbios e Congressos sobre o 

tema 

 

Exposição Velho Chico: olhares sobre o rio 

 

 

“Velho Chico: olhares sobre o rio” foi uma exposição de fotografias com imagens naturais, 

culturais e históricas, que ocorreu na Tenda Cultural Ortega & Gasset, na Cidade 

Universitária da USP, no período de 8 a 25 de abril de 2014. Chamou a atenção para a 

realidade cultural, geográfica, ambiental e social do Brasil e criou uma história sobre o Rio 

São Francisco. Essa exposição observou as áreas cortadas pelo rio que têm sofrido intensas 

transformações. 

O Rio São Francisco, assim como o rio Tietê, foi extremamente importante para o 

desenvolvimento econômico do país. As cidades próximas a esses rios cresceram e se 

desenvolveram, entretanto, o poder público não executou políticas educacionais para a 

preservação dos recursos naturais, como os rios, por exemplo, despejando neles todo tipo de 

esgoto, lixo e águas poluídas com produtos químicos das indústrias que poderiam ser tratados. 

Na exposição, havia o seguinte texto fornecido pela curadoria: 

 

De acordo com Lineu Kohatsu, o Rio São Francisco possui uma extensão 

aproximada 2.800 km, da serra da canastra à foz, atravessando cinco estado: Minas 

Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Em sua longa trajetória percorre 

variadas paisagens habitadas há séculos por diversas populações ribeirinhas 

tradicionais como quilombolas, indígenas e também pescadores, agricultores e 

artesões. 

O rio tem importância histórica por ter sido estratégico para a ocupação do interior 

do Brasil servindo recursos para o desenvolvimento de diversas atividades 

econômicas como a mineração, na serra da canastra a criação de gado, que deu 

origem ao nome ‘rio dos currais’ e, atualmente, o desenvolvimento da agricultura 

irrigada, criação de peixes em cativeiro, turismo entre outros. No passado o rio foi 

também uma importante via de comunicação e transporte, navegados pelos vapores 

e barcos com suas formosas carrancas, hoje praticamente extintos, restando somente 

o vapor Benjamim Guimarães como o último remanescente.  

Assim como os vapores, muitas tradições populares estão desaparecendo como 

decorrência das transformações que afetam, não somente a paisagem física, como 

também a dimensão simbólica e cultural da região (KOHATSU, 2014). 
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Figura 31 – Margem do Rio São Francisco 

 

Fonte: Imagem registrada em 25 abr. 2014, elaborada pela autora. 

 

As áreas cortadas pelo rio São Francisco têm sofrido intensas transformações. Desde o início 

do século passado, a construção de várias barragens como Angiquinho, Três Marias, 

Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, entre outros, tem gerado, além de desenvolvimento 

econômico e social, significativos impactos ambientais. Recentemente, a transposição do rio 

nos eixos leste e norte provocou intensos debates sobre os projetos que estão sendo 

desenvolvidos na região. 

A exposição é um convite a uma viagem pelo Velho Chico, navegando para além da 

superfície das águas em direção ao Brasil profundo. 

 

Roteiro poético do imaginário das bacias fluviais brasileiras 

 

A exposição aconteceu no Museu da Imagem e do Som, de 27/11/2014 a 04/01/2015. A 

mostra buscou o essencial do livro Prata, São Francisco, Amazonas União das Águas: 

Imaginário das Grandes Bacias Fluviais Brasileiras (Alles Trade Editora), organizado pelo 

jornalista Marcelo Delduque e pelo artista plástico Bené Fonteles. 

A paisagem cultural, humana, espiritual e ecológica dos rios e dos povos ribeirinhos, que 

fazem deles as suas ruas, é reproduzida por meio de imagens e trechos de textos selecionados 
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por Bené Fonteles. A pluralidade de olhares das três grandes bacias hidrográficas do Brasil, 

Prata, Amazônia e São Francisco, busca o diálogo entre a cultura e a natureza dessas bacias. 

De acordo com o curador Bené, 

 
As bacias fluviais brasileiras desenham sobre o chão uma paisagem cultural imensa, 

como se afluentes de um mesmo rio convergissem para um mar de diversidade que 

nos une pela palavra, pela visualidade e pelo ritmo com a mesma mescla de 

flexibilidade, transparência e beleza com que a água nos orienta e rege. 

Assim, os povos ribeirinhos são eles próprios os rios que navegam e em que pescam, 

povoando-os de mitos poéticos que sustentam suas crenças e inspiram sua arte de 

barro, de tecido, de madeira, de palha, de bronze e de ferro, numa ifinidade de 

afazeres que pretendemos conectar nesta exposição como se a nossa própria vida 

fosse água e fluísse. 

Há um rio cultural atravessado de água e memória em nós mesmos. Quase todos 

nascemos à beira ou perto de um rio que nos colonizou e criou uma terceira margem 

poética de profundos sentidos. Somos tributários de seu imaginário. Ele nos guarda 

com sonoridades, imagens e sensações de heranças indígenas e africanas que 

felizmente ainda nos tornam infinitos e inspiram arte e vida. 

Queremos que os brasileiros tenham consciência da grandeza da paisagem cultural 

ribeirinha, quer pensemos em povos amazônicos, nordestinos, platinos ou mineiros, 

por falamos mais de um espírito do que de limitantes divisões geopolíticas. 

[...] Esta mostra que lança o livro sobre o imaginário e a vida cultural, paisagística e 

histórica das três principais bacias fluviais brasileira, quer também sensibilizar esta 

alma brasileira para a necessidade urgente de preservação cultural e ecológica destes 

rios fundamentais e fundadores. Eles passam em nossas vidas com beleza e força 

vital, alimentando uma potente imaginação criadora (FONTELES, 2014). 

 

O autor acima observa a diversidade que une pela visualidade e pela palavra e pretende que 

esse livro possa sensibilizar urgente a questão da preservação ecológica e cultural dos rios. 

 

Manifestação artística em São Paulo 

 

Em 2014, “Exposição Maluca: 'Homem em trampolim'” foi atração em intervenção artística 

no Rio Pinheiros. A obra foi colocada pelo artista Eduardo Srur na ponte Cidade 

Universitária. 

A exposição teve como pretensão chamar a atenção para o problema da poluição nos rios. 

 



134 

 

 

Figura 32 - Trampolim colocado na lateral da ponte Cidade Universitária  

Fonte: Kevin David/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo, em 24 set. 2014. 



135 

 

 

Intercâmbio Internacional: Montevidéu (Uruguai ) 

  

De 26 a 31de outubro de 2014, nas atividades realizadas na “Escuela pública 339, Donación 

Jose Roger Balet”, em Montevidéu, Uruguai, os professores frequentemente registram fotos 

dos estudantes e as colocam no blog da escola, para que os pais possam acompanhar as 

atividades dos filhos. As imagens das crianças poderiam também ser uma ótima oportunidade 

para compreender situações do cotidiano deles que, por vezes, não são pensadas. 

 

Congresso Internacional de Práticas Pedagógicas da Educação Básica (I CIPPEB) 

 

Entre os dias 6 e 8 de novembro de 2014 ocorreu o Congresso Internacional de Práticas 

Pedagógicas da Educação Básica, promovido pela Universidade Nove de Julho e pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Durante o evento, esta autora participou como ouvinte da terceira mesa, “Produções 

Científicas e Artefatos dos Mestrados Profissionais”, com a mediação da Professora Dra. 

Roberta Stangherlim. As professoras Dra. C.B.B. (IFSUL-RS); Dra. M.S.S. (UFRPE-PE); 

Dra. T.R.D. (UNEB), participantes da mesa, falaram sobre as produções científicas e os 

artefatos elaborados pelos educandos como produto final na apresentação da dissertação. 

A grande questão era “como produzir ciência no mestrado profissional”. E a parte de interesse 

para a nossa pesquisa foi o material produzido pelos mestrandos, no que se refere à educação 

a distância. 
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Figura 33 - Congresso Internacional de Práticas Pedagógicas da Educação Básica (I CIPPEB) 

Fonte: Elaborado pela autora em 7 nov. 2014 
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Figura 34 - Congresso Internacional de Práticas Pedagógicas da Educação Básica (I CIPPEB) 

Fonte: Elaborado pela autora em 7 nov. 2014 
 

Os temas que chamaram a atenção devido à problemática apresentada foram: 

1. Os materiais para educação a distância nem sempre são eficientes porque são feitos 

para o ensino presencial;  

2. Educação sobre o meio ambiente; 

3. Novas tecnologias educacionais para qualificação dos gestores; 

4. Dificuldade de entender o que é um artefato cultural na tecnologia da informação. 

 

Tais temas foram aproveitados para fazer alguns questionamentos às professoras que 

participavam da mesa. Quando perguntada se existe repositório de fotografia dentro da 
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produção do material didático produzido para EAD, a Professora Dra. C.B.B. (IFSUL-RS) 

respondeu: 

 

“[...] A Universidade Aberta Do Brasil – UAB, ela tem um repositório. Quando a 

gente é contratado como professor, a gente produz o material e repassa o direito 

autoral para o MEC.  

O MEC passa a deter o direito sobre o nosso material e ele tem um grande 

repositório, de todos os tipos de materiais, produzido na licenciatura, pra todos os 

cursos produzidos a distância. Uma questão que tu falaste assim, que eu achei muito 

instigante, que eu tenho trabalhado muito, é a questão da imagem: nós fomos 

formados numa escola que pensa muito pela palavra escrita e temos muita 

dificuldade. Eu vejo que o pessoal da computação tem menos. A gente tem muita 

dificuldade de usar os outros tipos de linguagem, tanto no processo de ensino como 

no de aprendizagem e já tem muitos estudos que mostram a existência de pessoas 

que aprendem muito mais de um jeito que mais de outro e a gente segue com a 

mesma tradição. Inclusive, nas pesquisas, teve um trabalho feito na URBS de 

Valeria Fortes de Oliveira: ela fez um trabalho muito bonito com imagens de 

crianças em zona de assentamento em que ela mostra a socialização dessas crianças. 

Ela constrói a tese por imagem e, no final, quando ela vai à defesa, a banca diz ‘não, 

tu tens que fazer o texto escrito’. Isso no mestrado acadêmico. Essa questão que a 

gente precisa pensar: até que ponto a gente assume a imagem como linguagem, até 

que ponto a gente sempre precisa da escrita? A gente sempre precisa de outro tipo de 

linguagem e os potenciais dentro da aprendizagem.”   

       

Na fala da professora, ela não responde se há repositório para fotografia. Reconhece todavia 

que, devido à formação, os professores têm dificuldades em trabalhar com a imagem. Outra 

observação pertinente é com relação aos estilos de aprendizagem: as pessoas aprendem de 

modos diferentes.  

Perguntamos também para a Profa. Dra. T.R.D. (UNEB) qual a importância da fotografia no 

material didático para o trabalho no EJA. 

 

“É extremamente importante a gente trabalhar na EJA com fotos e imagens. Eu acho 

muito importante. Lá no programa Topa eu coordenei um período de formadora. 

Todo relatório do Topa eu fiz através de fotos, de imagens, além dos depoimentos 

que eu peguei junto aos alfabetizandos e formadores. Então, a gente trabalha muito 

com isso. Na minha tese, eu apresento muitas fotos da formação dos alunos e dos 

educadores da EJA entrevistados. Eu trago muito isso, acho muito importante. O 

Topa é um programa do Estado da Bahia que significa Todos Pela Alfabetização”. 

 

A professora reconhece a importância da fotografia e tem por habito utilizar em seus trabalhos 

com os alunos. 

Perguntamos à professora D.M.S.S. (UFRPE-PE) se a fotografia é um artefato potencial na 

educação.  

“Eu não só sou adepta à fotografia como artefato, como um potencial na educação, 

como também vou relatar rapidamente para você um caso, uma situação que a gente 

teve lá bastante interessante. A gente tem um curso de artes visuais digitais e esse 

curso é bem diferenciado, trabalha com eixos temáticos. Têm três eixos temáticos, 

na realidade são disciplinas optativas. E o nosso curso funciona da seguinte forma: 

temos três disciplinas optativas, temos eixo temático fotografia, cinema, moda e 

outros eixos. Nesse eixo, se você quiser ser licenciada em artes visuais com perfil 
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em fotografia, é um perfil profissional, você não está sendo formada em fotografia. 

Você vai ter seis disciplinas que te dão um perfil, certo? Então, se você quiser, você 

pode caminhar nesse perfil ou pode pegar qualquer outro perfil. E nesse perfil de 

uma disciplina que oferecida, uma aluna nossa que é professora, como é que ela 

trabalhou fotografia com os alunos? São alunos de uma comunidade de risco, a 

gente tem problemas, todo mundo têm. Como alternativa para incluir foi feito um 

trabalho em que ela pediu aos meninos que levassem fotografia de casa, qualquer 

fotografia da família, pra sala de aula. Foi a partir daí que ela começou a trabalhar 

fotografia. E não e só trabalhar fotografia [...]  meu trabalho de doutorado teve como 

tema ‘cheiro em computador’, então você pode perceber que eu gosto de mídias. 

Então fotografia é imagem, certo? É representação. Pra mim, mídias de uma forma 

geral são fundamentais”. 

 

A professora acima trabalha com mídia. Em seu trabalho, tanto o de mestrado como o 

doutorado, ela é adepta da imagem e oferece, em sua universidade, um curso na área como 

disciplina optativa e reconhece o potencial da fotografia no aprendizado. 

Pretende-se, com essas leituras teóricas, leituras visuais de mundo, retomar e desenvolver 

esses conceitos nos capítulos desta dissertação. 
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APÊNDICE C - Carta convite ao entrevistado 

 

Sou Cláudia dos Santos Almeida, aluna do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Gestão 

e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de Julho - (UNINOVE)/ São 

Paulo-SP. Tenho o prazer de convidar o (a) Sr(a) para participar da minha pesquisa de 

dissertação de mestrado: A fotografia digital no design de Cursos de Pedagogia a distância 

e a sensibilização para a questão do Rio Tietê, SP. 

A pesquisa tem por objetivo analisar o potencial da fotografia digital, como dispositivo 

didático pedagógico, no desenho de curso de Pedagogia da disciplina de Comunicação e 

Linguagem, na modalidade à distância para formação de consciência crítica e reflexiva dos 

professores. A premissa de que a fotografia digital tem um enorme potencial, mas é pouco 

utilizada em ambientes naturais. Na perspectiva do designer educacional trabalha-se a 

possibilidade de problematizar com a fotografia digital o cotidiano ambiental especificamente 

do Rio Tietê, hoje altamente poluído e contaminado. Busca-se identificar as potencialidades, 

dificuldades, necessidades e expectativas sobre a utilização da fotografia como artefato, além 

do conceito de simples imagem. Utilizada no design da disciplina referida acima no curso de 

Pedagogia do Centro Universitário, identificar o potencial dialógico da fotografia digital 

como fonte conceitual e de reflexão do conteúdo trabalhado pelo professor  na modalidade da 

disciplina EAD. 

Com esse fim, convido o (a) Senhor a (a) participar dessa pesquisa respondendo a entrevista. 

Os dados são confidenciais destinam-se exclusivamente a essa investigação e servirão para 

sistematização e a análise desse trabalho. Manteremos em sigilo a identidade, assim como o 

nome da instituição de ensino, caso seja necessário. 

Esperamos incluir suas opiniões e posteriormente compartilhar os resultados. Por gentileza 

em caso de dúvida ou necessidade de qualquer esclarecimento, entrar em contato. 

Atenciosamente, 

 

Cláudia dos Santos Almeida 

Aluna do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais 

(PROGEPE) da Universidade Nove de Julho - (Uninove) / São Paulo-SP. 
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APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Programa de Pós-graduação Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais/(PROGEPE) 

Universidade Nove de Julho - (Uninove) São Paulo-SP. 

Pesquisadora Responsável: Cláudia dos Santos Almeida 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

O Sr.(a.) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “A fotografia 

digital no design de Cursos de Pedagogia a distância e a sensibilização para a questão do 

Rio Tietê, SP”. 

Neste estudo pretendemos compreender as possibilidades e implicações da utilização da 

fotografia digital como dispositivo didático pedagógico no desenho de curso de Pedagogia da 

disciplina de Comunicação e Linguagem, na modalidade à distância para formação de 

consciência crítica e reflexiva dos professores. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido 

pelo pesquisador. 

O pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, caso seja 

solicitado por você.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

Este termo de consentimento será validado e assinado por você e uma cópia deste documento 

será arquivada pelo pesquisador responsável. 

Eu, __________________________________________________________________, 

portador do documento de Identidade ____________________________fui informado (a) dos 

objetivos do estudo / pesquisa “A fotografia digital no design de Cursos de Pedagogia a 

distância e a sensibilização para a questão do Rio Tietê, SP” de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações 

e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

___________________, _____ de ___________ de 2015. 
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APÊNDICE E - Relatório circunstanciado de uma pesquisa de intervenção 

 

Trata-se de um relatório circunstanciado de uma pesquisa de intervenção realizada no dia 25 

de setembro de 2015, como complemento de estudo para a obtenção do título de mestre junto 

ao Programa de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Práticas 

Educacionais Universidade Nove de Julho – Uninove, em São Paulo, no ano de 2015. Teve 

como um dos objetivos específicos a questão da sensibilização do Rio Tietê e como objetivo 

principal analisar o potencial didático pedagógico da fotografia digital como instrumento 

didático na educação.  

O nosso objeto é a fotografia digital no design do curso de Pedagogia a distância. Abrimos 

aqui um parêntese para justificar o porquê a sensibilização para a questão do Rio Tietê não 

está sendo feita no território virtual e sim no real. Entendemos que a educação a distância é 

uma extensão do presencial e por esse motivo viemos conferir se é possível essa extensão, 

dando-lhe um caráter dinâmico por meio da fotografia digital na educação a distância. 

A proposta da atividade foi desenvolvida junto à Escola Estadual Irmã Annette Marlene 

Fernandes de Mello. Localizada na Rua Arlindo Béttio, número 45 B, no Bairro Jardim 

Keralux, na região do extremo leste da capital de São Paulo.  

Trata-se de uma intervenção que aconteceu simultânea à pesquisa. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/#q=jardim+keralux 

No dia 26/08/2015 tivemos um encontro com os professores da referida escola apresentando 

o projeto de pesquisa com mediação da coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 

daquele local. Esse encontro aconteceu durante o HTPC (Horário de Trabalho Coletivo 

Pedagógico) dos professores para que eles pudessem organizar a Feira Literária que 

aconteceria futuramente, cujo tema a ser trabalhado era o meio ambiente. 

Na entrada dos professores para a reunião me senti como uma intrusa, que iria tomar o tempo 

de formação deles com algo que não fosse importante. Logo depois da apresentação da 

pesquisa esse sentimento passou e fiquei mais confortável, os professores ficaram animados 
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e ouvi o seguinte de uma das professoras: “Cláudia você caiu do céu, Deus ouviu minhas 

preces”, já outra professora falou: Estamos montando um projeto para a Feira Literária 

com as crianças e vamos montar com fotografia e vídeo, além de questionários e 

depoimentos. Ficaram animados e ouvi outro professor murmurar o seguinte: “Muito bom”. 

Entendemos que eles estavam preparando um projeto mas não sabiam e nem tinham 

motivação para continuar e este projeto fez os professores refletirem sobre a necessidade de 

continuar o que já estavam pensando e preparando para a feira literária do meio ambiente. 

Depois da apresentação do projeto os professores ficaram animados a trabalhar no que 

estavam articulando e se dividiram em turnos e durante quatro dias saíram às ruas do bairro 

para fazer o documentário. Entrevistaram moradores, jovens, comerciantes, idosos entre 

outros. Perguntaram sobre a estrutura do bairro, o que eles gostariam que acontecesse na 

Comunidade em termos de melhoria e o que eles poderiam fazer para ajudar o bairro, entre 

outras perguntas interessantes. 

Ao voltarmos à escola Irmã Annete para participar da Feira Literária no dia 25/09/2015, 

fomos recebidos pela diretora e a coordenadora pedagógica. Logo em seguida, uma das 

professoras que estava no dia em que fomos apresentar a pesquisa veio ao nosso encontro, 

contando que estava muito feliz, pois após tantos anos de magistério tinha feito um dos 

melhores trabalhos da sua carreira. As crianças se sentiram importantes. “Eles se sentiram 

muito importantes”. 

Sentamos para assistir o documentário juntas e durante a apresentação chegaram as 

Supervisoras de Ensino da Região Leste 1, Amal Michel Chedid e Gilvonete Schimitz do 

Prado Rodrigues, solicitando que a professora responsável enviasse uma cópia do 

documentário para a Delegacia de Ensino. A função desse profissional é de organizar e 

orientar e motivar o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas.  

Logo em seguida apresentamos nossa sensibilização, juntamente com a presença da 

comunidade, alunos, pais e professores. 

Com outras atividades acontecendo simultaneamente, realizamos a sensibilização, fizemos 

uma breve apresentação e abrimos o debate com uma roda de conversa, mostrando alguns 

objetos que recolhemos na margem do rio Tietê, na cidade de Salto, interior de São Paulo. 

Mostramos objetos retirados do Rio Tietê que estavam devidamente embalados à vácuo para 

as crianças, mães e professoras presentes, para que reconhecessem itens do conteúdo ali 

guardado. Todos participaram demonstrando interesse em identificar os objetos. 
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Estendemos a sensibilização do real para o virtual com as fotografias digitais tiradas durante 

a visita à cidade de Salto/SP e fotografias tiradas próximo à região onde está localizada a 

escola próximo ao Rio Tietê. 

A seguir, alguns dos materiais utilizados na mediação para sensibilização com as crianças, 

pais e professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntamos se alguém conhecia a importância histórica que o Rio Tietê teve pra cidade de 

São Paulo.Tentamos explicar de uma forma simples que os bandeirantes foram homens que 

escravizaram índios e negros juntamente aos portugueses na época da colonização e 

ajudaram a explorar o interior do Brasil e se estabeleciam próximo aos rios. O rio era lugar 

de referência pra eles e onde eles se fixavam, as cidades se desenvolviam e cresciam; essa é a 

importância histórica dos rios pra cidade de São Paulo e, entre eles, particularmente, o Rio 

Tietê.  
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Explicamos que estávamos a caminho de Salesópólis para conhecer a nascente do rio Tietê, 

quando visualizamos as imagens abaixo, que nos chamaram a atenção para fazer uma 

sensibilização com a comunidade dessa região. Paramos para fotografar e percebemos a 

carência que existia no bairro, com muita sujeira, córregos sujos a céu aberto, moradias 

construídas em área de preservação ambiental, entre outras coisas. 

A nossa intervenção ocorreu da seguinte forma: projetávamos as fotografias, em seguida 

perguntávamos: O que você faria para esse lixo não chegar ao Rio Tietê?  Durante a roda de 

conversa alguns temas geradores foram observados como a necessidade de conscientização 

para jogar o lixo no lugar correto, levar as dificuldades ao poder publico para melhorar o 

bairro, jogar o lixo em outro rio, reduzir o consumo dos produtos industrializados por 

produtos caseiros, a necessidade de conscientização da população etc. 
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No final da intervenção todos levantaram as mãos e falaram em voz audível os três “R”:  

Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
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Finalizamos nossa sensibilização com algumas informações do slide abaixo: 
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Reflexão da sensibilização 

 

As expectativas, no que se refere a um dos objetivos específicos, foram atendidas, pois 

existiu a análise do potencial didático pedagógico da fotografia digital na educação.  

Depois da apresentação do nosso projeto, os professores se animaram a dar continuidade ao 

que estavam organizando com as crianças dos 5o (quintos) anos. Eles foram com as crianças 

registrar as dificuldades do bairro, como o lixo nas ruas, os córregos, as construções em 

locais irregulares, entre outros. Esses registros foram feitos com equipamentos simples tais 

como um celular com filmadora. 

As crianças se sentiram importantes e é por meio desta sensação que o professores podem 

tirar desse momento temas geradores para que essas crianças possam aprender algo a mais.  

Ouvimos das professoras o seguinte:  

 

A escola está aqui há algum tempo e foi a primeira vez que as crianças se sentiram 

motivadas, porque, todo mundo queria passar na rua, pra eles era um ambiente 

diferente, era uma alegria estarem ali por conta do trabalho, um trabalho da escola. 

Foi gratificante porque eles realmente perceberam a questão do lixo, a questão do 

esgoto, a sujeira, então eu acho que eles vão refletir muito daqui pra frente, de como 

está o lugar que eles moram, pra nós era esse o objetivo. 
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Então assim, foi legal, uniu mais a turma. O vínculo deles com a gente aumentou, 

foi bacana, bem positivo. 

 

Realmente observamos o carinho como as crianças trataram a professora quando a viram, 

abraçando-a e beijando-a. Fiquei surpresa, pois acredito ser esse o vinculo que a professora 

se referiu. 

Na fala acima observamos que a escola está há algum tempo no bairro e não tinha percebido 

a necessidade de fazer esse exercício de percepção visual com as crianças. A importância de 

motivar os alunos à percepção visual a partir do interesse que eles têm traz como 

consequência a reflexão, sendo esse o objetivo do projeto desenvolvido para a feira literária 

com a produção do documentário. 

A importância do trabalho em grupo fortaleceu os laços, a comunhão, o trabalho 

colaborativo e favorecendo o conhecimento de todos. 

 
Eu estava comentando com as minhas colegas. Foi meu primeiro trabalho marcante. 

Eu falo, estou pra mi aposentar e gostaria muito de fazer, deixar algo nesse bairro, 

porque eles precisam. 

É bom eles ver as fotos, tão sujo o bairro. Quem joga esse lixo? E daí que vai 

começar a ter essa conscientização essa é a idéia. 

  

Observamos acima o prazer que essa professora teve ao realizar a atividade. Ela reconhece 

que as fotografias foram importantes para que as crianças visualizassem o quanto o bairro 

está sujo e a conscientização a partir desse momento.  

 

A curiosidade das crianças, elas ficaram impressionadas, por que elas viram. Às 

vezes você passa todo dia numa rua, mas você não percebe um detalhe que tem na 

rua. E no nosso caso aqui, é o entulho e sujeira, a poluição visual, tudo isso então, 

nos fomos explicando pra eles e eles começaram a perceber isso me chamou a 

atenção de ver que eles começaram a perceber que existiam mais coisas que eles não 

percebiam. Isso me deixou bastante emocionada de ver a curiosidade deles. 

 

A professora observa o quanto foi importante o exercício da percepção visual porque os 

alunos começaram a perceber o entulho, a sujeira e a poluição visual desses elementos. 

Nessa fala também notamos a importância da mediação entre professor e aluno, entendemos 

que ninguém aprende nada sozinho, precisa realmente da mediação.  

Como já havíamos percebido antes, esse é um bairro carente. Esse, aliás, foi um dos motivos 

que nos levaram a fazer essa sensibilização. É um bairro com algumas indústrias, como a 

Cisper Indústria de vidro (Copo Roma Rocks) e a USP (Universidade de São Paulo) Leste, 

cujo campus fica atrás da escola onde se desenvolveu o presente trabalho de sensibilização. 

Entretanto, na mesma rua da universidade, próximo à escola, encontramos um córrego a céu 

aberto, construções inacabadas de moradia e muita sujeira nas ruas no entorno da escola. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Declaração 
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ANEXO B – Declaração II 

 
 

 


