
Possibilidades: partilhando 
experiências com a fotografia na 
escola

Ana Maria Schultze
I Encontro de fotografia e educação

Recife/2013



O que é fotografia?



Possibilidades: partilhando 
experiências com a fotografia na 
escola









Ana Maria Schultze - São Paulo/SP
Sou arte-educadora, artista visual, mestre 
e especialista em Artes. Pesquisadora de 
fotografia contemporânea. Faço formação 
continuada de professores. Em 15 anos 
de ensino de artes na escola pública, 
ensinei e aprendi para (e com) crianças, 
jovens e adultos. Desde 1997 faço 
experimentos na escola com a fotografia. 
Atualmente busco entender como as 
pessoas compreendem a fotografia e as 
relações que estabelecem com a 
memória.



"É fundamental diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, de 
tal maneira que num dado momento 
a tua fala seja a tua prática."

Paulo Freire
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2. Possíveis percursos na escola
3. Trocando experiências
3a. ler, contextualizar, fazer
3b. leitura de imagens
3c. ações práticas: fotograma, quimigrama, fotografia 
com câmera (digital, analógica, celular), pinhole, 
cartão-postal, fotografia como memória afetiva, 
fotografia da semana (atividade interdisciplinar), 
caixa preta, máquina do tempo etc.
3d. autorretrato como forma de individuação
3e. portifólio como ferramenta de avaliação
4. Recursos e materiais de apoio
4a. kits, livros, lista Amanajé de troca de cartões-
postais feitos a mão, sites, experiências bem-
sucedidas, material para download (links)



1. Pensando juntos sobre a 
fotografia



•contexto social no momento da 
“invenção” da fotografia
•fotografia: invenção do diabo
•fotografia como documento e prova 
da verdade



Mas afinal, o que é fotografia?



Senso comum:

Registro, lembrança (de um 
momento), imagem, cultura, 
herança, fato, recordação, 
acontecimento, memória, 
revelação, pedaço de papel. 



A fotografia: entre documento e 
arte contemporânea 

ROUILLE, André. São Paulo: 
Senac, 2009.





A fotografia é uma construção 
elaborada por um ser de natureza 
simbólica, o homem, que tem seu 
acesso ao mundo mediado sempre 
por signos diversos, como, por 
exemplo, a imagem (fotográfica). 

Nöth e Santaella, Kossoy, Barthes, 
Machado, Sontag, Berger, entre 
outros



2. Possíveis percursos na escola



•Trabalhar a partir da realidade 
local

•Usar recursos disponíveis (da 
escola e dos alunos)

•Criar diferentes estratégias para 
abordar a fotografia na escola, 
especialmente na prática

•Integrar comunidade 
escolar/comunidade local



3. Trocando experiências
3a. ler, contextualizar, fazer
3b. leitura de imagens
3c. ações práticas: fotograma, quimigrama, 
fotografia com câmera (digital, analógica, 
celular), pinhole, cartão-postal, fotografia 
como memória afetiva, fotografia da semana 
(atividade interdisciplinar), caixa preta, 
máquina do tempo etc.
3d. autorretrato como forma de individuação
3e. portifólio como ferramenta de avaliação

exposição



3a. ler, contextualizar, fazer

Abordagem triangular



3b. leitura e contextualização de imagens e 
artistas/fotógrafos

Nutrição estética



O termo leitura aqui se refere ao sentido 
dado por Paulo Freire (A importância do ato 
de ler, 1987), entre outros autores que 
abordam o tema, segundo o qual, ler

[...] não se esgota na decodificação pura da 
palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 
que se antecipa e se alonga na inteligência 
do mundo. A leitura do mundo precede a 
leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade 
da leitura daquele.



Nutrição estética: 

[um] termo (...) criado pela coordenadora do grupo como uma ação 
instigante que propõe o com-Tato com obras, seja das artes plásticas, 
da poesia, do cinema etc., para que provoquem um pensar e uma 
experiência estética, sendo seqüenciada ou não por outras ações em 
um encontro - aula, palestra, assessoria ou mesmo em textos. Como 
disse Picasso: “a arte alimenta a própria arte”, assim, o foco maior da 
nutrição estética “está na percepção/análise e no conhecimento da 
produção artístico-estética, no entanto o centro não está na informação 
dada, mas na capacidade de atribuir sentido, construir conceitos, 
ampliá-los pelas idéias compartilhadas entre os parceiros, com o 
professor e também, se for o caso, com os teóricos que também se 
debruçaram sobre esta obra, artista ou movimento. 

Revista Mediação: provocações estéticas. MARTINS, Mirian Celeste 
(org.). Grupo de pesquisa Mediação Arte/Cultura/Público. Universidade 
Estadual Paulista - Instituto de Artes. Pós-graduação - mestrado em 
artes. São Paulo, v. 1, n°1, outubro 2005. Anual. I SSN 1808-9496.











3c. ações práticas: fotograma, quimigrama, 
fotografia com câmera (digital, analógica, 
celular), pinhole, cartão-postal, fotografia 
como memória afetiva, fotografia da semana 
(atividade interdisciplinar), caixa preta, 
máquina do tempo etc.



3c. ações práticas em laboratório fotográfico 
preto-e-branco (p&b): fotograma, 
quimigrama, fotografia com câmera pinhole
(de orifício ou buraco-de-agulha)

















3c. outras ações práticas: cartões-postais, 
foto de família, caixa escura, fotografia da 
semana, análise de anúncio publicitário com 
fotografia, máquina do tempo etc.









2003
Caixas escuras
Caixinhas montadas por 
alunas e alunos do curso 
regular, para visualização da 
maneira como a imagem 
fotográfica se forma no 
interior da câmera.

Caixinhas escuras feitas pelos 
alunos do curso regular

Século V a.C.
Câmara Escura
Alguns atribuem sua concepção ao chinês 
Mo Tzu no século V a.C., outros ao 
filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), 
que teria feito os primeiros desenhos 
esquemáticos da Camera Obscura.
Espécie de quarto ou caixa com um furo 
de um lado, projetava em seu interior a 
luz refletida pelo objeto no lado de fora, 
de forma invertida. No século XIV já se 
aconselhava seu uso, recurso auxiliar 
para o desenho ou a pintura. 

Primeira ilustração publicada 
da Câmara Escura, 1545

Mapas sensíveisPequena história da 
fotografia



2001
Quimigrama
Alunos fazem na escola suas primeiras tentativas de composições 
através da técnica do quimigrama.

sem título
Alunos do curso da EJA

1977
Pintura química: quimigrama
O quimigrama Hommage à Muybridge, do fotógrafo belga Pierre 
Cordier, demonstra de que maneira o papel fotográfico é
fotossensível, onde exposto à luz vai formar uma imagem latente
que só aparecerá após sua revelação. Aqui ocorre uma pintura com 
o químico de revelação sob uma luz fraca, seguida pelos banhos de 
interruptor e fixador. 

Hommage à Muybridge

Pierre Cordier

2001
Quimigrama
Alunos fazem na escola suas primeiras tentativas de composições 
através da técnica do quimigrama.

sem título
Alunos do curso da EJA

1568
Um pequeno buraco para garantir uma imagem nítida
A câmera escura quando tinha um orifício muito pequeno gerava 
uma imagem nítida, porém mais escura.
Foi o veneziano Danielo Barbaro o primeiro a sugerir, em 1568, em 
seu livro "A prática da Perspectiva", que, variando o diâmetro do 
furo a imagem tornava-se mais nítida. 
Posteriormente, o problema da nitidez da imagem foi resolvido com 
o uso de lentes.

O tamanho do orifício garante a nitidez da imagem



2003
Auto-retratos
De alunos e alunas dos cursos regular e de suplência, feitos em 

p&b, mostram as (auto)imagens de cada um.

Auto-retrato de aluno 
da EJA

1830
A era dos retratos
Josef Petzval, um matemático húngaro, inventou uma nova 
objetiva, com lentes duplas, que permitiu uma redução drástica 
nos tempos de exposição, contribuindo assim para a 
popularização da fotografia entre a nova classe social ascendente, 
a burguesia, que ansiava por seus próprios retratos, nos moldes 
daqueles da nobreza feitos até então por pintores, portanto mais 
caros.

Jovem mulher de perfil, retrato feito por Gaspar Félix Tournachon, 
o Nadar, o mais famoso retratista

2003
Fotogramas de alunos e alunas
Imagens feitas através do contato de objetos variados sobre papel 
fotográfico, sua exposição à luz do ampliador e revelação 
posterior, realizados no laboratório fotográfico p&b da escola.  

Fotograma de alunos

Década de 1830
Um nobre inglês segue inventando 
outros processos fotográficos
Willian Henry Fox Talbot, descendente de nobre família inglesa, 
desenvolveu uma técnica pela qual, sensibilizado o papel, fazia 
contato desse com objetos como folhas, plumas ou rendas, 
obtendo suas silhuetas brancas contra um fundo enegrecido, após 
a revelação.

Imagem feita por Fox Talbot



2003
Fotografias feitas por alunos e alunas
Tanto do curso regular quanto da suplência, alunos e alunas 
fizeram suas próprias fotografias, em preto-e-branco, ou coloridas 
pela turma do curso regular, em filme de formato 35 mm, um dos 
mais populares, principalmente entre amadores.

Fotografia feita por aluno 
do curso regular

1888
A fotografia torna-se definitivamente popular
George Eastman, norte-americano, funda a Kodak, lançando 
pequenas câmeras fotográficas com as quais se obtinham até 100 
exposições.
No entanto, seu maior diferencial foi oferecer também o serviço de 
revelação, pelo qual o cliente enviava a câmera à fábrica, 
recebendo-a de volta recarregada, além das cópias ampliadas em 
cartão das fotos, tudo a um custo acessível. O slogan da empresa 
era "Você aperta o botão, nós fazemos o resto." 
A Kodak aperfeiçoou ainda mais o sistema, criando o filme em 
celulóide, mais barato e prático. Aqui teve início a fotografia 
moderna.  

"Você aperta o botão, nós fazemos o resto".

2002
Montagem de laboratório p&b
É implantado um laboratório fotográfico p&b na Emef Cel. Romão 
Gomes, representando novas possibilidades para alunos e alunas 
se expressarem através da linguagem da fotografia.

Laboratório fotográfico da escola

1832
A descoberta da fotografia no Brasil
O francês Antoine Hercules Romuald Florence, radicado no Brasil na 
Vila de São Carlos, atual Campinas, inventou em 1830 seu próprio 
meio de impressão, ao qual deu o nome de Polygraphie.
Pesquisando outros sistemas de impressão e reprodução, criou em 
1832 um processo através da luz solar, que batizou de 

Photographie.

Mesa de impressão usada na Polygraphia

 



2003
Análise de anúncios publicitários
Alunos, analisando criticamente anúncios de revistas ou jornais que 
contenham imagens fotográficas, procuram identificar padrões de 
comportamento e ideologias impostos por fabricantes e 
anunciantes, em um exercício de efetivo desvelar de cidadãos e 
cidadãs. 

Exercício de análise crítica de anúncios publicitários

A partir da década 1890
A imagem fotográfica se populariza também na publicidade
No início do século XX a publicidade, com a maciça utilização de 
imagens e outras formas expressivas, gera um deslocamento 
radical da esfera pública para o individual consumista, criando 
novos paradigmas que moldam comportamentos e pensamentos, 
criando modismos, como um produto típico da indústria cultural.

A fotografia na publicidade, criando comportamentos e valores

2003
Intercâmbio de cartões favorece a escrita e o olhar
Alunos, de todos os cursos, ao enviarem cartões-postais para a 
professora, faziam exercício de escrita, porém percebiam o recorte 
estético oferecido pelos cartões, refletindo sobre a seleção feita 
pelo fotógrafo, as paisagens exibidas, o ângulo de cada cidade 
oferecido ao olhar, principalmente de turistas.

Cartões-postais enviados
por alunos

1900-1925
Viajando pelo mundo através dos cartões- postais
Considerado a idade de ouro dos cartões- postais, o início do século 
XX representou a proliferação desse meio de expressão e 
correspondência, surgindo como uma nova possibilidade para 
conhecimento visual do mundo, mesmo que através de recortes. 

Milhões de cartões circulavam no mundo todo e eram colecionados,

direcionando olhares e perspectivas



2003
Alunos contaminam suas fotografias
Hibridizando a fotografia com outras linguagens, principalmente 
com a pintura, alunos de todos os cursos criam suas próprias 
imagens contaminadas de tentativas e vontades.

Fotografia contaminada, feita por alunos do curso regular

1949
A contaminação entre linguagens
A menina do sapato de Geraldo de Barros propiciou a alunos e 
alunas reflexões sobre a contaminação entre a linguagem da 
fotografia e outras, como pintura, escultura etc., que sempre 
ocorreram ao longo da história da fotografia, mas com maior 
evidência a partir da pós-modernidade, em novas criações de 
sentidos e utilização da imagem fotográfica.

A menina do sapato 

Geraldo de Barros



3. autorretrato



Fotos fakes







3e. portifólio como ferramenta de avaliação
exposição



3e. portifólio como ferramenta de avaliação





3e. exposição





4. Recursos e materiais de apoio
4a. kits, livros, lista Amanajé de troca de 
cartões-postais feitos a mão, sites, 
experiências bem-sucedidas, material para 
download (links)



4a. kits, livros, lista Amanajé de troca de 
cartões-postais feitos a mão, sites, 
experiências bem-sucedidas, material para 
download (links)



Galeria da Rua! Situada em São Paulo, primeira 
galeria especializada em fotografia vinculada a um 
projeto social. O novo espaço, dedicado a exposições 
e manifestações de arte, foi idealizado pelo Instituto 
Brasis Estudos e Ações em parceria com o Gens
Instituto de Educação e Cultura.

Galeria da Rua

Projeto do Espaço Coringa.Câmera obscura

Oficina de fotografia (com prática em laboratório p&b) 
e vídeo para crianças e jovens da Casa do Zezinho.

Oficina de foto e vídeo 
da Casa do Zezinho

Faça uma fotografia por dia e envie para o grupo. 
Grupo original. Somente para inscritos. Escolha sua 
categoria.

365 days

Faça uma fotografia por dia e envie para o grupo. 
Grupo novo. Somente para inscritos.

Project 365 April 2011

Projetos em fotografia, arte e educação



O Programa Agência-Escola IMAGENS DO 
POVO desenvolve ações nas esferas da educação, 
comunicação e cultura com objetivo de democratizar o 
acesso à linguagem fotográfica, apresentando a 
fotografia como técnica de expressão e visão autoral 
da sociedade. Criado pelo fotógrafo João Roberto 
Ripper, em 2004, como parte do programa sócio-
pedagógico do Observatório de Favelas, o Imagens 
do Povoé um centro de documentação e formação de 
fotógrafos documentaristas.

Imagens do povo

Ricardo Hantzschel, fotógrafo profissional e 
coordenador do projeto, desenvolve pesquisa 
aprofundada com câmeras pinhole, utilizando esta 
técnica para a criação de alguns de seus trabalhos 
pessoais. Seu projeto Cidade invertida ganhou corpo 
e equipe, realizando parcerias com empresas, 
museus, movimentos comunitários, faculdades, 
eventos fotográficos e o poder público, viabilizando 
oficinas e vivências fotográficas para centenas de 
participantes.

Cidade invertida



Museu sobre fotografia contemporânea situado em 
Chicago, da Columbia College Chicago.

Museum of
contemporary
photography

Oficina do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, 
promovida pelo Ponto de Cultura Imagens do povo, 
põe adolescentes e jovens, moradores da favela da 
Maré, em contato com a mais tradicional técnica da 
fotografia, baseada nos princípios da câmara escura e 
realizada através da confecção de câmeras 
artesanais.

Fotografia artesanal 
(pinhole)



Projeto colaborativo em fotografia na internet da 
jornalista Dani Arrais e a publicitária Luiza Voll, no 
qual um desafio é lançado semanalmente e os 
participantes são convidados a fotografar usando o 
software gratuito Instagram do Iphone. Depois 
colocam a imagem no twitter ou no Facebook.

Instamission

Work in progress onde os participantes recebem uma 
câmera fotográfica feita com uma caixa de fósforo e 
devem fotografar o que não pode ser visto. Depois 
enviam a imagem para o projeto, que é então exibida 
na galeria.

What cannot be seen

Um debate sobre o futuro da fotografia. Participe das 
discussões ou crie um novo tópico para ser debatido.

What's next?



O projeto desenvolvido pelas fotógrafas Elis Regina 
Nogueira e Vânia Jucá teve início em 2002 e já
realizou quatro edições entre 2002 e 2005. Através de 
11 oficinas, capacitou 450 crianças e adolescentes, de 
4 a 17 anos, para exercerem atividades relativas à
profissão de fotógrafo.

Projeto Novo Olhar -
Fotografia para a 
Cidadania

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), sem fins lucrativos que promove educação, 
cultura e saúde, criando condições para o pleno 
desenvolvimento pessoal e social, potencializando 
nos indivíduos o papel de transformadores da 
realidade.

Imagemagica

A Cidade das Crianças tem como horizonte os olhares das crianças sobre a 
cidade de Porto Alegre.
As imagens foram realizadas durante os anos de 2007 e 2008. O projeto é
coordenado por Ana Marta Meira.

Projeto Cidade das 
Crianças

Projeto do INSTITUTO GENS e realização do 
INSTITUTO BRASIS, tem como objetivo contribuir 
para que um grupo de pessoas em situação de rua 
possa se reconhecer como cidadão através de ações 
variadas: oficina de fotografia, de vídeo etc.

Trecho 2.8 – criação e 
pesquisa em fotografia



Projeto desenvolvido pelo professor Jefferson 
Fernandes Alves da UFRN que tangencia fotografia e 
cegueira, pelo viés da educação. Texto disponível na 
Revista Educação em Questão. P. 125-140.
No 2º texto o professor Alves propõe uma prática 
educativa do olhar, centrada no caráter mediador da 
fotografia no processo ensinoaprendizagem, para se 
pensar em alguns aspectos concorrentes de uma 
pedagogia da imagem fotográfica.

O olhar pelo tato e 
pela voz: não vidência, 
fotografia e prática 
docente
Fotografia: revelando 
uma prática educativa 
do olhar

Projeto de fotografia participativa com surdos que 
objetiva utilizar a fotografia como meio de expressão e 
comunicação, aumentando a visibilidade e a inclusão 
da comunidade surda na sociedade.

FotoLibras

O projeto Grãos de Luz e Griô educa crianças, 
adolescentes e jovens em oficinas de identidade, arte 
(incluindo fotografia), artesanato e economia solidária, 
tendo como tema gerador tradição oral e cidadania.

Grãos de luz e griô



O Percurso Educativo Isto é uma Foto? aborda a obra de fotógrafos brasileiros 
que expandiram as possibilidades expressivas da linguagem fotográfica. On-line.

Isto é uma Foto? 
Percurso educativo

O Percurso Educativo Isto é uma Foto? aborda a obra de fotógrafos brasileiros 
que expandiram as possibilidades expressivas da linguagem fotográfica. 
Esgotado.

CD-Rom Isto é uma 
Foto?

Guia desenvolvido pela equipe do FotoLibras sobre 
como elaborar e executar projetos de fotografia 
participativa com surdos.

Guia FotoLibras

Material da Bienal de Arte de São Paulo 
que também trabalha com fotografia. Para download 
gratuito.

Material educacional 
da 29ª Bienal de São 
Paulo

Materiais educacionais de fotografia

Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação que 
surgiu em 2004 como um espaço alternativo para um 
grupo de apaixonados pela linguagem fotográfica, 
com o objetivo de aprofundar pesquisas que 
permitissem melhor entender os meandros da criação 
artística em fotografia articulada aos processos 
educativos.

PhotoGraphein



DVD da DVDteca Arte na Escola sobre fotografia, 
documentário que oferece, em quatro blocos, um 
panorama da fotografia brasileira, com comentários de 
diferentes realizadores. Acompanha material 
educacional.

Fotografia: o exercício 
do olhar

DVD da DVDteca Arte na Escola sobre a fotografia de 
Araquém Alcântara, um dos mais premiados 
fotógrafos brasileiros, reconhecido por sua dedicação 
irrestrita à natureza. Acompanha material educacional.

Araquém Alcântara e 
a natureza

O documentário mostra a vida das crianças do bairro da Luz Vermelha, em 
Calcutá. O aparente enriquecimento da Índia deixa de lado os menos favorecidos. 
Neste contexto, os menos previlegiados são crianças filhas de prostitutas do 
bairro mais pobre da cidade. Porém, ainda há esperanças. Os documentaristas 
Zana Briski e Ross Kauffman procuram essas crianças e munidos de câmeras 
fotográficas pedem para eles fazerem retratos de tudo que lhes chama atenção.

Nascidos em bordéis

Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho, apresenta 19 pessoas com 
diferentes graus de deficiência visual - da miopia discreta à cegueira total - que 
narram como se vêem, como vêem os outros e como percebem o mundo.

Janela da alma

Caixa com fita VHS, Caderno do professor e conjunto de pranchas tamanho A3 
(aproxim.) com fotografias de fotógrafos diversos e biografia. Disponibilizada para 
instituições gratuitamente mediante ofício. Esgotada.

Caixa de Cultura 
Fotografia História e 
Técnica - Itaú Cultural



Blog que pretende compartilhar algumas conversas 
dos autores (Rubens Fernandes Junior e Ronaldo 
Entler) sobre fotografia com pesquisadores, críticos e 
artistas.

http://www.iconica.co
m.br/

Blog do fotógrafo português João Henriques.Abitpixel

Blog da fotógrafa e pesquisadora portuguesa Sara 
Magnum.

Tela habitada

Excelente site sobre técnicas alternativas em 
fotografia. Em inglês.

Homemade camera

Projeto colaborativo de equipe da Tulane University
sobre mulheres na fotografia.

Women's work

Blogs/sites bacanas sobre fotografia

Apostila elaborada pelo Instituto de Física da USP. 
Muito boa para introdução à física óptica (e à
fotografia). Nota: a atividade da caixa escura - p. 14 -
não está muito clara,baixe aqui um complemento para 
montar a caixa de uma forma mais fácil para 
visualizar.

Leituras de física -
GREF - óptica

DVD da DVDteca Arte na Escola sobre o fotógrafo 
Juarez Silva, qu explora os caminhos que percorre 
pelas matas do Parque Estadual da Cantareira em 
São Paulo, com visita a seu estúdio. Acompanha 
material educacional.

Macrofotografia
(Juarez Silva)



Como construir uma câmera pinhole utilizando uma 
caixa de fósforo.

How to Build a Pinhole
Camera Using a 
Matchbox

Marcos Campos ensina o passo-a-passo de uma 
câmera pinhole feita com lata de sardinha e que faz 
fotografias com filme colorido. Siga e divirta-se!

Pinhole sardinha

Chase Lewis juntou suas paixões: fotografia e Lego e 
criou uma câmera pinhole com as pecinhas que 
funciona realmente.

Lego Pinhole

Vídeo em inglês ensina a construir 
câmera pinhole que funciona com filme.

Câmera pinhole de 
caixa de suco

Fórmula do processo alternativo cianotipia, com 
negativo gerado digitalmente.

La vie en bleu

Câmeras fotográficas divertidas ou experimentais



Divertida câmera de papel que pode ser baixada 
gratuitamente, com instruções em inglês. Completa e 
com explicação detalhada.

Câmera de papel

Dicas, modelos, tutoriais e coisas interessantes sobre 
a clássica Holga.

Go Holga

TODOS os modelos que existem.Holga Camera net

Câmera pinhole, réplica da clássica Leica. Preço 
bacana com frete gratuito para qualquer lugar do 
mundo.

Likea Camera
Replica PinholeCameras

Site checo bem bacana sobre pinhole, com câmera de 
papel que pode ser baixada gratuitamente.

Câmera de papel

Divertida câmera. Site em inglês.Transformer camera

Câmeras divertidas, engraçadas, Lomo etc...Toy Camera

Câmeras lomo e os efeitos que produzem: 
vazamentos de luz, enquadramento, vinhetas e cores 
profundas e saturadas! Um outro jeito de enxergar o 
mundo e a fotografia.

Lomography



J.R., fotógrafo francês que faz questão de manter seu nome 
em segredo, garante ter a maior galeria de arte: as ruas ao 
redor do mundo. Com isto atrai a atenção daqueles que não 
costumam frequentar galerias de arte. Seu trabalho mistura 
arte e ação e processos de engajamento, a liberdade, 
identidade e o limite.

J.R.

O CLIQUES é um grupo que surgiu da vontade de reunir os 
amantes capixabas da fotografia, com a intenção de 
periodicamente organizar passeios fotográficos a fim de 
fortalecer a união da classe, criar contatos, gerar novas 
amizades e incentivar aqueles que estão começando a 
fotografar.

Cliques - Grupo 
capixaba de fotografia

Coletivo de fotografia que imprime mini-portfólios com 9 
imagens no tamanho de uma caixa de fósforos.Matchbox Gallery

Fantástico trabalho em pinhole/câmera obscura.Abelardo Morell

O inglês Steven Pippin transforma qualquer objeto caseiro 
em uma câmera pinhole, além de criar esculturas cinéticas.MrPippin

Coletivo brasileiro de fotografia.Garapa

Coletivo canadense de fotografia.Boreal Collective

Site do encontro de coletivos do mundo todo, realizado em 
2010.

Encontro de coletivos 
fotográficos 
euroamericanos

Fotógrafos ou coletivos de fotografia



Lista de troca de cartões-postais feitos a mão. 
Participação gratuita. 2000pixels@gmail.com

Amanajé

Lista Amanajé

Dissertação de mestrado: Mapas sensíveis: percursos 
de leituras do mundo através das imagens 
fotográficas

Ana Maria Schultze

Textos/pesquisas acadêmicas



[...] o homem lhe perguntou: "O que é uma história?" O espelho 
lhe respondeu: "São pequenos nós, maneiras de ser atadas e 
reatadas, modos de ser reunidos, como você e eu, estamos, neste 
momento." Acrescentou: "Minha história não é apenas a sua, a de 
seu pai e de sua mãe, a história do feto que você foi e – antes 
disso – a história do nascimento da animalidade e a história da 
emergência da vida; é também a história do nascimento da sombra 
e da luz, a história de teus olhos que aprenderam a ver e a não 
poder ver, a história das representações humanas e da 
perspectiva, a história das imagens que fabrico e das imagens que 
você concebe para tentar se entender. Todas essas histórias são 
escritas em mim e em você, mesmo que elas não sejam, dentro de 
nós, imediatamente legíveis." O espelho, então, estremeceu e, em 
seguida, esfacelou-se no chão. Perante o homem, havia apenas 
uma fotografia.

SAMAIN, Etienne
O fotográfico
São Paulo: Hucitec, 1998.


