
Foto Calabor@tiva

Carga Horária: 15h presenciais

Facilitador: Sandro Barros

Objetivo: 

O objetivo é estimular crianças e jovens a utilizar a linguagem fotográfica

como  elemento  alternativo  e  visual,  despertando  os  seus  interesses,

preocupações e questões que os afetam diretamente através da produção da

fotografias.  Dessa  maneira,  a  fotografia  será  trabalhada,  como  suporte  e

instrumento, na perspectiva de provocar a manifestação e projeção de voz dos

participantes. 

Ementa: 

O módulo utilizam a fotografia como meio para oferecer aos jovens a

oportunidade para refletir sobre suas vidas e tomar medidas sociais através

desensibilização da comunidade e dos decisores políticos a partir das imagens

fotográficas  produzidas  e  dos  diálogos  em  grupo  levantados  durante  as

oficinas.

Proporcionam aos contemplados ganharem novas perspetivas sobre questões

associadas à cultura, normas comunitárias, comportamentos, estrutura social e

desejos na mesma conjuntura em que são incentivados a desenvolver uma

compreensão  de  si  próprios,  das  suas  relações  de  amizade,  das  relações

familiares e com a sua comunidade.

Metodologia:

O método de intervenção social intitulado Photovoice é a utilização da

fotografia como ferramenta  de base para  a  ação  social  e  desenvolvimento

comunitário, sem que os facilitadores tenham conhecimentos profundos sobre

as técnicas fotográficas. Os participantes são convidados a representar a sua

comunidade  e  os  seus  pontos  de  vista,  tirando  fotografias, discutindo  em

conjunto  sobre  estas  imagens  e  desenvolvendo  narrativas.  Tendo  como

objetivo  a  promoção  da  reflexão  sobre  as  circunstâncias  de  vida  e  as

esperanças para o futuro, estimulando a realização de ações comunitárias.



Aula 01

Hora Tempo Atividade

09:00-09:15 15 min Registro de Presença

09:15-10:15  1 hora • Acolhida dos participantes
• Apresentação do Facilitador
• Dinâmica (apresentação através de entrevista em dupla)
• Construção  das  regras  (horário,  flexibilidade  do

cronograma,  intervalos,  debates,  dúvidas,  conversas,
telefones,  consentimentos  para  fotografar,  fatos
embaraçosos, respeito pelo próximo, direito à privacidade,
confiança)

• Saber das expectativas dos participantes

10:15-10:45 30 min  Apresentação de
 imagens e slides para a história da Fotografia;
 Porque trabalhar fotografias com jovens?

Intervalo 15 min --------------------------------------------------------------------------------

11:00-12:00 1 hora  Prática fotografia livre e descarregamento das imagens

Aula 02

09:00-09:15 15 min • Registro de Presença

09:15-09:45 30 min • Socialização das fotos retiradas na aula anterior / Debates
sobre as fotos

09:45-10:15 30 min • Documentário TV Alma Sebosa http://bit.ly/1HCVeBa

10:15–11:15 1 hora • Debate  sobre  representação mediática  e  direitos.
Identidade pessoal e individual e dos direitos. Quem eu
sou? Quais são meus direitos e deveres?

• Dinâmica  de  fotografarem a  si  mesmo e  tentar  contar
história através das imagens produzidas por cada um. 

Intervalo 15 min ------------------------------------------------------------------------------

11:30-12:00 30 min • Descarregamento das fotografias e criação do perfil  na
Rede Colaborativa www.iteia.org.br. 

http://bit.ly/1HCVeBa
http://www.iteia.org.br/


Aula 03

09:00-09:15 15 min • Registro de Presença

09:15-09:35 20 min • Finalizar os cadastros dos perfis no  www.iteia.org.br

09:35-10:35 1 hora • Fotografar sua comunidade

10:35-11:00 25 min • Descarregamento  das  imagens  e  socialização  das
fotografias retiradas na comunidade

• Promover  um  debate  acerca  da identidade  pessoal  e
individual através  da  sua  comunidade  e instituições  à
qual a representam. De onde venho? Para onde vou?

Intervalo 15 min ------------------------------------------------------------------------------

11:15-11:45 30 min • Filme Nascidos em Bordéis http://bit.ly/1C7mMwb

11:45-12:00 15 min • Debater  o  doc  e  como  ele  dialoga  com os  conteúdos
trabalhados

Aula 04

09:00-09:15 15 min • Registro de Presença

09:15-10:15 1 hora • Planejamento para exposição

Intervalo 15 min ------------------------------------------------------------------------------

10:30-11:15  45 min • Escolha coletiva das imagens a ser expostas

11:15-12:00  45 min • Considerações  finais  sobre  a  formação  (Ciranda  de
Encerramento)

Biografia do Facilitador

Produtor  e  Comunicador  Cultural,  Fotógrafo,  Músico,  Arte  Educador,
Coordenador  de  Comunicação  da  Produtora  Colabor@tiva.PE  e  Diretor  de
Comunicação do Instituto Intercidadania e estudante de Jornalismo da UFPE.
Nasceu em Jaboatão dos Guararapes, mas foi em Olinda que descobriu o amor
pela  Cultura  Popular  e  Comunicação.  Hoje  atua  no campo da  comunicação
comunitária, audiovisual e produção cultural. 

http://www.iteia.org.br/
http://bit.ly/1C7mMwb

