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RESUMO - Este trabalho constitui uma análise do uso da fotografia como 
ferramenta de inclusão dentro da disciplina de Arte, pois raramente fotografa-se 
PCD (pessoas com deficiência) e menos ainda incentiva-se a captação de 
imagens por esses indivíduos. O trabalho realizou-se com o objetivo de 
oportunizar a integração dos alunos da Educação de Jovens e Adultos da 
Escola APAE de Palotina, com a Arte da fotografia, usando como instrumento a 
máquina fotográfica e bem como a produção de fotos com temáticas 
previamente selecionadas pelos alunos, por meio do estudo de bibliografias 
que tratam desse assunto, da observação e da pesquisa participante. Os 
resultados obtidos demonstraram que os alunos de inclusão possuem as 
mesmas potencialidades de aprendizagem dos alunos do ensino regular, 
necessitando apenas de um tempo maior para executar as tarefas. Na vivência 
da produção fotográfica, os alunos puderam conhecer os recursos utilizados 
para a realização de um trabalho agradável e perfeito aos olhos de quem 
observa, também expressar e realizar os sonhos de tirarem fotos produzidas 
em estúdio. 
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The use of photography as a resource in art classes in school of inclusion in the 
city of Palotina - PR. 
 
ABSTRACT - This paper constitutes an analysis of the use of photography as a 
tool of inclusion within the discipline of Art, because rarely is photographed PCD  
(disabled people ) and still less is encouraged the capture of images by these 
individuals. The work was carried out with the objective of integrating the 
students of the Youth and Adult Education of the APAE School of Palotina, with 
the Art of Photography, using as an instrument the photographic camera as well 
as the production of photos with themes previously selected by the students, 
through the study of bibliographies dealing with this subject, observation and 
participant research. The results showed that inclusion students have the same 
learning potential as regular students, requiring only a longer time to perform 
the tasks. In the experience of the photographic production, the students were 
able to know the resources used to perform a pleasant and perfect work in the 
eyes of those who observe, also express and fulfill the dreams of taking pictures 
produced in the studio. 
 
Keywords: Art. Students. Integration. 

 
 

1- INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo procurou analisar a Arte da Fotografia como recurso 

de inclusão em uma escola de educação especial na cidade de Palotina – Pr. 

Buscando as possibilidades para aguçar a produção de sensibilidades que 

ainda não foram exploradas na área da fotografia e da Arte. 

No Brasil a lei que norteia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

foi aprovada no ano de 1996, na qual se inseriu a matéria de Arte como 

disciplina de base para a linha educacional pedagógica. Essa abertura permitiu 

a inserção de muitos profissionais das artes nas salas de aulas, 

destacadamente para atuarem como docentes, no regular e até mesmo em 

escolas que trabalham com alunos especiais como é o caso da Escola de 

Educação Especial Rouxinol – APAE, onde existe a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos – EJA e Educação Profissional.  

O tema de pesquisa se refere à visão que vai além da imagem focada e 

fotografada pelo aluno especial da APAE, quanto a Arte da fotografia. Para 

tanto, foram necessários aprofundamentos nos quesitos Arte e tecnologia, 

devido à vertiginosa velocidade executada por essa (tecnologia) que agrega 

valor e abarca o tema, além disso, fez-se um estudo voltado para a linguagem 



pedagógica, com o apoio de estudos e pesquisas científicas e ainda com a 

colaboração de profissionais técnicos para a execução da vivência prática.  

Assim, buscou-se dar visibilidade e clareza nos conteúdos para os 

estudos da fotografia no contexto social e humano, diante do processo 

pedagógico educacional, envolvendo a inclusão, tema que pouco vem à prática 

e empenhando-se para que deixe de ser só uma teoria através da prática in 

loco da prática fotográfica envolvendo de forma direta alunos de uma classe de 

escola especial, que pouco são lembrados na aplicação de projetos e tanto têm 

a oferecer com seu modo particular de desenvolver o aprendizado e de torná-

los agentes do processo de inclusão social. 

Deparando-se assim com o seguinte problema: Por que os alunos da 

APAE não aparecem nas fotos? Por que não tem foto dos alunos PCD quando 

bebês? Percebe-se a inexistência de fotos artísticas de crianças especiais, e 

de imagens produzidas por PCD ficando aberto um questionamento sobre a 

valorização da inclusão dentro da Arte da Fotografia desses indivíduos.  

A fotografia desperta a curiosidade e produz sensibilidade nos alunos 

visto como especiais, também se constitui numa ferramenta importante dentro 

da disciplina de Arte que possibilita a captura física, pessoal e social por meio 

da imagem, além da fotografia instigar os alunos a pensarem e a realizarem 

sonhos que ainda não lhes foram oferecidos. 

Portanto, com o objetivo de oportunizar a integração dos alunos do EJA 

da Escola Rouxinol de Palotina-Pr com a Arte da fotografia e proporcionar a 

vivência de uma produção artística com temas pré-selecionados, usando como 

instrumento a máquina fotográfica faz-se o presente trabalho com base na 

metodologia da pesquisa qualitativa. 

O embasamento teórico está centrado no processo de pesquisa 

participante, usando como metodologia o estudo de bibliografias que tratam 

desse assunto. A observação demonstra que é por meio da pesquisa 

participante e observação que o pesquisador tem a possibilidade de inserção 

social e a interação com o campo de ação, viabilizando o levantamento de 

dados e informações a respeito dos alunos que lá estudam, e na escolha das 

técnicas e procedimentos a serem adotados bem como na avaliação e eficácia 

do projeto dentro da instituição citada.  



 O desenvolvimento metodológico aconteceu entre o período de 

09/03/2016 a 18/05/2016, distribuídos em 30 horas de observação e 

coparticipação, e 10 horas para aplicação da própria regência, totalizando 40 

horas. Foi realizada na Escola Rouxinol - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental na Modalidade Educação Especial – APAE; nível de ensino de 

EJA (Ensino de Jovens e Adultos), turno matutino, com uma turma de oito 

alunos, 04 do sexo feminino e 04 do sexo masculino. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1.1 A ARTE COMO DISCIPLINA 
 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96, artigo 26, 

parágrafo 2º, de 1996, determinou a inserção da Educação Artística no Brasil, 

hoje apenas Arte, e determinando ainda que o “ensino que constitui 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica, 

aconteça de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Para tanto, para que aconteça esse desenvolvimento é preciso que o 

professor em sala faça a mediação do conhecimento artístico, sendo assim, 

(COLETO, 2010, p. 144) afirma que “é preciso estar atento ao trabalho que 

está desenvolvendo com seus alunos, analisar se está ajudando a desenvolver 

mais sua percepção”, pois é o desenvolvimento dessa percepção e das 

habilidades por elas estimuladas que vão provocar as mudanças nos 

comportamentos tanto do aluno, quanto da sociedade em que está inserido. 

Segundo Melo (2010) muito se fala sobre as habilidades que a arte 

desperta, como as possibilidades de expressar sentimentos e construir uma 

identidade, mas, quando se trata do desenvolvimento da arte na escola, ela 

não é explorada como área do conhecimento, capaz de transformar, agregar e 

compor novos valores e conhecimentos dos alunos, nem mesmo consegue 

valorizar o conhecimento que o aluno traz do convívio familiar.  

É necessário compreender que a Arte como disciplina, deve ir além de 

um processo lúdico, deve produzir conhecimento, desenvolver habilidades e 

fazer a valorização pessoal de cada aluno à medida que permite aos mesmos 

manifestarem a sua ideia de mundo. 



 
Na educação, a arte possibilita essa mediação entre o objeto do 
saber e o indivíduo, provocando mudanças significativas, quiçá 
conquistando o interesse pelo prazer da descoberta de novos 
conhecimentos. Portanto, se faz urgente a maior aplicação da arte na 
educação [...] (MELO, 2010, p. 114). 

 

Caferro (2011) comenta que é importante a escola proporcionar 

momentos de enriquecimento cultural por meio da Arte, para que o aluno possa 

ter a formação do seu conhecimento, de maneira agradável e prazerosa, onde 

ele possa esboçar seus sentimentos, deixar fluir toda sua imaginação.  

Neste contexto, Ferreira e Coutinho (FERREIRA; COUTINHO, 2016, p. 

13) afirmam que a fotografia como Arte em muito contribui para o 

desenvolvimento do saber: 

 
Fotografar é libertar-se, é sentir o ambiente guardando fragmentos da 
memória visual que lhe pertence para futuras gerações. Ciente disto 
considera-se que as experiências vivenciadas durante a construção 
deste trabalho proporcionaram reflexões acerca da realidade escolar 
no Brasil que segue modelos arcaicos nas formas de ensino 
(FERREIRA; COUTINHO, 2016, p. 13). 

 

A Arte possibilita o desenvolvimento de diversas potencialidades tais 

como: imaginação, observação e a compreensão, fazendo com que haja a 

troca de experiências entre professores e alunos, já que a percepção visual 

varia de um para outro. 

Lima e Lima (2015) consideram que o estudo sobre a Arte na sala de 

aula vem para colaborar para a ocorrência das mudanças de paradigmas ainda 

arraigados na educação, de que Arte é passatempo ou recreação, quando na 

verdade esta é uma área do conhecimento que se trabalhada em sua essência 

poderá desenvolver mecanismos mentais superiores, focada nas diversas 

possibilidades de captação e apresentação das imagens já vistas pelos alunos. 

Para Ferreira e Coutinho (2016) a fotografia é um meio importante e rico 

de passar informações, a produção fotográfica e perceptiva atribuída à 

contextualização dos alunos sensibiliza para a conscientização na mudança de 

conceitos, comportamentos e valores. Mesmo que na prática nunca se tenha 

dado o devido valor para a formação do profissional e professor de educação 

visual como se pode constatar pela seguinte afirmação feita por Mendes (2016, 

p. 71): 

 



A formação profissional e a educação visual, no panorama brasileiro, 
são dois aspectos extremamente precários ao longo de todo o século 
XX. Embora identificado como um século das imagens – da fotografia 
ao cinema, do vídeo à internet –, apenas a partir da década de 1980 
pode ser identificada uma preocupação inicial voltada para a 
adequação da escola tradicional a este tema (MENDES, 2016, p. 71). 

 

E quando voltada para o caso de alunos inclusivos numa sala de aula, 

notadamente o contato visual estabelecido pela fotografia traz a possibilidade 

de ampliar o modo de se ver o mundo, já que “a fotografia pode proporcionar 

condições adequadas para estimular a inserção destes alunos no processo de 

ensino” (COSTA, 1989, p. 04), para tanto é preciso um trabalho conjunto, que é 

o mais adequado para o aprendizado real de alunos inclusos. A mesma 

afirmação é reforçada por muitos autores, que desenvolveram trabalhos com 

inclusão usando a fotografia, porém nesse campo entram a necessidade de 

formação do docente e de provento para custeio das atividades, elas se 

digladiam e acabam sem solução. Segundo Mendes (MENDES, 2016, p. 74) os 

custos se tornam inviáveis, com falta de apoio e incentivo para o 

desenvolvimento das propostas de ensino inclusivo, mas não impossíveis: 

Há certamente muito espaço para cooperação. Entre eles, há 
necessidade premente de intercâmbio e debate das propostas 
pedagógicas entre as diferentes iniciativas, bem como a criação de 
linhas de fomento voltadas ao apoio dos interessados no 
desenvolvimento profissional: seja como fotógrafos, seja como 
técnicos nos diversos segmentos de produção e circulação de 
imagem. (MENDES, 2016, p. 74). 

 
Para tanto deveriam ser criadas estruturas que pudessem refletir e 

debater esse importante tema, auxiliar o desenvolvimento da Educação, 

trazendo para perto da sociedade a temática. Alguns passos já foram dados, 

porém muitos outros precisarão ser feitos. Em relação a isso Mantoan (2003, p. 

40) menciona: 

[...] implica um esforço de modernização e reestruturação das 

condições atuais das maiorias das nossas escolas, especialmente as 
de nível básico, ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos 
não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como 
o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e 
avaliada (MANTOAN, 2003, p.40). 
 

O envolvimento de todos os sujeitos que fazem parte da educação sejam 

pais, responsáveis, alunos, educadores e comunidade local podem fazer a 

diferença, especialmente no desenvolvimento de políticas públicas que venham 



alterar a realidade do ensino atual, quanto à metodologia, formação dos 

educadores e manutenção das instituições. 

 
2.1.2 A INCLUSÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL 
  

Segundo Tamiozzo (2012), a inclusão vai em direção de viabilizar a 

inserção de todos os sujeitos no ensino regular não fazendo a distinção de 

gênero, classe social ou condição física. Propõem um modo de organização do 

sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que 

é estruturado em função dessas necessidades. 

Por Educação Especial segundo a Resolução CNE/CEB n.º 2, de 11 de 

setembro de 2001 (BRASIL, 2001, p. 22) que instituiu as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, entende-se como uma 

modalidade da educação:   

[...] definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 
serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 
escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
em todas as etapas e modalidades da educação básica. (BRASIL, 
2001, p. 22). 
  

Nessa modalidade, segundo Peter Muttler (2006) o objetivo da inclusão 

é garantir o acesso e a participação de todas as crianças em todas as 

oportunidades oferecidas pela escola e impedir o isolamento e a segregação.  

Segundo a Politica Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, considera-se pessoa com deficiência, toda aquela que 

apresenta algum tipo de impedimento de longo prazo, seja de natureza física, 

sensorial, cognitiva, múltipla ou com transtornos globais de desenvolvimento 

como no quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, com 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras (autismo clássico, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, 

Transtorno Desintegrativo da Infância, Psicose) necessitando por isso, de 

recursos especializados para desenvolver plenamente o seu potencial, superar 

ou minimizar suas dificuldades. 

E ainda, segundo o mesmo documento que estabelece as diretrizes para 

essa política, cabe à escola no processo de inclusão adaptar e facilitar ao aluno 

novas situações de aprendizagem, pois a inclusão se expressa na maneira de 



encontrar uma forma de unir: o desenvolvimento do currículo, a organização da 

escola e o desenvolvimento profissional dos professores. 

O ato de incluir parte do pressuposto de que cada aluno pode aprender 

em níveis diferenciados. Santos (2003, p.81), menciona que a inclusão: 

 
[...] é uma luta, um movimento que tem por essência estar presente em 
todas as áreas da vida humana, inclusive a educacional. Inclusão se 
refere, portanto, a todos os esforços no sentido da garantia da 
participação máxima de qualquer cidadão em qualquer área da 
sociedade em que viva, à qual ele tem direito, e sobre a qual ele tem 
deveres. (SANTOS, 2003, p.81) 

 

Segundo a visão de Carvalho (2004, p. 29), a inclusão de PCD deve 

acontecer em todas as escolas, por meio da organização de um sistema 

voltado ao respeito das diferenças e atendendo as necessidades específicas 

de cada indivíduo:  

 

Sob essa ótica, não apenas portadores de deficiência seriam ajudados 
e sim todos os alunos que, por inúmeras causas, endógenas ou 
exógenas, temporárias ou permanentes, apresentem dificuldades de 
aprendizagem ou no desenvolvimento (CARVALHO, 2004, p. 29). 

 

2.1.3 TRABALHANDO A FOTOGRAFIA COM ALUNOS DE INCLUSÃO 
 
No caso de alunos de escolas inclusivas, o contato visual estabelecido 

pela fotografia é que traz a possibilidade de ampliar o modo de ver o mundo já 

que “a fotografia pode proporcionar condições adequadas para estimular a 

inserção destes alunos no processo de ensino”, para isto far-se-á um trabalho 

conjunto que é o mais adequado para o aprendizado real (COSTA, 1989, p. 

04). 

Segundo Micheletto (2009) a literatura a respeito da comunicação do 

aluno com deficiência tem alertado e discutido a importância dos professores 

se fazerem entender, até porque, muitas vezes, a falta de capacitação teórica e 

prática dos professores de Arte podem interferir no processo de aquisição dos 

diferentes aspectos linguísticos do aluno com deficiência. 

 
Pessoa com deficiência é a que apresenta, em comparação com a 
maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou 
intelectuais, decorrentes de fatores inatos e/ou adquiridos, de caráter 
permanente e que acarretam dificuldades em sua interação com o 
meio físico e social. No Brasil, o Decreto n. 3.298 de 20 de dezembro 
de 1999 considera pessoa portadora de deficiência a que se 
enquadra em uma das seguintes categorias: deficiência física, 



auditiva, visual, mental e múltipla (MENDES, GONÇALVES, 2016, p. 
06). 

 

No que se constata que o professor deve ser capacitado, assim fará com 

que o aluno, mesmo com deficiência lhe compreenda e produza com qualidade 

a atividade proposta demonstrando sua capacidade de aprendizagem. 

A fotografia é uma Arte que possibilita aos alunos especiais à ampliação 

do seu saber, sendo o que segundo Santos e Stocker (2016) concluíram em 

estudos específicos sobre a fotografia na educação especial que este é um 

assunto novo, recente para ser pesquisado, pois os alunos vistos como 

especiais são tão capazes de aprender sobre a dinâmica da arte fotográfica 

quanto os alunos do ensino regular, apenas com algumas dificuldades e muitas 

vezes mais demoradamente, por isso o professor de artes deve ser criativo e 

inovador, adaptando as atividades conforme a capacidade de aprendizagem de 

cada aluno. 

 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para a realização deste trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa, pois 

segundo Novaes e Gil (2009), ela trabalha com um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

E ainda através da observação participante, o que segundo Costa (2010) 

consiste em se inserir, ser aceito e participar dos eventos do grupo que está 

estudando para assim entender a lógica que move essa comunidade, que para 

tanto, se deu da seguinte forma: Inicialmente com observação e interação com 

os alunos e do ambiente físico, na sequência, o diálogo com pedagogas, 

professores, coordenadoras e monitoras, depois o registro do cotidiano e a sua 

funcionalidade. 

A princípio trabalhou-se a história da fotografia de forma dinâmica e 

interativa por meio de exposição de fotografias antigas e atuais, álbuns de 

família, observadas as mudanças nas vestes e nas poses das diferentes datas. 

Em seguida fez-se a análise de fotos antigas, em preto e branco, 



avermelhadas, coloridas, com as bordas arredondadas, comparando tamanhos 

e enquadramento das fotos. Encerrando com a exibição de um vídeo sobre a 

história da fotografia e quais os tipos de fotografia. 

Após falou-se sobre a evolução das máquinas e para melhor 

compreensão foram exibidas uma série de câmeras antigas, celulares, câmera 

amadora e profissional, com elas foram também dispostas câmeras trazidas 

pelos próprios alunos, organizadas de maneira a formar os equipamentos em 

uma linha do tempo, de acordo com a evolução. Para finalizar os alunos foram 

conduzidos para fora da sala de aula e incentivados a observar à luz, a 

sombra, as cores, e fotografar o que mais lhes chamassem a atenção. 

 
2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O estágio com alunos do EJA na APAE do município de Palotina foi uma 

oportunidade de voltar à atenção ao olhar minucioso e crítico desses alunos. A 

regência transformou-se em uma grande brincadeira, provocando a 

curiosidade, instigando a imaginação, envolvendo todos a pensar sobre como a 

fotografia pode ajudar a nos comunicar de forma mais efetiva sobre diferentes 

assuntos, além de o quanto ela está presente em nosso cotidiano e como 

esteve presente na vida de nossos antepassados. 

O projeto de fotografia passou de uma hipótese para uma experiência 

maravilhosa, pois foi incrível o quanto se aprendeu em cada encontro, dividido 

em dois momentos distintos. O primeiro momento, composto por uma regência, 

onde o trabalho centrou-se nas aulas expositivas em datashow sobre a 

importância da fotografia. Os alunos mostraram-se interessados em conhecer e 

em falar sobre fotos e equipamentos que tinham em casa ou que viram na casa 

de alguém. Foram participativos e respondiam as questões conforme o 

conhecimento de cada um. A reação dos alunos frente às diferentes imagens 

apresentadas era de dor, nojo, tristeza e ainda outras de muita alegria, com 

gargalhadas e risos. Durante as aulas falou-se sobre o processo de formação 

da imagem, não só nas câmeras, mas também dentro de nosso sistema ótico2, 

que não deixa de ser uma espécie de câmera.  

                                                             
2
  Sistema óptico como sendo uma superfície ou um conjunto de superfícies que 

interagem com a luz, exemplo um espelho, uma lente e o olho humano. 



A fotografia se constitui num dos meios mais democráticos de se 

perpetuar memórias e as emoções das pessoas, sejam pelo registro de 

membros familiares, lugares, fatos alegres ou tristes, conforme afirma Kossoy 

(1989, p. 16) “a fotografia é um intrigante documento visual cujo conteúdo é a 

um só tempo revelador de informações e detonador de emoções”. 

Foi solicitado aos alunos que trouxessem fotos antigas ou atuais que 

fazem parte da história da família, e com isso percebeu-se que os alunos 

quase não possuem fotografias suas, a maior parte das fotografias trazidas 

eram de avós, tios, outros parentes e fotos que foram feitas na escola, não 

tinham fotos da infância e nem da fase de bebês, nem mesmo fotos produzidas 

em estúdio (ver em anexo 01). 

Ao verem os equipamentos fotográficos, os modos de cena, retrato, 

paisagem, esportes, macro e outros os alunos ficavam espantados e sorriam, 

mas puderam compreender o funcionamento destes equipamentos e de que 

por meio deles pode-se congelar uma ação, melhorar a nitidez e a coloração, 

para tanto foram mostradas imagens do cotidiano utilizadas em revistas e 

jornais, identificando os vários tipos de fotografias. Outro item observado foi à 

iluminação e os efeitos causados por sua incidência sobre a imagem. A luz 

gera sombras que variam de lugar, e dependendo da projeção a foto fica mais 

interessante e agradável aos olhos do observador, valorizando a imagem. As 

situações em que as imagens são tiradas também fazem a diferença, para 

relacionar esse item foram apresentadas aos alunos imagens tiradas da própria 

escola e das pessoas que por lá circulam nos espaços internos e externos da 

mesma. 

Na segunda regência, os alunos foram convidados a conhecer o estúdio 

fotográfico - Casa da Foto e seus equipamentos. O entusiasmo dos alunos era 

visível ao perceberem o quanto à imagem pode ser melhorada quando 

produzida dentro de um estúdio, e como ela pode ser uma verdade alterada, 

dependendo do cenário, da luz e da coloração utilizada, ou seja, dos recursos 

disponibilizados. Após receberem instruções básicas de como manusear os 

equipamentos fotográficos, os alunos foram estimulados a praticar e a fazer 

fotografias usando as máquinas fotográficas disponíveis. Montados os 

cenários, passou-se para a produção dos alunos com roupas, acessórios, 

cabelo e maquiagem de acordo com a proposta temática escolhida por cada 



aluno. Todos foram fotografados por uma profissional do estúdio. Também se 

providenciou uma câmera para que os alunos pudessem fotografar os colegas 

(ver anexo 02), onde cada um esforçou-se ao máximo para atingir os objetivos, 

de forma satisfatória, uns com mais precisão que outros, mas todos 

conseguiram fazer a foto produzida.  

Em seguida as fotos foram editadas e os alunos puderam constatar os 

recursos tecnológicos existentes para melhorar a qualidade da imagem. Já na 

escola, montou-se uma exposição com as imagens e projeção do make off, 

destacando-se o valor do registro fotográfico. A reação dos educandos ao se 

verem e verem as imagens registradas eram de alegria e de satisfação, 

falavam o tempo todo e trocavam ideias sem constrangimento. 

Ao trabalhar com a imagem fotográfica e sua produção, o professor tem 

o poder de transportar o aluno para um ambiente exterior ao da escola e dá a 

ele a oportunidade de contatar com materiais que fora do ambiente escolar não 

seriam possíveis, também a possibilidade de editar e fazer intervenções 

estimulando e provocando a criatividade nas montagens fotográficas alterando 

a realidade presente na imagem. 

 
3 - CONCLUSÃO 

 
Por meio deste trabalho constatou-se que a fotografia se constitui numa 

excelente fonte de informação e até como motivação, necessitando unir 

esforços entre professores de Arte e alunos, para que eles não sejam apenas 

admiradores de belas imagens, mas agentes capazes de produzir o 

conhecimento. Entretanto, cabe ao professor da disciplina de Arte buscar 

metodologias para trabalhar com os alunos com necessidades especiais, a 

partir de imagens do próprio aluno e usando recursos, para se criar e recriar 

épocas e cenários, possibilitando que o aluno perceba e seja capaz de agir e 

interagir com o processo de produção das imagens. 

Percebe-se que os alunos da escola especial têm as mesmas 

potencialidades dos alunos do regular, a diferença está no tempo para executar 

as tarefas, e nosso objetivo foi alcançado, pois os alunos compreenderam que 

a fotografia representa uma imagem do real, que pode ser manipulável, com o 

uso de acessórios e de cenários e ainda de tecnologias. Neste caminho a 

fotografia exerce um papel importante, ela desafia o aluno em produzir um 



trabalho belo e agradável, estimula à curiosidade, a verbalização e a interação 

com outros, sejam colegas ou com o próprio professor. 

Conclui-se ao desenvolver este trabalho que a prática fotográfica com os 

alunos da Escola Especial é prazerosa, pois mesmo com dificuldades de 

aprendizagem os alunos apresentam carismas e interesses marcantes por este 

tipo de atividade, conseguiram produzir com sensibilidade e qualidade imagens 

lindas captadas através da máquina fotográfica, e ainda realizar sonhos de 

terem fotografias produzidas de acordo com suas escolhas temáticas e de 

exporem seu trabalho para que outros pudessem observar. 
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