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Resumo  

 

Fotografia e escola são Modernas. Surgem no século XIX, no seio de uma sociedade 

industrial que demandava novos regimes de visualidade e novas perspectivas de 

aprendizagem. A sociedade industrial assegurou as condições de seus aparecimentos, 

permitiu seus desdobramentos, modelou-as e se serviu delas. Essa íntima relação produziu 

sequelas históricas não só ao funcionamento, mas principalmente aos sentidos atribuídos a 

cada uma delas na pesquisa e nos seus fazeres cotidianos. Apesar dos avanços operados 

tanto nas teorias da fotografia quanto nas teorias da educação é comum, mesmo na 

educação não-formal, a aplicação de seus modelos tradicionais. Neste artigo, o objetivo é 

discutir questões históricas e filosóficas que demarcaram esses campos, pontuar suas 

“desterritorializações” e articular o conceito de “educação menor” como campo de 

possibilidades da prática educativa com fotografia. 
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Introdução  

 

As interlocuções da fotografia com a educação são diversas. Podemos elencar, dentre as 

inúmeras, dois movimentos de atuação: na educação formal (escolar) e na educação não-

formal. Na educação escolar, tem se tornado comum a exposição do potencial didático da 

fotografia como instrumento ou recurso pedagógico. Não só a fotografia, mas as 

tecnologias em geral, tem ganhado espaço no intuito de tornar as aulas mais atrativas. 

Professores de história, geografia, biologia, dentre outros, exploram o valor documental da 

imagem fotográfica para desenvolver seus conteúdos.  

Por outro lado, as práticas educativas denominadas não-formais tem dialogado com a 

fotografia em suas ações cotidianas. Organizadas a partir de oficinas, a fotografia tem sido 

um importante agente de discussão de realidades locais, atuando como instrumento de lutais 

sociais na ampliação do debate sobre cidadania, na valorização das identidades territoriais 

e, principalmente, na manutenção da memória de comunidades. Muitas dessas oficinas de 

fotografia invertem o papel tradicional: suas populações deixam de ser fotografadas para 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 6 - GP Comunicação e Educação, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
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em Comunicação Social – Jornalismo (UFES). É coordenador do Grupo de Pesquisa “Fotografia em Comunidades”, do 
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tornarem-se “fotógrafas da sua própria realidade”. Comunidades marcadas pela abordagem 

estereotipada da mídia podem explorar o olhar sobre outros aspectos da sua comunidade 

(ROSSONI, 2009).  

Em ambos os casos, é inegável a importância da fotografia como ferramenta para o 

desenvolvimento dos processos educativos. Seja pelo viés didático, em disciplinas 

escolares, seja como condutor de um processo próprio (oficinas de produção fotográfica), o 

que tem justificado a sua aplicação é o seu valor documental, referencial e análogo. A força 

da imagem fotográfica está na sua capacidade de traduzir os elementos visíveis do mundo 

em sua superfície plana.  

A fotografia ganhou um sentido de retenção do mundo. A câmera é um equipamento que 

cumpriu a lógica do “espelho da memória”, uma ideia que se estruturou com o próprio 

desenvolvimento do Daguerreótipo
3
 no século XIX. Esses aspectos sustentaram o valor 

documental da fotografia, e fundamentaram a lógica da transparência das coisas e a sua 

relação imediata ao referente: a imagem fotográfica como um decalque, um rastro.  

Essas concepções consolidadas no campo fotográfico determinaram uma série de 

implicações tanto na produção de imagens quanto nos seus usos (utilidade) sociais 

subsequentes, principalmente na educação. 

Neste artigo, no entanto, tento partir de concepções contemporâneas da fotografia e da 

educação para pensar novas possibilidades de processos fotográficos em práticas 

educativas. Dialogo com o movimento de desconstrução de certezas ditas científicas em 

cada uma delas, ou seja, um movimento de “desterritorialização” (DELEUZE e 

GUATARRI, 1995).  

Na fotografia, o primeiro movimento é o da desconstrução da noção de índice
4
 como 

referência ontológica da fotografia, que historicamente tem sido reduzida ao singular de seu 

dispositivo. O esforço é que ela seja pensada no plural, “entrecruzando as imagens, as 

práticas, os usos, as formas, os territórios, e suas variações contínuas” (ROUILLÉ, 2009). 

Ao invés de remetê-la a uma essência, e de fixá-la em um único ponto (o documento), a 

intenção é mostrar como ela oscila entre várias posições: o documento, a expressão, a arte. 

Diante das visões essencialistas e estáticas habituais, a tentativa é mostrar as progressões e, 

                                                
3 Técnica de produção de imagem fotográfica, desenvolvido por Louis Mande Daguerre. Seu lançamento, a 

publicidade era: “imagine um espelho que grava a sua imagem, pois isso é o Daguerreótipo”. 
4 Segundo C. S. Pierce é um signo produzido a partir de contiguidade física com o referente 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

como elas, podem ocupar determinantemente novos lugares, até então, consagrados, ao uso 

documental. A fotografia diverge constantemente dos modelos visuais abstratos, aos quais, 

graças às simplificações, ficou reduzida. É preciso, então, segundo Rouillé (2009), restituir-

lhe a porção de complexidades que lhe foi amplamente recusada e examinar como ela 

sempre se liberou das cláusulas discursivas, que constituem termos como o documento, a 

impressão, o referente (a própria coisa), a transparência, a semelhança, a objetividade, o 

“isso-foi”. A ideia é penetrar nessa nova perspectiva da fotografia, e revirá-la pelo seu lado 

direito. “Abrir esse espaço discursivo para outras propostas como a expressão, a imagem, a 

escrita, a opacidade, a arte dos fotógrafos, a fotografia dos artistas, as alianças, o 

dialogismo, mas igualmente a ficção, o virtual, o alhures” (ROUILLÉ, 2009, p.450). 

Na educação, o movimento é a desconstrução da escola como único espaçotempo do 

ensinareaprender e de todas as suas certezas ditas científicas e/ou pedagógicas sobre o que 

pensamos acerca de aprendizagem, didática, controle, avaliação, resultados e expectativas. 

Se outros espaços e tempos se configuram como legítimos, e aqui apontamos a educação 

não-formal como nosso lugar de atuação, as aprendizagens se afastam estritamente de 

conteúdos e se abrem às experiências, às redes de afeto, às novas relações com as 

tecnologias e à produção de subjetividades. O ambiente educacional é um lugar de 

inventividades, de possibilidades e de escolhas. Um lugar de sentidos, por vezes prazerosa, 

por outras, conflituosa. É essa turbulência que faz da educação um grande desafio. 

Desafio também tem este pequeno ensaio. Dialogar fotografia – e sua nova condição –, com 

a educação – e sua nova condição. Para isso, proponho a experimentação das possibilidades 

produtivas e inventivas da prática educativa com fotografia a partir do conceito de 

“literatura menor” (DELEUZE e GUATARRI, 1977). Para os autores, a literatura menor é 

um movimento de subversão e de desagregação da própria língua. Nosso esforço foi 

deslocar o conceito e todas as suas potencialidades subversivas para o campo educacional, 

intitulando-o de “educação menor” (GALLO, 2003).  

O objetivo é potencializar a prática educativa com fotografia a partir dos agenciamentos 

produzidos no seu cotidiano, e da relação dos sujeitos com o dispositivo fotográfico. 

Experimentar ainda movimentos de subversão da lógica escolar que insiste em perdurar 

como modelo e método de ensino em práticas educativas não-formais. O contracenso se dá 

justamente porque o território da educação não-formal se caracteriza pela liberdade de 

criação e inovações. 
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Fotografia e a escola: alguns apontamentos 

A fotografia e a escola tem muitas coisas em comum. A principal delas é a origem.  

Surgiram no mesmo contexto político, econômico, social e cultural da nascente sociedade 

industrial do século XIX. Elas são datadas historicamente e objetivadas socialmente. 

Nasceram não por acaso, mas afinadas às demandas de uma sociedade que se transformava 

muito rapidamente (crescente urbanização, valores e mudança de comportamentos) e que 

necessitava de respostas imediatas.  

A sociedade industrial tinha uma dinâmica própria e se configurava a partir de novas 

características: um novo modo de produção (capitalista industrial), nova forma de 

organização social (urbanização), novas formas de pensar e de produzir o conhecimento 

(ciência) e de novos regimes de visualidade, a imagem máquina (realismo, transparência, 

nitidez, rapidez e reprodutibilidade).  

Alguns desses alicerces produziram as condições para o desenvolvimento da escola e da 

fotografia. Um contexto propício a novas descobertas e de efervescência das ciências 

sociais emergentes que incorporaram os preceitos teóricos e metodológicos das ciências 

naturais como regimes de verdade (SANTOS, 2009). Fundamentaram-se, portanto, por 

meio da filosofia positivista, que tinha, dentre as suas bases, uma filosofia da sistematização 

e da ordem. Tanto a fotografia quanto a escola foram instituídas sob essas lógicas.  

A fotografia, a imagem técnica, torna-se a imagem da sociedade industrial. É vista como 

um documento com o máximo de pertinência e de eficácia, que a serve de ferramenta e que 

atualiza os seus valores essenciais. “Do mesmo modo, para a fotografia, a sociedade 

industrial representa sua condição de possibilidade, seu principal objeto e seu paradigma” 

(ROUILLÉ, 2009, p. 30). 

Por seu lado, a escola torna-se o único e legítimo espaço e tempo destinado às 

aprendizagens das novas gerações. Nela se aprendia não só conhecimento científico, mas 

principalmente o modus operandi da sociedade moderna, os seus hábitos, costumes e 

valores. A escola teria ainda um importante papel na formação e qualificação técnica da 

futura mão-de-obra que iria sustentar o progresso tão presente do discurso da época. Além 

de ser um espaço para ensinar, a escola determinava ainda a metodologia de como ensinar. 

Todas essas concepções ligadas a uma pedagogia tradicional estabeleceram a relação clara 

entre professores e alunos, à pedagogia, à avaliação e às punições.  
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Fotografia: a imagem máquina  

Como qualquer outra sociedade, a industrial tinha a necessidade de um sistema de 

representação adaptado ao seu nível de desenvolvimento, ao seu grau de tecnicidade, aos 

seus ritmos, aos seus modos de organização sociais e políticos. A pintura e o desenho não 

correspondiam a esse fluxo. A fotografia foi a melhor resposta para todas essas 

necessidades. O surgimento da fotografia provocou mudanças significativas nas relações 

que os sujeitos estabeleciam com as imagens e com o próprio mundo.  

Todas essas e outras questões potencializaram uma série de teorias sobre a fotografia. A 

maioria delas fazia incursões procurando atingir a sua essência – uma ontologia da imagem 

fotográfica – que a diferenciaria das demais imagens.  

Eis que desse complexo jogo de determinações surgiram problemáticas. Segundo Rouillé 

(2009), a tentativa de se chegar a uma concepção ontológica, principalmente a partir do 

século XX, trouxe a reboque um conjunto de sólidas convicções: a fotografia é o espelho do 

real, que provém do advento da objetividade e da automatização da imagem, que é 

assimilável a um verdadeiro ‘fenômeno natural’. Essas convicções encontraram no seio de 

uma sociedade que se desenvolvia, um ambiente extremamente favorável. 

A partir dos anos 80, as investidas teóricas se avolumaram e as certezas se solidificaram. Os 

argumentos, citados anteriormente, associados à retomada das teorias o semiótico Charles 

S. Pierce, principalmente a partir da sua noção de índice, serviram, segundo Rouillé, de 

verdadeira vulgata acerca da fotografia. 

A teoria do índice vai se tornar a referência ontológica da fotografia e argumento chave de 

diferenciação a outras imagens. A relação de contiguidade física com o referente e a 

necessária preexistência do objeto, que apenas deixaria impressa o seu rastro, passou a 

determinar a essência da fotografia e a fortalecer ainda mais o seu valor documental.  

Dentre os autores que contribuíram para essa significação estão Barthes (1980), Krauss 

(2002), Dubois (1994), autores que comungam a ideia da fotografia como traço, rastro e 

marca do referente e, sustentaram juntamente com Bazin (1945), o idealismo do verdadeiro 

fotográfico. Coincidentemente, estes são os autores em que os pesquisadores da educação 

mais se ancoram quando abordam a fotografia. 

Para Rouillé (2009, p. 17), os pensadores do índice “tiveram a grande desvantagem de 

alimentar um pensamento global, abstrato, essencialista”, relacionando as imagens à 
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existência prévia das coisas, cujas marcas elas, passivamente, apenas registrariam. Dessa 

forma, argumenta Rouillé, é como se a fotografia fosse pensada no singular, como uma 

categoria da qual se possam extrair leis gerais. Não levam em consideração “nem a 

diversidade dos conjuntos de práticas cotidianas”, que são variáveis segundo suas 

particularidades, “nem de um corpus de obras singulares” (Idem, p. 17).  “Seja de moda, de 

publicidade, de imprensa[...] um álbum de família, o muro de uma cidade ou a parede de 

um museu, pouco importa: suas leis essenciais são as mesmas” (ROUILLÉ, 2009, p. 193). 

Essa total recusa das singularidades e dos contextos, essa necessidade de atenção exclusiva 

para com a essência, trouxe como consequências uma série de reduções tanto no campo na 

produção quanto no da pesquisa. Mas talvez, a que mais tenha provocado sequelas tenha 

sido reduzir a fotografia “ao funcionamento elementar do seu dispositivo, à sua mera 

expressão de impressão luminosa, de índice, de mecanismos de registro” (Idem, p. 18), em 

detrimento dos seus aspectos simbólicos, culturais, artísticos e expressivos.  

O resultado desta “miséria da ontologia”, como intitula Rouillé, foi o encarceramento da 

fotografia no território do útil, em sua utilidade prática de registro das evidências do 

mundo, de simples captura do que está diante da câmera. Além de enclausurar a fotografia 

na sua relação imediata com as coisas (“o referente adere”), essa determinação, por muito 

tempo, direcionou os usos da fotografia: a documentação do mundo e registro dos fatos.   

É sobre essas concepções da fotografia que a educação tem se apoderado. O seu valor 

utilitário suplantaria qualquer estética e a beleza seria apenas um acessório desprezado e/ou 

facultativo. Neste estudo, o objetivo é pensar a fotografia na educação não-formal, 

dialogando com suas concepções contemporâneas e suas potencialidades estéticas 

(SOULAGES, 2010). 

  

Outra condição fotográfica 

Durante muitos anos, a concepção de índice perdurou no território fotográfico. A década de 

1970 marca o período de crise da fotografia-documento e de um processo de passagem, 

segundo Rouillé, do documento para a expressão. Essa passagem não se deu de maneira 

aleatória. O declínio da fotografia-documento acompanha o próprio declínio do modelo de 

sociedade a que ela estava intimamente ligada: a sociedade industrial.  
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No mundo contemporâneo, o papel documental exercido pela fotografia passou a ser 

cumprido por outras imagens
5
 tecnologicamente mais avançadas e adaptadas aos 

funcionamentos e aos regimes da sociedade da informação. A sociedade mudou, e a 

verdade, segundo Rouillé, se converte rumo aos incorporais, aos imateriais e à informação. 

O real mudou e não mais corresponde à eficácia da fotografia. A fotografia não pode mais 

desempenhar o seu papel de documento. Essa mudança liberta a fotografia para novas 

possibilidades. Novas práticas, usos e procedimentos já eram necessários. Para Rouillé, a 

queda de regimes de verdade
6
 corresponde a uma queda de um regime político.  

Apesar do processo de declínio ter se desencadeado a partir da década de 70, é nos anos 

1980 que Barthes publica o livro que se tornaria a maior referência para a fotografia: A 

Câmara Clara. Nela, Barthes ainda estava movido pela fé no valor referencial da fotografia 

e insistia naquilo que estava em via de ficar ultrapassado que é a representação. Essa é uma 

das constatações dos regimes da Fotografia-expressão: a de que entre o real e a imagem 

sempre se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis, porém “operantes que se 

constituem em ordem visual, em prescrições icônicas e em esquemas estéticos” (ROUILLÉ, 

2009, p.136). Rouillé explica que apesar de a presença do objeto ser tecnicamente 

necessária para a fotografia, isso não permite dissolver a imagem na coisa, nem limitá-la à 

função passiva de ser a impressão de um referente
7
 ativo.  

Essas novas concepções dinamizam uma possibilidade justa para a fotografia: a migração 

do território utilitário da imagem fotográfica para o território expressivo da escrita 

fotográfica. A questão da verdade e os critérios formais mudaram. Essa dinâmica aponta 

para a necessidade de reatar com a pluralidade das práticas, das imagens e das obras, e 

trilhar um caminho de restituição de sua densidade histórica, social e estética.   

A prática educativa também pode de se atualizar quando o assunto é fotografia. Penetrar 

nesse novo cenário teórico que envolve novas produções e novas visibilidades. A fotografia 

está sendo explorada em sua singularidade, na medida em que, ao contrário, poderia ser 

                                                
5 No campo da informação, a força da televisão (ao vivo) e as redes digitais dimensionaram uma nova forma de 
comunicação mais rápida, precisa e instantânea. 
 
6 Para o autor, essa crise de verdade só vem mostrar uma outra verdade sobre a fotografia documento: a constatação de que 

a fotografia-documento finaliza o programa metafísico e político de organização visual iniciado com a pintura do 
Quattrocento. “[...] Realizou-o e colocou-lhe um ponto final” (idem, p.157). 
7 Sob a lógica de que o ‘referente adere’ a imagem perde a sua força expressiva. “Não importa o que a imagem mostre o 
que vemos é o referente”, assim dizia Barthes.  
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compartilhada em suas multiplicidades. Isso empobrece a prática educativa que só consegue 

concebê-la como documento. Há um terreno fértil e inexplorado. 

Atualmente, o mundo e, com ele, o que Rouillé (2009) chama de o alhures
8
, conheceu 

transformações de uma amplidão imensa. O alhures fotográfico se evolui segundo três 

direções. O primeiro, uma espécie de exacerbação da função documental leva a procurar o 

insólito, o excepcional, ou o extremo. “O documento muda sua antiga função de 

aproximação em prol de uma função de exumação” (p.451); O segundo, situada no oposto 

da ética documental e da transparência, encontra-se a fotografia artística que concede um 

lugar preponderante à matéria, à sombra, à ficção ou ainda ao flou. “Transformar o próximo 

em estranho, em mistério, em longínquo, suprimir a nitidez dos contornos[...] Todos esses 

efeitos neopictorialistas de escrita contribuem para traçar um horizonte imaginário, o mais 

afastado possível do banal realismo e da trivial realidade do mundo” (p. 452). O terceiro, na 

perspectiva do segundo, que leva a fotografia para fora do território da pura utilidade 

documental e da estrita duplicação do real, caracteriza-se por uma nova relação entre 

fotografia e visível: “o material visual deve capturar forças não visíveis. Tornar visível, e 

não tornar ou reproduzir o visível” (DELEUZE e GUATARRI apud ROUILLÉ, 2009).  

Como aponta Rouillé, nesse outro lugar, a fotografia liberou-se da representação e da 

imitação. 

Não sendo mais o visível um elemento ao qual se adequar estritamente, mas um material 

maleável à vontade, perderam importância as questões de semelhança, de referente, de 

original e de cópia, de modelo e de simulacro. “Fotografar não consiste mais em produzir 

segundo a distinção platônica as ‘boas ou más cópias’ do real; agora consiste em atualizar, 

tornando visíveis, aqui e agora, os problemas, os fluxos, os afetos, as sensações, as 

densidades, as intensidades” (ROUILLÉ, 2009, p. 452). 

 

Escola e outros espaços e tempos de aprender e ensinar 

Se em décadas passadas perguntássemos onde se ensina e se aprende, a resposta, assim 

como deviam ser as coisas na modernidade, era extremamente “objetiva”: na escola.  

Contudo, na contemporaneidade as relações com o conhecimento mudaram. A evolução da 

humanidade atingiu um patamar em que os espaços de conhecimentos se tornaram cada vez 

mais intensos, e nenhum poder político ou econômico pode controlar a sua explosão. É 

                                                
8 Outro lugar 
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nesse contexto que tem se ampliado as práticas de educação não-formal. O termo diz 

respeito às instituições, associações, organizações e grupos que trabalham com a educação e 

que, apesar da sua menor formalidade, diferem da educação formal. Elas podem ser 

exemplificadas por atividades organizadas e planejadas com conteúdos diversos que 

acontecem fora dos muros ou da organização linear das escolas.  

Mais do que estar fora dos muros escolares, as práticas não-formais tem a possibilidade de 

se libertar de dogmas cristalizados pela didática escolar tradicional que tenderam a 

conceber o conhecimento (científico) como algo possível de ser transmitido, e o professor, 

pleno sabedor, como o único autorizado para conduzir o processo. Somam-se a isso, os 

rigores e as disciplinas como agentes norteadores da ação educativa. É fácil compreender as 

implicações do pensamento positivista como norteador da organização escolar. 

A escola foi, durante muito tempo, compreendido e aceito como o único lugar de 

aprenderensinar, em um processo difundido em toda a sociedade e que tem a ver com a 

organização linear e hierarquizada do poder. Como esclarece Alves (2000, p.21), o 

conhecimento, sua criação e difusão, dessa maneira, é entendido, naquele então e de 

maneira dominante ainda hoje, “como aquilo que se dá nos espaçostempos autorizados para 

tal, ignorando-se o que no cotidiano da vida era/é igualmente, criado e difundido”. 

As redes de significações construídas fora desse espaço territorializado eram rotuladas no 

máximo como senso comum ou na melhor das hipóteses “crendices populares”. Propondo-

se como modelo global, a racionalidade científica cartesiana se revelou também como um 

modelo totalitário, na medida em que negava (nega) o caráter racional (científico) a todas as 

formas de saber que não se pautassem por seus princípios metodológicos.  

Na educação não-formal, ao contrário, o campo de possibilidades de produção do 

conhecimento se abre à esfera das redes de afeto e de fazeres.  Não é possível mensurar o 

que se aprende. O conhecimento é articulado por uma complexa rede rizomática de saberes 

em processo, pois “as pessoas estão envolvidas no e pelo processo de ensino-aprendizagem 

e tem uma relação prazerosa com o aprender” (Simsom et al, 2001, p. 10). 

Para a fotografia, esse campo se abre com extrema importância. É possível inventar, criar e 

dialogar fotografia na educação não-formal produzindo espaços de prazer, de descobertas e 

de manifestações artísticas e culturais: fazer do processo fotográfico uma grande área de 

aprendizagens, de resistências e de subversões.  
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A fotografia na educação não-formal:  por uma “educação menor” 

Neste estudo, caminhamos numa perspectiva de ideias que questionam certezas ditas 

científicas e/ou pedagógicas e verdades cristalizadas que durante muito tempo imprimiram 

suas marcas na ciência e na educação. Aqui surgem como possibilidades. A concepção que 

norteia nosso agir/pensar as práticas educativas com fotografia na educação não-formal está 

ancorada no conceito de literatura menor, empregada por Deleuze e Guatarri (1977) como 

dispositivo para analisar obra de Kafka
9
. Para os autores, podemos entender literatura 

menor como subversão da língua, como veículo de desagregação dela própria. Os 

pensadores indicam três características principais para que se possa identificar uma obra 

como literatura menor: a desterritorialização da língua, a sua ramificação política e o seu 

valor coletivo. 

Apoderando-me desse conceito (literatura menor) e compartilhando os deslocamentos para 

o campo educacional, propostos por Gallo (2003), chegamos ao conceito de “educação 

menor”. Dentro das categorias deslocadas, a primeira é a desterritorialização. Se na 

literatura a desterritorialização é da língua, na educação não-formal a desterritorialização é 

dos processos educativos formais que pressupõe que ao ensino corresponde uma 

aprendizagem. Estão a todo tempo determinando o que ensinar, como ensinar, para quem 

ensinar e por que ensinar. Assim procedendo deixam escapar a riqueza de aprendizagens 

que se processam em fluxo. É importante compreender o que entendemos por 

aprendizagem. Deleuze nos ajuda:  

“aprender vem a ser tão-somente o intermediário entre não-saber e 

saber, a passagem viva de um ao outro. Pode-se dizer que é uma tarefa 

infinita, mas esta não deixa de ser rejeitada para o lado das 
circunstâncias e da aquisição, posta para fora da essência supostamente 

simples do saber como inatismo, elemento a priori ou mesmo Ideia 

reguladora. E, finalmente, a aprendizagem está, antes de mais nada, do 
lado do rato no labirinto, ao passo que o filósofo fora da caverna 

considera somente o resultado – o saber – para dele extair os princípios 

transcendentais (DELEUZE apud GALLO, 2003, p. 66). 

 

A educação tradicional se ramificou em todas as instâncias com seus tentáculos. Apesar de 

a escola ter perdido o seu caráter único de instância educativa, seus modos de proceder, 

suas convenções e relações hierárquicas de poder parecem ainda se perpetuar como 

modelos nas práticas não-formais. A ruptura dessas referências conservadoras tem se 

tornado difícil porque, em muitos casos, a realização das práticas educativas é dependente 

                                                
9 Franz Kafka (1883-1924) foi um importante escritor que nasceu em Praga, atual República Tcheca. 
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de agências financiadoras tanto públicas (editais) quanto privadas. A contrapartida desses 

órgãos exige uma resposta imediata a seus investimentos. As interferências tem implicações 

diretas em relação ao discurso do projeto, ao tempo de realização e aos resultados 

objetivados.  

Uma “educação menor” faz com que as raízes aflorem e flutuem, escapando desta 

territorialidade forçada. Remete-nos a novas buscas, novos encontros e novas fugas. Daí a 

importância da entrega ao acaso, ao devir: sem expectativas, sem objetivos definidos, sem 

respostas imediatas, sem quantificações, sem ontologias. Abrir-se à compreensão da 

potência das microrrelações; abrir-se à complexa rede de afetos, de saberes e de fazeres que 

estão entrelaçados na dinâmica de uma prática educativa não-formal. A intenção é 

compreender a potência do invisível, do inesperado e do que está em latência, em fluxo. A 

“educação menor” age exatamente nas brechas. “[...] a aprendizagem está, antes de mais 

nada, do lado do rato no labirinto...” (DELEUZE, op.cit). 

A segunda característica é a ramificação política. E aí está uma importante inferência. A 

prática não precisa trazer necessariamente um conteúdo político expresso em forma direta, 

mas ela própria, pelo agenciamento que é, só pode ser política. “Sua existência é política: 

seu ato de ser é antes de tudo um ato político em essência” (GALLO, 2003, p. 67).  

A “educação menor” evidencia, segundo Gallo (2003), a dupla face do agenciamento: 

agenciamento maquínico de desejo do educador e agenciamento coletivo de enunciação, da 

relação dos participantes com o contexto. Esse duplo agenciamento produz possibilidades 

que se abrem ao infinito e produz subjetividades. Aí se encontra a sua potência política. A 

subjetividade funciona como usina, segundo Guatarri (1997, p. 44). Para ele, só é possível 

enfrentar os destroços do capitalismo mundial integrado pela promoção de práticas 

inovadoras, pela disseminação de experiências alternativas, centradas no respeito à 

singularidade e no trabalho permanente de produção de subjetividades, que vai adquirindo 

autonomia e ao mesmo tempo se articulando ao resto da sociedade. 

Talvez encontremos aqui, alguns equívocos de projetos que atuam pelo viés político. Para 

justificar sua importância política e serem beneficiados em editais públicos e privados, 

profetizam, como algumas seitas religiosas, a cura, a solução de problemas, a mudança de 

vidas e a transformação de realidades. Como a maioria dos projetos são produzidos para 

serem aplicados com prazos determinados e em locais específicos (periferias), tais discursos 

se anunciam ainda mais arrojados e, para isso, se constituem a partir da estereotipação de 
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suas populações. Expressões como “jovens em situação de risco”; “afastá-los do crime”; 

“tirar da rua”, “levar cidadania”, “capacitar pessoas” ou “conscientizar a população”, dentre 

outras, enclausuram as populações no terreno do banditismo em potencial e anunciam um 

movimento de discriminação velado. Na prática, isso pode ter implicações complexas tanto 

no desenrolar dos conteúdos quanto na subjugação dos participantes. 

A terceira característica é o valor coletivo. Na “educação menor” todo ato adquire um valor 

coletivo. Os agenciamentos são coletivos. Não há sujeitos individuais, mas agenciamentos 

coletivos. Para Deleuze (1992), a melhor forma de entender os sujeitos seria como 

agenciamentos que se metamorfoseiam à medida que expandem suas conexões. O autor fala 

em subjetivação. Não há aqui um sujeito prévio, e sim processos de subjetivação. Para o 

autor, “a subjetivação é o processo pelo qual os indivíduos e as coletividades se constituem 

como sujeitos, ou seja, na medida em que resistem e escapam tanto aos poderes quanto aos 

saberes constituídos” (Idem, p. 196). Trata-se de novas formas de subjetividade, “de 

subjetividades múltiplas, fluidas, heterogêneas, de uma subjetividade que já não está 

previamente estabelecida, mas que se dá através de uma relação entre sujeito e dispositivo”. 

(CARVALHO, 2008). 

A prática educativa com fotografia é uma ação coletiva. De forma bem articulada, ela pode 

ser um exercício de produção de multiplicidades. As multiplicidades que, para Deleuze e 

Guatarri (1995), são a própria realidade, não supõem nenhuma unidade, não entram em 

nenhuma totalidade, tampouco remetem a um sujeito.   

A educação menor é rizomática, segmentada, fragmentária e não está preocupada com a 

instauração de nenhuma falsa totalidade. Não interessa a ela criar modelos, propor 

caminhos, impor soluções. “Não se trata de buscar a complexidade de uma suposta unidade 

perdida. Não se trata de buscar a integração dos saberes. Importa é fazer rizoma. Viabilizar 

conexões e conexões; conexões sempre novas” (GALLO, 2003, p.68). 

Fazer conexões com participantes, com os moradores, com as famílias, com a câmera, com 

a rua, com o mundo, com as imagens, com a arte, com a expressão. Esta poderia ser uma 

dinâmica da prática educativa, ao contrário de algumas situações em que se prendem aos 

conteúdos técnicos que estão ligados às aprendizagens do equipamento e ao fazer 

fotográfico. Valoriza-se o ensino da linguagem fotográfica como uma espécie de 

alfabetização visual, onde são engendrados o alfabeto e as regras da comunicação visual: 

composição, enquadramento, ou seja, o jeito certo de ver: enquadrar o olhar.  
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Em outros casos, há um direcionamento excessivo dos temas fotográficos. A indução leva 

os participantes a atingirem os desejos dos seus realizadores. É sutilmente imposta a 

produção de retratos da realidade vivida, sob a justificativa de se produzir “cidadãos 

críticos”. Nesses casos a ação pode ter efeitos controversos, já que a linha entre criticidade e 

doutrinação é muito tênue.  

Com discursos mais arrojados, espera-se, supostamente, denunciar problemas e forjar a luta 

por melhores condições. O conteúdo acaba se limitando ao funcionamento documental. E é 

nessa composição que se diferencia as perspectivas aqui apontadas. O valor da prática 

educativa não está nem no discurso nem no resultado imagético produzidos. Ele está em 

processo, está no “entre”. Está nas multiplicidades produzidas, nos agenciamentos 

maquínicos de desejo dos realizadores e nos agenciamentos coletivos de enunciação que 

transbordam durante esse saber-fazer.  

Desse processo que é coletivo por natureza, que é político por excelência, vão surgir outros 

enunciados, dentre os quais, olhares sensíveis às necessidades materiais do coletivo ou 

olhares sensíveis à expressividade artística do campo visual fotográfico. Tanto um quanto o 

outro não são mais nem menos poderosos
10

. Eles estão em fluxo, produzem subjetividades. 

Talvez estejam aí as subversões da linguagem e do método. 

É importante ver as brechas. Potencializar o imaginário. Operar, sem culpas, outras 

possibilidades da própria fotografia. Experimentar! Percorrer as belezas da imagem, 

produzir arte e dialogar com os desejos. Explorar a prática e sua relação com a imagem, em 

todas as suas implicações rizomáticas e retirar o peso da imagem enquanto signo 

(SOULAGES, 2010). Ao final, a produção fotográfica não precisa dizer coisas, nem 

produzir um sentido objetivo para um observador.  

 

Algumas considerações nem tanto finais 

Um pouco de possível à fotografia e à educação! Apesar de parecer um desabafo, a 

expressão surge como uma constatação. O espaço da educação não-formal também é muito 

rico em suas múltiplas possibilidades de experiências e de aprendizagens. A educação não-

formal talvez seja um dos territórios de maior liberdade de criação e de inventividades. 

                                                
10 É importante compreender que não é o discurso da criticidade que torna as práticas educativas mais ou menos 
importantes. Explorar o potencial da imagem em suas instâncias artísticas e estéticas são um bom exercício de cidadania. 
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Neste artigo, procurei dinamizar os lugares possíveis da fotografia na educação não-formal 

e pontuar algumas críticas a ações existentes. Foram divagações teóricas densas, às vezes, 

longas demais. Contudo, dentro das suas limitações buscamos fazer provocações, 

problematizar e levantar suspeitas. Não são as únicas vias possíveis, mas fluíram de 

constatações observadas empiricamente nos mais de dez anos de atuação em atividades 

educativas com fotografia seja em movimentos sociais, em bairros periféricos, em escolas 

públicas, seja em bairros de classes médias e altas. 

Em muitas situações, os discursos se afastam da prática. Estão em direções contrárias. No 

cotidiano, as relações são outras, fluem em outras dinâmicas e em outros movimentos. 

Nossos (des) encontros são com os desejos. Porém, não é a intenção agarrá-los, mas fazer 

movimentos. Fazer disso uma potência. 

Nessas invenções do fazer, passamos a trilhar alguns caminhos. Somos partidários de uma 

aprendizagem não diretiva. Sem conteúdos técnicos, sem orientações do jeito certo de 

fotografar, muito menos do que deve ser fotografado. Isso não significa que não haja 

cuidado, estratégias e reconhecimentos. 

Priorizo as atividades que dialoguem a fotografia enquanto processo, e não somente como 

conteúdo visual do mundo. Apenas pontuamos algumas potências que parecem figurar 

como irrelevantes em algumas práticas educativas. O valor da experiência pode estar no 

encantamento dinamizado pelo processo fotográfico e de todos os agenciamentos 

produzidos do encontro entre os sujeitos e dispositivo fotográfico: a descoberta do 

dispositivo; a construção do equipamento (pinholes); a entrada na câmera escura, produzida 

da reinvenção do papelão; da construção do laboratório improvisado; das extensões de fios; 

da magia da luz vermelha; das bandejas de revelação, que como mágica dá vida à imagem; 

das saídas para fotografar; das interlocuções pela expectativa da imagem; das conversas 

paralelas, das histórias contadas; dos sorrisos compartilhados; da descoberta do dispositivo; 

do primeiro toque no botão; da timidez; do medo da pergunta; da descoberta da resposta; 

das imagens produzidas, seja das ruas esburacadas, seja de texturas de muros grafitados, 

dentre as infinitas multiplicidades produzidas: produzem-se pelo desejo da arte, pelo desejo 

de produzir novas visibilidades ou pelo afeto com os participantes. 

Todos tem histórias e estórias para contar. Deixem que elas possam ser contadas do seu 

jeito; Ou melhor, que não sejam contadas. Que a fotografia possa encantar essa ação. Se 

estiverem relacionadas com a comunidade e seus problemas vão aparecer 
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independentemente  do nosso direcionamento. A ideia não é limitar, mas abrir os horizontes 

sem julgamentos. Podem produzir imagens, manipulá-las, burlar a lógica do enquadramento 

correto, do ponto de vista: tornar visível. 

Podemos criar e fazer da prática educativa uma invenção cotidiana, uma máquina de guerra, 

um campo de resistências e de subversões, uma “educação menor”. Pensar a fotografia 

como um pretexto para conhecer pessoas e viver experiências. Brincar com a fotografia, ser 

feliz com ela e, por que não, fazer dela, assim como a própria vida, uma obra de arte. 
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