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CONCEITOS: conotação e denotação
HABILIDADES: Representar e comunicar;
Analisar e sintetizar, Contextualizar cultural-
mente.

OBJETIVO: aprender que a fotografia não é transparente em relação à realidade, mas sim
uma linguagem altamente codificada, que recria a realidade.

ABORDAGEM SISTEMÁTICA ABORDAGEM SISTÊMICA ABORDAGEM EVOLUCIONÁRIA
Mecanicista
Racional e linear
Baseada na autoridade do especialista
Mensurável e objetiva

ARQUITETURA HIERÁRQUICA

Relacional
Intuitiva e não linear
Participatória
Pragmática e subjetiva

ARQUITETURA IGUALITÁRIA

Seleção natural
Presença da espontaneidade
Regras muito simples
Auto-organizada

ARQUITETURA INDIVIDUALISTA

Componentes
1. Textos “Amensagem fotográfica” e “A fo-
tografia de imprensa” de Roland Barthes
2. Slides com trechos do texto selecionados
pelo professor
3. Exemplos de fotos retiradas de jornais e
revistas de grande circulação e organizados
em slides.

Componentes
1. Fotos diversas retiradas de jornais e revis-
tas de grande circulação e também de sei-
tes que armazenam imagens produzidas por
fotógrafos profissionais e amadores, como o
Flickr
2. Edição especial da revista “Cult” (número
100) sobre a vida e a obra do semiólogo
Frances Roland Barthes
3.Mapa com sínteses dos principais concei-
tos de Barthes sobre a linguagem da foto-
grafia e reproduções de fotos diversas,
porém sem ligações entre texto e foto
4. Textos “Amensagem fotográfica” e “A fo-
tografia de imprensa” de Roland Barthes
5. Câmeras fotográficas digitais e computa-
dores com acesso à internet

Componentes
1. Câmeras fotográficas digitais e computa-
dores com acesso à internet
2. Ficha com descrição de duas tarefas:
criar uma conta no site Flickr, postar fotos
pessoais e montar uma exposição com fotos
de outros usuários, usando a ferramenta
“expô”
3. Ficha com problemas de representação
para serem resolvidos pela fotografia como,
por exemplo: “como fazer uma pessoa ser
mais importante do que outra numa cena?”
ou “como fazer para que um objeto traga
algum sentido específico para uma cena?”,
“como embelezar uma cena que é algo
banal na realidade?”
4. Textos “Amensagem fotográfica” e “A fo-
tografia de imprensa” de Roland Barthes
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Processos
1. Ler o texto antes da aula
2.Apresentar a leitura que o professor faz
do texto, usando os slides com trechos sele-
cionados
3.Mostrar exemplos retirados da imprensa
de grande circulação que representem a
teoria apresentada.
4.Obter o feedback aplicando uma prova
escrita, onde são projetadas duas fotos e os
alunos devem descrever qual é a mensa-
gem conotada, quais são os processos de
conotação e qual é o efeito da representa-
ção criada por aquelas duas imagens. A cor-
reção é feita a partir da comparação das
análises dos estudantes com a de ummo-
delo previamente definido

Processos
1. Em duplas, escolher duas fotos do acervo e
explicar oralmente para o grupo porque esco-
lheram aquelas imagens específicas, o que
nelas lhes chamou a atenção
2. Recolher o feedback dos colegas, anotando
outras possibilidades de leitura e análise das
duas imagens escolhidas
3.Apresentar o mapa com síntese dos concei-
tos de conotação e denotação na fotografia,
bem como dos processos de conotação e
pedir aos alunos que, intuitivamente, conec-
tem às imagens aos conceitos. Depois, in-
lcuam suas fotos escolhidas na primeira
atividade ao mapa
4. Ler artigos selecionados da revista Cult
sobre a obra de Barthes
5. Ler os textos de Barthes
6. Em uma wiki criada especialmente para a
atividade, os alunos publicam fotos e textos,
em estilo de ensaio, tal como viram na revista
Cult, explicando a teoria, como a incorpora-
ram em seus repertórios pessoais, juntamente
com imagens produzidas por eles próprios,
que ilustrem teoria estudada.
7.Obter o feedback comentando o resultado
da wiki

Processos
1. Explorar livremente o Flickr, postando
fotos e montando exposições guiadas ex-
clusivamente pelo interesse em temas ou
estilos de fotos específicos
2. Realizar a tarefa da segunda ficha,
crianbdo fotos de livre escolha do aluno e
publicar essas fotos no Flickr, descrevendo
qual dos problemas de representação a
foto resolve e o que foi feito para resolvê-lo.
3. Em sala de aula, apresentar as imagens
postadas na tarefa 2 e comparar com a
síntese da teoria de Roland Barthes feita
pelo professor. Essa tarefa deve ser feita
em grupos
4.Organizar a classe em uma espécie de
assembléia para discutir a validade e a re-
levância da teoria de Barthes para ler criti-
camente a fotografia e produzir imagens no
contexto da cultura contemporânea. Os
lunos gravam a assembléia em vídeo e,
depois, usando todo o conteúdo e conheci-
mento adquirido para continuar discutindo
o assunto em grupos virtuais de discussão.
5.O feedback é dado pelo acompanha-
mento que o professor faz das discussões
dos grupos, eventualmente fazendo inter-
venções


