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                                                            DEPOIMENTOS – 1º EFE - PARTICIPANTES 

 

 

SONIA FIGUEIREDO: 

* Participei do grupo azul escuro. 
 
* As vivências do 1º EFE, de modo tão intenso e com tantas trocas, me mostraram como ir com a fotografia para 
"além curso de fotografia". Foi maravilhoso e me levou a refletir e a reorganizar meus projetos na área de 
educação. Sou fotógrafa e professora dos cursos de fotografia do SENAC RN. 
 
* Em princípio, o que me levou ao evento foram os convidados Miguel Chikaoka e João Kulcsar, já os conheço 

pessoalmente assim como seus trabalhos. Mas a cada instante, desde o início e até o final, algo novo me envolvia 

agradavelmente, surpreendentemente! A alegria e o entusiasmo dos monitores que souberam conduzir os 

trabalhos com profundidade, delicadeza e muito respeito; a dedicação dos convidados que, nitidamente, se 

envolveram e se entregaram à proposta do evento indo de encontro aos anseios e necessidades dos participantes; 

aos organizadores que, com tranquilidade, driblaram as dificuldades inerentes à produção de todo e qualquer 

evento. Contudo, me emocionou muito conviver, trocar e perceber o "processo de busca" de todos aqueles 

educadores! Ver, sentir e ouvir suas falas, suas emoções, lágrimas e sorrisos me fizeram saber que a educação 

ainda tem muitos valores (educadores) e que a fotografia pode ser uma grande ferramenta para todos eles! Minha 

gratidão a todos os que lá estiveram!  

DIORGE SANTOS: 

* Fiz a oficina com João Kúlcksar e participei do grupo azul (crachá), tendo como facilitador Moisés (perdão, mas 

não me recordo o nome do mesmo, é um "loirinho" e "baixinho"). Os participantes tinham formação bastante 

diversificada e as discussões foram ricas, uma vez que, tinha-se posicionamentos de profissionais de áreas diversas. 

Grupo bastante heterogêneo mas com ideias que convergiam para um mesmo fim, o processo educativo através da 

fotografia. 

* Leciono numa escola pública de periferia e, assim como muitas UE's, não dispomos de uma infraestrutura que 
possibilite um maior conjunto de ações que englobem a fotografia, contudo, desenvolvi um trabalho bastante 
pontual com meus alunos, na verdade uma reprodução do que vivenciei na oficina com João Kúlcksar, trabalhando 
a fotografia através dos sentidos, ative-me a fotografar dependências da escola com os alunos em trio e foi 
bastante positivo. Levo como referência, as questões sociais presentes no cotidiano dos mesmos. Foi apenas uma 
aula de aproximadamente uma 1h30min, e fizemos uso dos aparelhos celulares dos alunos como meio de captura 
das imagens. 
Como referencial para minha práxis pedagógica, busquei justamente, contextualizar as práticas sociais dos 
educandos, no sentido de despertar o senso de criticidade e criatividade dos mesmos para o meio em que estão 
inseridos e, que a fotografia é um canal de comunicação, ao retratar o olhar do outro de diversas formas sobre o 
mesmo objeto, local, pessoa, enfim... O encontro foi de grande valia no sentido de provocar discussões e promover 
olhares diferenciados quanto a temática, possibilitando, uma nova forma de intervenção junto aos alunos, no 
sentido de marcar e/ou trabalhar com a interdisciplinaridade. 
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* Palestras, oficinas, discussões, murais, fotos, risos, calor humano... O EFE, foi uma versão ímpar de encontros que 
já participei, profissionais de diversas áreas de formação, processos de discussão carregado de significado, dias 
inteiros juntos que nem sequer percebíamos passar, a noção de tempo, ficou em segundo plano, deixando em foco, 
a prática docente, o olhar, a lente da câmera e as sensações provocadas com a junção desses elementos. 
Talvez pareça clichê, mas é fato, o EFE foi simplesmente maravilhoso. Despertou-me para o processo de reflexão e 
importância do uso da fotografia em sala de aula, buscando a integração entre diversos assuntos que compõem a 
grade curricular. 
As palestras foram bastante esclarecedoras, as oficinas e os GT's altamente prazerosos. Quero reiterar meus votos 
de apreço a toda equipe envolvida na execução do encontro e que o gosto de quero mais ficou presente. Através 
do encontro, hoje, estabeleço contato com diversas pessoas e trocamos ideias para nossa prática em sala de aula. 
Parabéns a toda equipe do EFE. 
 
ALEX TAVARES: 
 
*Estava na sala de Mateus Sá, 

* O encontro foi marcado de novidades e inovações, tanto didaticamente quanto ao conhecimento adquirido 
durante o processo de ensino e aprendizagem, o modo de leitura da imagem, e a importância de trabalhar com 
fotografia, explorando assim a sensibilidade do olhar, ampliando os contexto do que cada imagens e expressão que 
ela representa, sair do curso com saudades de voltar, com inquietações de quando será o próximo grande 
encontro, desde do primeiro dia, da abertura no teatro já sentir o quanto seria importante aquele momento, aos 
grandes educadores/fotógrafos fiquei feliz pela simplicidade e respeito com os alunos, o modo de transmitir o 
conhecimento, realmente fiquei e estou muito satisfeito, durante as palestras e oficinas, o aprendizado foi 
significativo tanto nas relações interpessoais quanto ao famoso faça você mesmo, veja como fica, tente, teste do 
Chico kk, e a calma de explicar e envolver de Mateus, realmente foi muito bom, parabéns toda a equipe, vocês 
foram fora de serie, parabéns mesmo olheeeee quero minha vaga para o próximo encontro não quero ficar 
pendurado esperando uma brechinha kkkkkkkk. 

Obrigado pela oportunidade!!!  
 
VIRGINIA MARQUES: 
 

* O 1º EFE  repercutiu diretamente ampliando as possibilidades pedagógicas e metodológicas de atuação em sala 
de aula a partir de vivências simples e conectadas com a realidade. 

* O 1° EFE  foram três dias de encontro com pessoas comprometidas com a Educação, com a Fotografia e mais do 
que isso com uma Pedagogia viva, humanizada e possível de ser colocada em prática. Alegria, vivência, 
encontros,  troca e mediação de saberes, diversos olhares, diversas harmonias possíveis. 
  
* Em anexo segue o relato de experiência sobre o último trabalho feito na escola, conectando a Pedagogia Waldorf, 
com as aulas na Rede Pública. Nesse espaço, aconteceu o encontro de Fotografia e educação que em muito me 
inspirou nesse trabalho, mesmo sem ter mencionado no texto, ele está nas entrelinhas. As oficinas vivenciadas 
antenaram  mais os meus sentidos para essa ligação entre mundo interno e externo. As forças que atuam a cada 
gesto, mesmo quando não estão explicitas. Fiz oficina com Mateus e Miguel.  
 
JACINTO SANTOS 

* O grupo no qual fiquei foi o monitorado por Matheus, azul escuro. O grupo, como um todo, foi extremamente 
participativo, respondeu à necessidade de integração proposta desde o início das atividades. Percebi a expectativas 
dos participantes em aproveitar o máximo de tudo que foi desenvolvido. Sempre ouvia os comentários de que 
estavam gostando e se sentido a vontade com as abordagens teóricas e práticas sobre fotografia, especialmente 
por poderem, posteriormente, porém em execução em suas rotinas de trabalho em sala de aula.  
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* Eu sou um apaixonado por fotografia. Quando surgiu a oportunidade de participar deste encontro, isso foi 

perfeito para mim, pois estou desenvolvendo minha tese sobre leitura do texto literário numa relação 

intersemiótica com a pintura, a fotografia e o cinema. Assim, pude aproveitar o máximo de todos os momentos 

vivenciados, reforçando ainda mais meus anseios de pesquisa sobre a imagem para uma prática de sala de aula. 

  
* Quanto à convivência com todos, foi a melhor possível, porque tivemos oportunidade de contatar outras pessoas 
que gostam de fotografia e, mais ainda, desejosas de ter a fotografia como elemento de estudo em sala de aula. 
Entendendo a relevância de estudar a imagem fotográfica por sua abrangência social e cultural. Gostei do local 
escolhido para o trabalho, da cordialidade de todos os responsáveis, das escolhas dos palestrantes. Um único dado 
que sugiro melhorar para o próximo é a localização do almoço que vocês ofereceram e do cardápio.  
 
Quero agradecer a todos e a todos pela maravilha do Encontro. 
 

RAQUEL CHALEGRE: 

* Sou diretora adjunta e estou colocando em  pratica o que aprendemos nesta excelente capacitação. 
 Esta capacitação me ajudou muito ao lado dos alunos, pois os mesmos se interessam muito por fotografia. Vivem 
com máquina e celulares para tirarem fotos e serem compartilhada com conosco e com os colegas. 
Aqueles momentos que vivenciamos foram únicos e me ajudou muito junto aos alunos e as experiências nos 

passadas foram maravilhosas . São poucos os encontro que nos deixa tão interessadas  em por em prática o que 

aprendemos. 

 

PATRICIA SILVA: 

* Lembro que a o grupo do qual fiz parte foi de cor: amarelo. O grupo foi formado por professores, gestores, 

fotógrafos e alunos. Pessoas que atuam na educação e fora da educação, lembro que foi um grupo bem 

diversificado e bem interativo. 

* Foi gratificante conhecer novas culturas e viver novas experiências. Hoje atuando como professora de Artes em 

uma ONG foi relevante às oficinas e as experimentações do Encontro, dessa maneira lhe confesso que muita coisa 

que ouvi e aprendi faz parte do meu planejamento de aula. Sinto que foi importante conhecer um pouco desse 

universo e trazer o dinamismo para meus alunos... Em breve tenho uma atividade relacionada ao 1ºEFE, que irei 

fazer com alunos e posso compartilhar as fotografias com você.  

* Revigorante é assim que vejo os dias que convivemos. Foi contagiante desde o primeiro dia, a recepção calorosa 

dos organizadores, a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, as novas experiências, as culturas, enfim toda 

diversidade que fez parte do evento. Muito gratificante, o Encontro me fez enxergar novas possibilidades de fazer 

minhas aulas com qualidade e um olhar diferenciado do cotidiano. Só gostaria de ter participado de todos os 

grupos todos me levaram a muita curiosidade... Estou grata pelo aprendizado no 1ºEFE. 

 
 


