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RESUMO 
Este artigo tece os resultados de uma pesquisa-intervenção em educação quando buscamos no 

percurso com 10 estudantes de uma escola pública compreender o processo de aprendizagem. 

Os sujeitos da pesquisa estão imersos numa experiência de autoria com objetos técnicos, onde 

produzem no percurso fotográfico os modos de aprender na escola por meio da fotografia.  

Estando implicados nesta experiência buscamos ampliar compreensões sobre os sentidos da 

escola para os estudantes, e nos colocamos a seguinte questão de pesquisa: Como estudantes, 

em uma experiência de produção inventiva de imagens, transformam modos de perceber os 

processos de aprendizagem na escola? O pano de fundo para nossa análise está apoiado nas 

construções de Humberto Maturana e de Francisco Varela (2001), cientistas que construíram a 

perspectiva da Biologia do Conhecer, mais diretamente o conceito de autopoiése e as 

explicações dele decorrentes sobre a circularidade dos processos de viver-aprender.  Para 

tratar do modo de compreensão das tecnologias e dos objetos técnicos contamos com o 

trabalho de Gilbert Simondon (1958; 1989) e ainda, sobre o percurso inventivo da 

aprendizagem com imagens, com os estudos de Kastrup (2012), Roland Barthes (1984), 

Philipe Dubois (1994) e Michel Serres (1993).  Como resultado do trabalho, pudemos 

distinguir que, em um percurso de produção fotográfica, os estudantes puderam significar os 

diferentes espaços da escola, distinguindo as experiências que criam obstáculos para o 

conhecimento e aquelas em que se percebem como autores em percursos de aprendizagem.    
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INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa analisa processos que emergem em espaços de autoria dos sujeitos 

estudantes em uma experiência de produção com objetos técnicos fotográficos numa escola 

pública de Mossoró/RN. O fenômeno do conhecer na escola, na perspectiva que assumimos, é 

um processo que envolve a produção de nós mesmos e de estudantes, ao mesmo tempo em 

que produz transformações nos ambientes de aprendizagem na escola. 

Nesta pesquisa sobre os sentidos da escola para a aprendizagem dos estudantes, 

colocamo-nos a seguinte questão: - Como estudantes, em uma experiência de produção 

inventiva de imagens, transformam modos de perceber os processos de aprendizagem na 

escola? Esse desejo flui potencializado em nossas experiências, ao percebermos que, apesar 

de esforços por parte dos professores e pesquisadores, a escola segue produzindo relações 

desrespeitosas na sua forma de interagir com o conhecimento. São relações que podemos 



observar quando entre os sujeitos na escola acontecem situações de exclusão, quando se nega 

a si mesmo e/ou a legitimidade do outro nos modos de conhecer e de viver. 

Neste sentido, procuramos compreender processos envolvidos na lógica excludente da 

negação do outro, a construção do conhecimento pelo estudante e a constituição de outras 

formas de conhecer ao perceber que muitas das experiências nas escolas não aconteciam de 

modo a conectar o fazer com a vida cotidiana. – Qual o sentido do estar na escola e das tarefas 

que ali executamos ou propomos aos estudantes?  

Fomos construindo a ideia da urgência de abrir espaços para escutar os estudantes e, 

para esta escuta, foi importante escolher um modo de agir na linguagem, e com isso, fizemos 

a escolha pela fotografia. A busca em envolver a produção de imagens toma impulso quando 

percebemos que a experiência com fotografias pode constituir no contexto de autoria do 

inventor da imagem um possível contexto para os estudantes olharem a si, trazendo as 

circunstâncias que vivenciam na escola. 

Adotamos a metodologia da pesquisa intervenção em que organizamos um ambiente 

de produção para um grupo de 10 estudantes que se encontram com tecnologias digitais. A 

coleta de dados foi feita com base no método do percurso comentado indicado por Jean Paul 

Thibaud (2000) em que tomamos como campo empírico as inscrições, autonarrativas que se 

produzem no transcurso da experiência com imagens fotográficas. A ambiência sensível de 

Jean Paul Thibaud, torna-se interessante porque participa da organização do que chamaremos 

de percurso fotográfico.  

A rede teórica será ampliada com as construções de Humberto Maturana e de 

Francisco Varela (2001), cientistas que construíram a perspectiva da Biologia do Conhecer, 

mais diretamente o conceito de autopoiése e as explicações dele decorrentes sobre a 

circularidade dos processos de viver-aprender.  Para tratar do modo de compreensão das 

tecnologias e dos objetos técnicos contamos com o trabalho de Gilbert Simondon (1958; 

1989) e ainda, sobre o percurso inventivo da aprendizagem com imagens, com os estudos de 

Deleuze (1995), Kastrup (2012), Roland Barthes (1984), Philipe Dubois (1994) e Michel 

Serres (1993).  Estes estudiosos são importantes porque favorecem uma forma inovadora de 

conceber a tecnologia e/ou o trabalho com imagens. 

Como resultado do trabalho, pudemos distinguir que, em um percurso de produção 

fotográfica, os estudantes puderam significar os diferentes espaços da escola, distinguindo as 

experiências que criam obstáculos para o conhecimento e aquelas em que se percebem como 

autores em percursos de aprendizagem. 



A APRENDIZAGEM E EXERCÍCIO DE AUTORIA NA EXPERIÊNCIA DOS 

ESTUDANTES 

O exercício de autoria na aprendizagem dos estudantes emerge de um processo 

complexo onde o sujeito não se adequa ao mundo, mas os mecanismos de controle, de ordem, 

de estabilidade quando acompanham o processo de aprendizagem corroem a condição de 

autor através da invenção.  O conceito de aprendizagem inventiva está em sintonia com os 

espaços de autoria dos estudantes, sem estes os sujeitos tampouco conseguem inventar os seus 

mundos. 

 O acoplamento estrutural de Humberto Maturana e Varela (2001), torna-se condição 

essencial ao existir, e na aprendizagem à autoria dos estudantes. Na escola isso traria 

perturbações mútuas entre o sujeito e mundo, um sujeito que se reinventa no mundo ao 

mesmo instante em que este também se reconfigura, ou seja, através de mútuas perturbações. 

Os estudantes na autoria tecem escolhas de um modo de viver, configurando-as conforme os 

sentidos sobre o aprender na escola. Na corporalidade humana de Humberto Maturana e 

Varela (2001), seria o resultado do viver em conversações, de modo que cada sujeito é único 

no processo de aprendizagem.  

O que temos na concretude do fazer na escola? Aprender se mostra muitas vezes em 

meio a mecanismos de repetição, seja em ficar ouvindo aqueles que falam à frente ou ainda, 

quando o fazer está na escrita, passamos a interpretar ou mesmo a fazer cópias. O espaço da 

escola quase sempre não se apresenta para a pesquisa, nem tampouco para fazer 

questionamentos, para a produção de perguntas. Ao contrário, os que perguntam, os que 

duvidam podem ser interpretados como sendo aqueles que atrapalham a aula, que não 

entenderam o conteúdo porque estudaram pouco. Trata-se, de acordo com Nize Pellanda, do 

“autoritarismo espistemológico: alguém tem o direito de dizer e alguém tem que ficar calado” 

(Pellanda, 1996, p. 238), o que mostra um percurso educativo a presença do professor se 

mostra articulada com a aprendizagem do estudante. 

Não temos um caminho em que o professor faz mediação para que o aluno chegue lá. 

Temos uma certa direção e responsabilidade no processo, mas sabemos que o processo de 

aprendizagem requer perturbação e mudança do professor e dos estudantes, em congruência. 

Ambos se aceitam enquanto legítimos na convivência. Karla Demoly (1999) em seu livro 

intitulado O lugar da professora na escola: mecanismos institucionais de poder-saber discute 

um movimento, nem sempre perceptível, em que crianças e professores experimentam um 

estar-não estando nas funções de aprendente ou de ensinante. 

 



O PERCURSO METODOLÓGICO 

A pesquisa que desenvolvemos é uma pesquisa-intervenção, de natureza qualitativa 

que considera as recorrências percebidas nas produções dos estudantes durante uma 

experiência envolvendo imagens fotográficas. Essa pesquisa, embora não desconsidere os 

demais sujeitos da escola, busca um entendimento sobre a autoria dos estudantes no processo 

de aprendizagem, através das produções na pesquisa pelos próprios estudantes.  

 Na pesquisa-intervenção o participante da pesquisa é um sujeito, sua metodologia 

baseia-se no potencial dos encontros, na produção de acontecimentos, de invenção e de 

experimentação (Paulon, 2005). Utilizaremos a metodologia de primeira pessoa que 

indicamos com base no conceito de enação que envolve toda atividade de conhecimento.  

O percurso comentado apresenta-se como método onde o pesquisador propõe aos 

sujeitos que transitam com constância ou não um determinado lugar a realizarem um percurso 

enquanto descrevem as percepções e emoções sentidas.  

Na pesquisa fizemos algumas transformações neste Método, pois tivemos como 

proposta um convite a um grupo de 10 estudantes da escola para percorrer a escola através do 

olhar fotográfico e que após este percurso participaram de uma roda de conversações. Neste 

sentido, resolvemos chamá-lo de Método do Percurso Fotográfico quando trazemos o objeto 

técnico: a câmera fotográfica aos espaços das oficinas com os estudantes.  

Enfatizamos que o Percurso Fotográfico não condiz apenas com os instantes que os 

estudantes percorrem os territórios da escola através da produção de fotografias. 

Consideramos o percurso fotográfico, o próprio vaguear do olhar destes sujeitos sobre as 

imagens produzidas. Outro destaque neste método que inventamos é que os sujeitos 

envolvidos diretamente da pesquisa não se definem como sendo aqueles que passam 

aleatoriamente no percurso a ser fotografado, como acontece no método desenvolvido por 

Jean Paul Thibaud (2000). Trata-se de um grupo de estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental, que faz parte de uma lista dos alunos ‘trabalhosos’ da escola e que aceitaram 

participar da pesquisa. 

O percurso fotográfico está articulado em três eixos: o primeiro faz referência aos 

encontros iniciais na sala de informática, antes mesmo do percurso de fotografar os territórios 

da escola, mas quando os estudantes e pesquisadora lançam perguntas sobre o processo de 

aprendizagem na escola, um espaço de situar a problemática da pesquisa. Este momento 

também faz referência à interação dos estudantes com as tecnologias digitais numa vivência 

em oficinas envolvendo objetos técnicos digitais: câmeras digitais, tablets, notebooks, 

computadores e datas shows.  



O segundo eixo condiz com o percurso dos estudantes nos diversos territórios da 

escola: pátio, sala de aula, biblioteca, corredores, cantinas e etc. Neste momento cada 

estudante escolhe dentre os objetos técnicos com dispositivos de câmera fotográfica presentes 

na oficina: tabletes e câmeras fotográficas, aquele com o qual quer percorrer os espaços da 

escola produzindo fotografias.   

Já o terceiro eixo é o momento onde convidamos os estudantes a retornarem ao espaço 

das oficinas: sala de informática. Um momento que acontece sempre após o percurso de 

produção de fotografias, no tempo/espaço de uma outra oficina, pois optamos em fazer o 

trabalho de produção e análise das imagens em encontros alternados. Entretanto, estes três 

eixos estão organizados numa estrutura cíclica, onde não há uma definição fechada, mas uma 

interconexão entre ambos durante todo o processo das oficinas. Esclarecemos que a 

organização em eixos não segue uma ordem cronológica e a situamos assim apenas como 

forma de melhor estruturar uma organização dos nossos fazeres. 

Os dados da pesquisa vão se mostrando a todo instante na experiência e com isso 

construímos um diário de campo do pesquisador como objeto de registro. Este material nos 

acompanha durante todo o percurso das oficinas e o temos como referência na identificação 

das recorrências nos dizeres dos estudantes articulados no eixo da autoria e da aprendizagem.  

 

OFICINANDO COM IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

Este fazer com os estudantes iniciou com uma roda de conversa na sala de informática, 

local das oficinas, onde cada participante pode expressar suas inquietações, perguntas, ideias e 

indicações do que desejavam produzir numa interação inicial com os objetos técnicos: 

câmeras fotográficas e tablets, um fazer que compreende o agir na linguagem como modo de 

exercício de autoria.  

As conversações favoreceram a articulação com a ideia inicial em permitir um 

encontro dos estudantes com objetos técnicos fotográficos: câmeras fotográficas e tablets, já 

que seriam estes os dispositivos que os acompanharia durante todo o percurso fotográfico. 

Entretanto, essa experiência das oficinas ocorreu de forma que um encontro sempre 

direcionava a um outro, o que resultou na seguinte organização:  

1. Produzindo fotografias livremente,  

2.  Conhecendo técnicas fotográficas,  

3. Fotografando a partir das técnicas e  

4. Análise do percurso. 

 



Construímos como parte da proposta ampliar campos de autonomia, permitindo aos 

estudantes uma atividade de fotografar livremente, interagindo com os objetos e produzindo 

imagens. Não havia aqui uma pergunta orientadora para a produção de imagens e, com isso, 

foi preciso retomar algumas vezes a dinâmica do encontro, pois alguns perguntavam sobre o 

que deveriam fotografar. Temos nessa experiência onde se entrega a câmera aos sujeitos de 

pesquisa a possibilidade dos estudantes produzirem fotografia nas quais possam trazer 

realidades da Escola no olhar que lançam sobre as superfícies. A proposta do oficinar era a 

interação mediada por objetos técnicos, favorecendo, assim, a produção autoral na pesquisa 

sobre os modos de perceber a escola. 

 

 

Figura 2 – Fotografando 

Sousa: Eu já tinha mexido com uma câmera, mas não com um tablet! É fácil! 

Oliveira: O sonho do pessoal da escola é mexer no computador. Posso olhar 

o meu facebook? Eu amo o facebook.  

Silva: Eu também gosto de mais do facebook, só que aqui na escola a gente 

não pode. Tem internet, mas é só para os professores e o pessoal da diretoria.  

(Diário de campo, junho/2013) 

Algumas das primeiras imagens surgem turvas, como podemos mostrar a seguir. Na 

oficina posterior os estudantes lançam olhares para suas produções fotográficas. Entre risos, 

pedem para apagar as imagens que aparecem com pouca nitidez. No entanto, achamos 

interessante trazê-las na pesquisa, percebendo os deslocamentos e construções que acontecem 

com os estudantes no percurso de produção de imagens.  

 



 

Figura 3- Primeiras Fotografias 

 

Após essa experiência, seguimos numa outra oficina envolvendo técnicas fotográficas, 

tais como luz, ângulo, composição, textura, foco e movimento. Uma das dinâmicas dessa 

oficina foi permitir aos estudantes uma produção imagética empregando as técnicas 

trabalhadas. Além disso, as fotos anteriores, produzidas na oficina: fotografando livremente, 

foram analisadas como forma de observar as possíveis transformações na fotografia a partir 

do operar de uma técnica.  

Em um terceiro momento, cada estudante a partir da experiência na oficina sobre 

técnicas fotográficas foi convidado a interagir com a máquina fotográfica produzindo 

fotografia sobre os espaços escolares, trazendo recortes sobre o que lhes chamam atenção no 

ambiente. A proposta da oficina era a de registrar através da técnica de “enquadramento” da 

máquina o território escolar. Este processo favoreceu a produção autoral dos estudantes, à 

medida que estes foram estabelecendo os enfoques fotográficos nas andanças pela escola. A 

autoria desses sujeitos passou a ser vista de diversas formas, desde os ângulos de captura de 

cena, a própria escolha nas produções das inscrições e ainda das narrativas que acompanham 

suas escolhas.  

Os sujeitos se inventam nas circunstâncias nas quais se encontram e com a fotografia 

não foi diferente. A forma trêmula ao segurar a câmera fotográfica e a dúvida entre qual botão 

apertar logo cedeu espaço para manuseios ousados com o objeto técnico, inclusive na própria 

invenção de imagens com dispositivos (ampliação e redução de imagens, focos nos ângulos, 

imagens em movimento) percebidos pelos estudantes na interação com a câmera fotográfica.  



 
Figura 4– estudante lendo em sala de aula  

 Fotografado por Aquino 

 

Sousa: Essa foto ficou muito legal! Quem tirou? Parece foto de profissional 

né? 

Aquino: Foi eu! Achei legal tirar essa foto porque o menino tá lendo e a 

maioria dos alunos só quer tá online no facebook e não liga pros estudos. 

Freitas: Aqui na escola não tem acesso a computadores e muito menos ao 

facebook. 

Nascimento: Graças a Deus, porque senão a gente tinha de enfrentar fila, 

porque se tivesse acesso ao facebook todo mundo queria. 

Aquino: É mesmo! Que bem dizer que você também não queria? 

Nascimento: [Risos] Oh senão queria principalmente se pudesse sair da aula. 

(Diário de Campo, agosto/2013).  

 

A fotografia acima mostra na rede de conversações das oficinas uma visibilidade da 

técnica empregada na produção de imagem. O estudante consegue relacionar os recursos 

técnicos fotográficos utilizado: proximidade, ângulo, composição com a sua intenção no ato 

de produção fotográfica, o que é percebido por alguns estudantes no coletivo. Além disso, esta 

circularidade entre imagem e referentes desencadeia uma emoção de uma experiência com as 

tecnologias digitais na escola.  

Entendemos que a tecnologia por si só não efetiva a aprendizagem em contextos de 

formação, pois pensar assim seria colocá-la numa dimensão tecnocrática. Ressaltamos, 

porém, que a tecnologia pode desencadear emoções que impulsionam uma nova relação com 

o conhecimento. Para Maturana “A tecnologia é uma operação em conformidade com as 

coerências estruturais de diferentes domínios de ações nas quais uma pessoa pode participar 

como ser humano” (MATURANA, 2001, p.187). 

Os discursos dos estudantes através desta fotografia ajudam a compor uma realidade 

envolvente do sujeito e seu meio.  A dinâmica das oficinas envolve desde o momento quando 



os estudantes interagem com os objetos técnicos até o encontro com as fotografias em que 

tecem explicações sobre o que produziram  

A dinâmica das oficinas envolve desde o momento quando os estudantes interagem 

com os objetos técnicos até o encontro com as fotografias em que tecem explicações sobre o 

que produziram. Nas explicações temos o olhar para as imagens em um movimento de 

reinvenção da escola. O processo de invenção de modos de perceber a escola compreende 

desde o momento em que operam com a câmera, onde já encontram possibilidades de inventar 

relações de aprendizagem na escola, a produção de cada estudante, suas decisões na tomada 

das imagens e o que explica em um segundo momento, quando fala sobre o que fez. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término do trabalho, situamos algumas considerações desta pesquisa intervenção a 

partir das transformações dos sujeitos participantes, considerando um pesquisador que, 

durante todo o processo da pesquisa, foi experimentando transformações, significando seu 

fazer e, com isso, inventando outros percursos na pesquisa com os sujeitos pesquisados.  

Percebemos o refazer-se no processo de conhecimento quando os 

estudantes conversavam sobre os modos de aprender na escola por meio da fotografia. A 

aprendizagem, antes entendida como uma captação de um mundo, como alguém que recebe 

passivamente as informações vindas de fora, passa a ser percebida como um processo, 

acontecendo na experiência. E aqui observamos a preferência dos estudantes pelas práticas 

que favorecem o exercício da autonomia. 

O exercício de autoria com imagens fotográficas, a partir das explicações que se 

faziam na linguagem, oportunizou desdobramentos para uma aprendizagem na escola tecida 

na legitimação dos sujeitos. Durante o percurso fotográfico, os estudantes foram produzindo e 

inventando territórios escolares com sentidos para o aprender, objetos técnicos digitais, 

configuram na produção deles outros territórios para atuarem. 

No decorrer da pesquisa temos o prazer dos estudantes nas atividades em que podem 

se colocar como autores no processo de conhecer, ao mesmo tempo em que apontam desejos 

de interagir com as tecnologias digitais. Tal circunstância nos leva a pensar em novos 

formatos para o aprender na escola, onde as tecnologias sejam pensadas numa condição de 

autoria, como articuladoras de uma educação conectada com o viver dos sujeitos. 

 

 



REFERÊNCIAS 

BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984 

DEMOLY, K. O lugar da professora na escola: mecanismos institucionais de poder-saber. 

Ijuí: Editora: UNIJUÍ, 2ª ed.1999,  

DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1994. 

KASTRUP, V.; CARIJO, F.H.; ALMEIDA, M.C.; O ciclo inventivo da imagem. 

Informática na Educação, Porto Alegre, v.15; p. 59-74, jan./jul. 2012. 

MATURANA H.; VARELA, F. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 

compreensão humana. São Paulo: Editora Palas Athena, 2001. 

PAULON, S. M. A análise de implicação como ferramenta na pesquisa-intervenção. 

Psicologia & Sociedade, v.17, n.3, 2005, p.18-25. 

PELLANDA, N.; Pellanda L. E. Psicanálise hoje: uma Revolução do Olhar. Ed Vozes, 

Petrópolis. (1996) 

SERRES, M. Filosofia mestiça. Trad. Maria Ignez Estrada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993. 

SIMONDON, G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris:Aubier Philosophie, 

1958, 1989, 336p. 

_______. L’ individuation psychique et collective. Paris: Editions, 1989.  

THIBAUD, J. P. La méthode des parcours commentés. In: GROSJEAN, M.; THIBAUD, J.P. 

L’espace urbain en méthodes. Marseille: Parenthèses, 2000. 

http://www.sigma.ufrj.br/UFRJ/SIGMA_FOCO/cadastros/relatorio/relatorio.stm?app=CADASTROS&codigo=68567&buscas_cruzadas=ON
http://www.sigma.ufrj.br/UFRJ/SIGMA_FOCO/cadastros/relatorio/relatorio.stm?app=CADASTROS&codigo=194777&buscas_cruzadas=ON

