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PRODUÇÃO DE MÍDIAS ESTUDANTIS
A formação tem como principal objetivo democratizar o conhecimento
acerca do uso das TICs, capacitar estudantes e professores da rede
pública de ensino para serem produtores e gestores multimídia, além de
estimular o uso de softwares livres nas unidades escolares em uma
perspectiva crítica, colaborativa e interdisciplinar.
Nesse sentido, as TICs precisam ser encaradas como “fundamento” e não
como simples instrumentos de apoio.

Prof. Peterson Azevedo

Fotografia
Construindo uma narrativa visual

O tempo é a razão da existência. O tempo é implacável, irônico,
cruel e sarcástico. O tempo atropela a razão, o intelecto, o capital
e o "status quo". Ele se esconde em si mesmo. O tempo é o Deus
que caçoa de nossa história, brincando com nosso entendimento.
Para ele, existe apenas um adversário que o afronta, que o
provoca, que o revela! A arte de enfrentar o tempo, de preservar
vestígios

e

fragmentos

do

espaçotempo,

chamamos

de

FOTOGRAFIA!
AZEVEDO,2016

O que é fotografia?
A Fotografia é a arte de fixar, por meio de agentes químicos, com
ajuda de uma câmara escura e com uma fonte de luz externa, uma
imagem qualquer de objeto posto na frente desta câmera. A
nomenclatura vem do grego Photos = Luz / Graphos = escrita,
portanto, escrita da luz.

Fotometria – que bicho é esse?
luz é um agente físico (radiação eletromagnética) que se propaga em
ondas e que é sensível ao olho humano, ou também conhecida como luz
visível. A luz

se propaga em diversos meios (água, ar) e em objetos

reflexivos (espelhos, metal) e sempre viaja em linha reta, o que possibilita
o surgimento da sombra, que é seu contraponto. Para o fotógrafo, a luz ou
seu conhecimento amplo, tem a mesma função que o pincel para o pintor.
É por meio da luz que o fotógrafo conta e escreve uma narrativa. A luz é o
objeto criativo do olhar do fotógrafo

Fotometria – que bicho é esse?
Já sabemos que fotografia é escrever com a luz. Mas como fazemos para utilizar
essa luz corretamente? Como podemos medir essa luz? Como podemos expor o
sensor a essa luz, de maneira que tenhamos uma fotografia com a luz correta?
Para obtermos uma medição da luz de maneira que ela não fique muito clara
(superexposta)

nem

muito

escura

(subexposta),

precisamos

utilizar

um

dispositivo que possa calcular as principais variáveis que interferem na luz – o
diafragma (abertura), o obturador (velocidade) e o ISO (sensibilidade).

A ABERTURA
O diafragma fotográfico é o dispositivo que regula a abertura de um
sistema óptico. O valor do diafragma dáse através de números,
conhecidos como números f ou fstop. Esta escala iniciase em 1, 1.4, 2,
2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, etc. Sendo que, quanto menor for o
número f, maior é a quantidade que luz que ele permite passar e,
quanto maior o número f, menor a quantidade de luz que passará
pelo diafragma.

A VELOCIDADE
A

velocidade é uma

das

principais

variáveis

na

fotografia.

Ela é responsável pela exposição da foto, ou seja, para determinar se a
quantidade de luz que entrará em contato com o sensor é o suficiente, ou
não. Se entrar muita luz, a foto ficará superexposta ou estourada, já se
entrar pouca luz a foto ficará subexposta ou escura. Além de determinar o
resultado ou a sensação de movimento na imagem.

O ISO – a sensibilidade
É a capacidade do filme/Sensor de captar a luz. A sigla especifica é
(American Standart Association).

A diferença entre a fotografia

analógica e digital é que nas câmeras digitais podemos trabalhar
com ISO diferente a cada foto. No caso do filme, esta informação é
fixa.

O Olho e As lentes
Lentes grandeangulares e fisheye  Fazem os objetos parecerem
menores e aumentam o campo de visão (8mm, 10mm, 18mm e 28 mm).
Lentes normais – Estas lentes possuem uma distância focal semelhante
ao campo de visão do olho humano. Por isso é chamada lente normal
(35mm, 50mm).
Lentes teles  As distâncias focais são maiores que a normal (70mm,
200mm, 300 mm , 1000mm etc).

Olha o passarinho!
A composição fotográfica  É o recorte (escolha) feito pelo fotógrafo da
cena. Essa ação deve ser consciente. O fotógrafo precisa saber escolher o
que tem sentido em seu ponto de vista.
Carlos Drummond de Andrade observou que as palavras estão em estado
de dicionário à espera do poeta. Assim também estão as paisagens sejam
elas geográficas e/ou naturais, à espera do olhar do fotógrafo.

De Olho no Celular – Para além do selfie.
✔

Leia o manual do seu aparelho;

✔

Entenda e compreenda a linguagem imagética e a luz (o que quero e como
quero fotografar?);

✔

Se aproxime do assunto – Lembrese, sua lente não é intercambiável;

✔

Sempre que possível configure o aparelho manualmente, sempre pensando no
assunto a ser fotografado;

✔

Sempre pense na capacidade de armazenamento do seu aparelho – Para onde
irá esta imagem? Vou precisar utilizar a maior qualidade (megapixels)?;

✔

Pense, planeje, experimente, pratique e exercite seu olhar.

E para que serve mesmo a fotografia?

✔

Criar um novo código visual;

✔

Constituir uma gramática própria de leitura e interpretação de mundo;

✔

Reter narrativas (histórias) em nossas cabeças;

✔

Democratizar identidades e memórias;

✔

Propor a construção de uma ética do ver.

O ensaio fotográfico: E ai, vamos contar uma história?
✔

Alimente sua história de vida (leia, vá ao cinema, pesquise);

✔

Fortaleça sua territorialidade (viva os espaços, converse com as pessoas)

✔

Construa um roteiro imagético (tenha um objetivo, um rumo);

✔

Estabeleça um foco (pessoal ou baseado em outras narrativas – um filme, um
livro, uma história oral);

✔

Utilize a linguagem estética a favor da narrativa (pense como você quer
apresentar suas imagens – cor, preto e branco, com intervenções cromáticas,
estude, crie e seja inventivo);

✔

Pesquise e amplie o seu campo conceitual (construa sua identidade visual).

Filmografia sugerida
Caçadores da Alma – É um documentário dividido em séries, dirigido pelo cineasta Silvio Tendler que
aborda diversas vertentes e caminhos da fotografia; http://tvbrasil.ebc.com.br/cacadoresdaalma
Repórteres de Guerra – Um longametragem do diretor Steven Silver, o filme narra a trajetória de
quatro fotógrafos nos conflito étnicos na África do Sul. Os fotógrafos Kevin Carter, Greg Marinovich,
João Silva e Ken Oosterbroek, que juntos foram intitulados pela imprensa como sendo The Bang Bang
Club;
O Sal da Terra – Filme documentário dirigido pelo mestre Win Wenders e o cineasta Juliano Ribeiro
Salgado. O filme retrata a trajetória e o estilo de vida e trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião
Salgado;
Ansel Adams: A Documentary Film– Filme documentário dirigido por Ric Burns. O filme conta a
história do mestre da fotografia em preto e branco. O Norte Americano Ansel Adams é responsável por
definir a atual escala de cinza, que nos ajuda na leitura e interpretação luz e sua nuances cromáticas;

Filmografia sugerida
Abaixando a máquina – Um filme documentário do cineasta Guillermo Planel, o filme discute as
dificuldades e os prazeres do fotojornalismo brasileiro. O filme apresenta o dia a dia deste
profissionais, discutindo ética e dor na profissão;
Iluminados– Filme documentário da cineasta Cristina Leal, que discute a fotografia de cinema, e para
isso convida os mais renomados fotógrafos brasileiros da área. O filme é uma aula de fotometria,
estética visual e técnica de iluminar uma cena.
BOA SESSÃO...
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