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 DVD
MACROFOTOGRAFIA (JUAREZ SILVA)

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimento do fotógrafo.

Palavras-chave: Biologia; meio ambiente; fotografia; educa-
ção do olhar; luz; poética pessoal.

Foco: Conexões Transdisciplinares.

Tema: O fotógrafo Juarez Silva e seu trabalho em macrofotografia.

Artista abordado: Juarez Silva.

Indicação: 7a e 8a séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Direção: Mariana Cronenberger.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2001.

Duração: 24’.

Coleção/Série: O mundo da fotografia.

 Sinopse
Com o fotógrafo Juarez Silva exploramos os caminhos que
percorre pelas matas do Parque Estadual da Cantareira em São
Paulo e visitamos brevemente seu estúdio. Juarez Silva é es-
pecialista em macrofotografia e nos mostra seu trabalho no qual
registra de perto pequenos cogumelos e animais como sapos e
insetos. A macrofotografia possibilita expor detalhes de peque-
nos seres que não perceberíamos com facilidade a olho nu, o
que favorece além do seu uso artístico e publicitário, o cientí-
fico. O fotógrafo destaca a necessidade de educar o olhar para
perceber e trabalhar com este pequeno mundo, compondo
imagens com qualidade visual.
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 Trama inventiva
Ponto de contato: conexão. Abertura para atravessar e ultrapas-
sar saberes: olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialogar, fazer
contato, contaminar temáticas, fatos e conteúdos. Nessa inter-
seção, arte e outros saberes se alimentam mutuamente, ora se
complementando, ora se tensionando; ora acrescentando um ao
outro novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, com
imagens visionárias, questões tão diversas como a ecologia, a
política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, o inconsci-
ente coletivo, a sexualidade, as relações sociais, a ética, entre
tantas outras, permite que na cartografia se desloque o
documentário para o território das Conexões Transdisciplinares.
Que sejam estas então: livres, inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera

Os 24 minutos deste documentário são divididos em três seg-
mentos, o primeiro com 8’ e os outros dois com cerca de 7’ cada.
A divisão foi feita para a apresentação na tv: no fim de cada
segmento há uma chamada para o próximo. Na montagem do
documentário, há diversos recursos intercalados: depoimentos
do fotógrafo e de um biólogo com quem trabalha; registros de
Juarez Silva nos diversos momentos da criação de suas fotos;
trechos de narração e gravações que passeiam por seu estúdio
e por suas fotos.

No primeiro segmento, entramos com o fotógrafo Juarez Silva
nas matas do Parque Estadual da Cantareira em São Paulo e o
acompanhamos enquanto nos explica o que é a macrofotografia,
comentando alguns de seus aspectos artísticos e técnicos, ao
mesmo tempo em que nos mostra como realiza o seu trabalho.

No segundo segmento, continuamos a acompanhá-lo na mata
e ouvimos o depoimento do biólogo João Luiz Nascimento, da
equipe de administração do parque, sobre a importância do
trabalho do fotógrafo com sua equipe. O biólogo qualifica a
relação entre o fotógrafo e a equipe do parque como uma par-
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ceria: as imagens captadas com qualidade complementam e
enriquecem seus conhecimentos sobre a flora e a fauna local.

No terceiro segmento, conhecemos o estúdio fotográfico de
Juarez Silva, onde ele nos mostra como cria condições para tirar
fotos que não conseguiria produzir na mata. O fotógrafo nos
expõe alguns trabalhos com macrofotografia e sua pesquisa
sobre outros temas, como o efeito causado por uma gota ao
cair num copo.

O documentário traz pistas para iniciar proposições pedagógi-
cas diversas em Linguagens Artísticas, a fotografia e a
macrofotografia; em Forma-Conteúdo, luz, escala, ampliação,
composição, enquadramento; em Materialidade, os procedimen-
tos técnicos e artísticos da fotografia; em Patrimônio Cultural,
o patrimônio natural e a sua preservação; em Processo de Cri-

ação, ação criadora, a poética pessoal e ambiência de traba-
lho; em Saberes Estéticos e Culturais, a história da fotografia
e os artistas viajantes, além da educação do olhar no território
de Formação de Educadores .

Escolhemos como foco central deste material o território de
Conexões Transdisciplinares considerando a abordagem dada
no documentário ao trabalho em fotografia, conectando a arte
às ciências da natureza e à tecnologia.

Sobre Juarez Silva
(São Paulo/SP, 1962)

A macrofotografia é muito interessante porque você tem objetos

muito pequenos que normalmente passam despercebidos. Só que

é um outro mundo, um mundo diferente. Você vê uma coisa muito

pequena, mas com vida.

Juarez Silva

O detalhe de uma pequena flor, o olho de um sapinho, a queda
de uma gota de água. O olhar-fotógrafo de Juarez Silva nos
revela a beleza escondida em pequenos seres viventes, ou as
pequeníssimas coisas que se movem ao nosso redor sem que
nosso olho nu possa captar.
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Nos depoimentos registrados neste documentário, fica clara a

importância que o fotógrafo dá ao olhar desperto para

captar os acasos que se apresentam a qualquer instante,

ao estar atento às oportunidades, que precisa “garimpar”,

e à composição de uma foto onde os elementos visuais se

articulam de uma forma criativa.

Ao fotografar um fungo, no primeiro segmento do documentário,
Juarez dá um exemplo de como trabalha esse último aspecto em
seu trabalho, reforçando a importância da composição da cena
que vai fotografar e da escolha do viés sob o qual ela será regis-
trada. Ele também fala sobre sua necessidade de tirar uma série
de fotos da mesma cena, recorrendo a diversos recursos técni-
cos, para poder, depois, selecionar o resultado mais adequado.

Nas fotografias que produz em estúdio, como a gota de água caindo
no copo, os pimentões “pingando suas cores” e os morangos pra-
teados, essa atitude fica muito clara e é fundamentada em sua
experiência anterior com designer fotográfico, como declara em
seu depoimento no segundo segmento do documentário.

Seu trabalho resgata da invisibilidade um universo ignora-

do por nosso olhar desatento aos pequenos seres e obje-

tos do cotidiano.

Juarez Silva inicia sua carreira fotográfica com agências de
modelos e de publicidade, eventos, balés e motocross. Mas sua
especialização em macrofotografia, na natureza e no estúdio,
começa na área de pesquisa biológica para fins científicos, em
flora e fauna, no trabalho junto a biólogos e botânicos de uni-
versidades, dentre elas a USP.

Como fotógrafo, tem diversos ensaios publicados tanto na mídia
impressa como na eletrônica. Juarez também atua como edu-
cador na Focus - Escola de Fotografia, onde realiza palestras
exibindo seus trabalhos e discutindo seu padrão técnico e es-
tético, além de workshops práticos de macrofotografia associ-
ados a “saídas fotográficas”.

O site oficial do fotógrafo (endereço disponível na bibliografia)
traz diversas imagens de suas macrofotografias, incluindo al-
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gumas registradas neste documentário, nas seguintes galerias
de fotos: fungos, anfíbios, aracnídeos, e estúdio. Nas galerias
aves, mamíferos e répteis há uma transição da macrofotografia
para as fotografias de animais com um maior distanciamento.
A galeria de fotos de paisagens também está ativa, com belas
fotos de paisagens naturais. Algumas seções do site ainda estão
em construção, mas prometem fotos dentro de outros temas
interessantes, como o tao da luz.

Ao destacar a importância do papel deste pequeno mun-

do, registrado em suas fotos, “no mundão”, em depoimen-

to no documentário, Juarez aponta como foco de seu tra-

balho a atenção às questões ecológicas e à preservação

do meio ambiente. A cena de encerramento do documentário,
com o fotógrafo na colina vendo a cidade de São Paulo por detrás
das matas do Parque Estadual da Cantareira, pode ser apreci-
ada como um emblema desta atitude.

 Os olhos da arte
Na área de natureza, nenhum país do mundo tem tanta diversidade

de ecossistemas quanto o Brasil. O Brasil é um país fotogênico. E a

busca por uma foto não tem limites.

Claus Meyer 1

O fotógrafo Juarez Silva nos oferece o olhar debruçado sobre
o micro. Olhar de perto que não é olhar-relâmpago, nem olhar
sorrateiro. É olhar contemplativo que procura (e encontra) o
esplendor do ínfimo, nas maravilhas que se escondem no inte-
rior do mundo dos insetos, das flores e dos detalhes pratica-
mente invisíveis ao olho nu.

Juarez Silva elege para si a arte da macrofotografia, uma das
vertentes mais interessantes do mundo fotográfico. Como pro-
cedimento fotográfico, a macrofotografia exige paciência, olhos
treinados, criação e precisão. Tecnicamente, tudo pode ser fo-
tografado de forma “macro” – detalhes do corpo humano, frag-
mentos de tecido, objetos que nos cercam – e o que fascina é
como tais coisas ganham uma outra dimensão.
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A macrofotografia é, para

alguns fotógrafos, o modo

de desenvolver uma cumpli-

cidade com o objeto, pois o

aproxima de outros mundos,

mostrando realidades dife-

rentes e, sobretudo, apro-

fundando o conhecimento de

materiais e superfícies. In-

troduz, ainda, um importan-

te hábito: o de observar o

mundo que nos rodeia.

Observação e registro da na-
tureza que no século 19, como
comentado no documentário,
são realizados por desenhistas
nas expedições científicas para
estudos botânicos e zoológi-

cos. Diversos viajantes registram, nessa condição, imagens pre-
ciosas do Brasil, por exemplo, Carl Friedrich Philipp von Martius
e Johann Moritz Rugendas2 . Seus desenhos, documentando as
descobertas de suas equipes, são essenciais para poder
compará-las com o conhecimento sobre a flora e a fauna já
registrados na época e também para divulgá-las dentro da co-
munidade científica.

A macrofotografia, por sua vez, é um tipo de fotografia usado
freqüentemente como meio de documentação e ilustração,
pois permite elaborar enquadramentos muito variados, criar
composições em diferentes áreas, bem como imagens abstra-
tas e figurativas.

No Brasil, Claus Meyer, alemão de Dusseldorf, que escolhe viver
no Brasil por causa da luminosidade dos trópicos e paixão por
nossa cultura, revela-se um dos mais importantes macrofotó-
grafos. Suas fotos são singulares porque nos permitem ficar
cara a cara com a fauna e flora brasileira. Já José Oiticica Fi-
lho, no começo dos anos 40 do século 20, começa a se interes-

Juarez Silva - O retorno da gota
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sar pela arte fotográfica a partir de seu trabalho como
entomólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A
macrofotografia, utilizada para o estudo de insetos, lhe exige
um grande aperfeiçoamento técnico e lhe desperta para a pos-
sibilidade de utilização artística do meio.

Tacio P. Sansonovski3  explica que “apenas se aproximar e foto-
grafar um objeto de perto não é macrofotografia”, a macrofoto-
grafia trabalha com imagens de objetos ampliadas no filme na
relação de 1:1 até 10:1, por exemplo:

Imagine que você irá fotografar um objeto que tenha apenas 5 cm,

como um grande grilo. Imagine agora que você fez um enquadramento

bem fechado nele, o colocando por inteiro dentro do fotograma, ou

seja, o seu grilo terá uma medida de 3,6 cm no filme, a medida de

cada fotograma nas câmeras é 35 mm. Para calcular a ampliação é só

dividir o tamanho do assunto no filme pelo tamanho original do as-

sunto, ou seja: 3,6/5,0 ~ 0,7. Pode-se falar então que a ampliação

foi 1:0,7 (1 para 0,7). (...) Pense agora em uma aproximação maior,

colocando apenas parte do grilo na foto, enquadrando 3,6 cm do in-

seto. No filme ele terá esse mesmo tamanho, ou seja, 3,6 cm. Calcu-

lando a ampliação chegamos a 1:1 (um para um), que também é cha-

mado de life size, ou tamanho real, já que o assunto aparecerá no

filme do mesmo tamanho que ele realmente é.

Sem utilizar grande quantidade de equipamento fotográfico,
para fotografar objetos muito pequenos, como mostra Juarez
Silva no documentário, é bom contar com um tubo de exten-
são, pois o difícil é focar: em questão de milímetros já se

perde o foco. O

flash pode aju-

dar a dar pro-

fundidade de

campo e parali-

sar o objeto.

Portanto, é ine-
vitável que todo
macrofotógrafo
realize um traba-
lho amoroso e ri-
goroso de apro-
ximação aos pe-

Juarez Silva - Escrevendo a sua história.

Sapo, Eleutherodactylus sp
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quenos seres viventes. Como vimos em Juarez Silva, chegar
perto é envolver-se e esperar. A hora do clic é aquela em que o
bicho, o galho, a folha, o fundo, o ângulo e a luz se compõem
para a foto perfeita. Na sensibilização pela luz e no banho
revelador, a macrofotografia nos aproxima do mistério da vida.

 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você a ler este documentário antes de planejar sua
utilização. A proposta é iniciar um diário de bordo, um instru-
mento de registro dos rumos trilhados por seu pensar pedagó-
gico, a ser retomado e desenvolvido durante todo o processo
de trabalho junto aos alunos. Recomendamos que, a partir da
exibição, anote suas impressões, utilizando os meios com que
tiver mais afinidade: escrita, desenho, colagem, etc.

Assistir ao documentário mais de uma vez é um procedimento
recomendado. A pauta do olhar, sugerida a seguir, poderá ajudá-
lo neste registro inicial, ficando a seu critério consultá-la antes,
na primeira vez, ou não.

O documentário lhe faz perguntas? Quais?

O que o documentário desperta em você?

O que você imagina que os alunos gostariam de ver no
documentário? O que causaria atração ou estranhamento?

Que aspectos do trabalho de Juarez Silva atraem mais sua atenção?

Você já trabalhou com seus alunos a questão do caráter ar-
tístico/documental da fotografia?

O documentário amplia seu conhecimento e percepção sobre
as possibilidades de parceria entre arte e ciências da natureza?

Qual o foco que você daria ao trabalho em sala de aula a partir
deste documentário?

Como imagina aproveitar, na sala de aula, a divisão do
documentário em três segmentos e seus dois intervalos
em branco?
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Ao rever suas anotações, o seu modo singular de percepção e
análise se revelará. A partir desses registros e da escolha do foco
de trabalho, quais questões você incluiria numa pauta do olhar
para o passeio dos olhos dos seus alunos por este documentário?

A pauta não precisa ser trabalhada com os alunos como um
questionamento verbal: o contato deles com suas questões pode
acontecer pela realização das diversas propostas para aprender-
ensinar arte que você formular partindo deste direcionamento.
Suas respostas também podem ser não verbais, expressas pelo
desenvolvimento de seu processo de trabalho.

 Percursos com desafios estéticos

Conforme destacamos no mapa, consideramos o foco Conexões

Transdisciplinares um enfoque relevante no documentário, a ser
retomado em suas proposições pedagógicas. Como o nome do
próprio foco sugere, parcerias com professores de ciências inte-
ressados podem ampliar muito o sentido de cada proposta.

A seguir, apresentamos alguns possíveis percursos de trabalho
que percebemos potencialmente impulsionadores de projetos
para o aprender-ensinar arte. Os caminhos sugeridos não pre-
cisam ser seguidos linearmente, você está convidado a traçar
a sua própria rota: escolha por onde começar, onde passear,
em que partes permanecer mais tempo, o que descartar.

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

Mudanças de tamanho

Olhar o mundo como se você tivesse outro tamanho ou como
se o tamanho do mundo tivesse se modificado... Esse tema
está presente em diversos livros, por exemplo: A chave do

tamanho, de Monteiro Lobato; Viagens de Gulliver, de
Jonathan Swift; Alice no país das maravilhas, de Lewis
Carroll; e Viagem fantástica, de Isaac Assimov. Algumas
dessas histórias já foram adaptadas para o cinema em mais



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

luz

escala, ampliação,
composição,
enquadramento

figurativas: natureza,
paisagem, mundo animaltemáticas

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte artistas viajantes, história da fotografia

Formação: 
Processos de
Ensinar e 
Aprender

ensino de arte

educação do olhar  

Linguagens 
Artísticas

artes
visuais

meios
novos

fotografia, macrofotografia

preservação e memória

preservação da natureza Patrimônio
Cultural

bens simbólicos

patrimônio natural

Processo de
Criação

ação criadora poética pessoal, silêncio 

observação sensível, coleta sensorial potências criadoras

estúdio fotográfico, a naturezaambiência 

Conexões
Transdisciplinares

arte, ciência
e tecnologia

ótica, imagens técnicas,
aparelhos fotográficos

arte e ciências
da natureza

biologia, meio ambiente,
recursos naturais, biosfera,
ecossistema
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de uma versão. Além delas, podemos pensar na série inici-
ada por Spielberg com Querida, encolhi as crianças. Gravar
programas de tv sobre a vida animal também pode ser uma
boa opção. Ler uma seleção de trechos desses livros ou exibir
um desses filmes, antes de assistir ao documentário, pode
enriquecer muito a discussão com seus alunos, permitindo
que percebam de outra forma os objetos de seu cotidiano.

Explorando o jardim

Organizar uma “expedição” com seus alunos para o jardim
da escola, uma praça ou parque de sua cidade. Pedir que
levem um pequeno bloco de anotações no qual possam de-
senhar as coisas mais interessantes que encontrarem, ori-
entando-os a voltar sua atenção para as coisas pequenas.
Se possível, pedir que levem lupas. Um pequeno trecho do
documentário pode ser um recurso de preparação para esta
saída, retomado após o retorno, aproveitando o momento
de rever as anotações dos alunos para conversar também
sobre o trabalho de Juarez Silva.

Um museu de “belezas ínfimas”

Propor a criação de um museu na escola onde só entrem peças
com menos de cinco cm. Defina com a classe seus temas de
interesse, reunindo desde pequenos objetos de seu cotidiano,
flores, sementes, fungos e insetos, até obras criadas pelos pró-
prios alunos. É uma oportunidade interessante para introduzir o
conceito de curadoria e discutir a forma de organização do con-
junto de obras coletadas. É possível pedir, também, para elabo-
rarem textos criativos sobre cada peça da coleção, pensando
na visita à exposição por outras pessoas de fora da classe. O
documentário alimentará esse processo.

 Desvelando a poética pessoal

O desafio proposto neste percurso é orientar e motivar os alu-
nos a criarem séries de trabalhos nas quais desenvolvam uma
atitude de pesquisa sobre seu modo próprio de expressão na lin-
guagem visual e adquiram consciência sobre o caráter poético
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desta criação. É importante sua observação dos resultados de
cada proposta e a discussão sobre a experiência com a classe.

Desenhar pequeno e desenhar grande

Esta proposta pode partir da retomada das anotações feitas
em explorando o jardim. Outra alternativa é iniciar pedindo
aos alunos para fazerem uma série de desenhos de cinco por
cinco cm, observando seu museu de belezas ínfimas.

O foco é a observação de algo muito pequeno. Cada aluno
pode fazer uma série de desenhos desses detalhes e, de-
pois, selecionar três desenhos para ampliar no maior for-
mato de papel disponível, mantendo a proporção quadra-
da. Para a ampliação, é possível usar desde recursos ma-
nuais, como quadricular o desenho pequeno e o grande para
criar referências para a transposição, até recursos
tecnológicos simples, como um retroprojetor para ampliar
os desenhos retraçados numa transparência, ou mesmo
ampliações por xerox.

É interessante combinar com a classe a finalização dos de-
senhos maiores em uma única técnica, por exemplo, dese-
nho com lápis de cera ou pintura com guache. Você pode
propor que estudem o modo como gostariam de emendar
os desenhos num painel único, experimentando colocá-los
lado a lado em diferentes posições. O resultado pode ser
considerado o trabalho final ou um projeto para uma pintura
mural a ser realizada num muro da escola.

Fotografar a natureza

A atitude atenta do fotógrafo é o que irá alimentar os alunos
nas fotografias da natureza presente em sua cidade, como
ensaios fotográficos com temas selecionados por eles. É pos-
sível o patrocínio de alguma empresa de sua cidade (não ne-
cessariamente ligada à fotografia) para viabilizar esses en-
saios? A exposição das fotos, organizando um painel, e a con-
versa sobre os resultados podem ampliar a maneira de olhar
o mundo de cada um. Seria interessante convidar um fotó-
grafo da cidade para participar deste momento.
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Transformando imagens no computador

Se o computador de sua escola tiver um escâner acoplado,
é possível criar imagens fotográficas digitais por meio dele,
mesmo sem ter uma máquina fotográfica. Os alunos podem
escanear, sob sua supervisão ou de um monitor de
informática, as peças que selecionaram para fazer parte de
seu pequeno museu.

As imagens resultantes podem ser arquivadas e utilizadas como
base para os alunos estudarem os diversos tipos de interven-
ções possibilitadas pelo computador. Uma seleção das ima-
gens resultantes pode ser organizada como um álbum digital,
integrada ao próprio museu, ou exposta na forma de um blog

fotográfico (se pesquisar em sua escola, provavelmente vai en-
contrar adolescentes que já fizeram blogs ou sites).

 Ampliando o olhar
A moldura do olhar

Uma proposta para introduzir a questão do grau de ampli-
ação na macrofotografia é recortar uma máscara de papel
na proporção de um slide (a própria moldura de slide pode
ser usada como molde) e retomar o trecho inicial do
documentário, no qual Juarez Silva usa uma moldura deste
tipo. As explicações de Tacio P. Sansonovski inclusas em Os

olhos da arte também podem ser lidas neste momento. Os
alunos podem olhar para uma mesma cena procurando apro-
ximar ou distanciar de seus olhos a máscara, repetindo o
procedimento tomando diversos objetos como referência.
Numa conversa com o grupo sobre essa experiência, você
pode ir ampliando o olhar sobre os conceitos de composi-
ção e de enquadramento.

Um álbum de “macrofigurinhas”

Os alunos podem criar uma coleção de figurinhas com re-
cortes de imagens que se encaixem no conceito de macrofo-
tografia. É possível montar um único álbum para toda a
classe. Após a coleta das imagens, você pode desencade-
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ar uma discussão com o grupo sobre os critérios de orga-
nização delas dentro do álbum a partir da observação do
conjunto. Peça que tragam álbuns que já colecionaram
como referências.

Colecionar macrofotografias digitais

Uma pesquisa sobre macrofotografias na internet é a pro-
posta. No computador, os alunos podem salvar as imagens
que considerarem mais interessantes e suas referências. A
discussão pode ser sobre a organização da coleção como
um álbum digital para ser visto no computador.

Microcosmos – fantástica aventura da natureza

O filme: Microcosmos - fantástica aventura da natureza4

é um longa-metragem francês que leva para a tela a vida
de seres minúsculos que habitam florestas e jardins. Para
isso, a dupla de cineastas utilizou uma câmera especial
monitorada e microfones mais sensíveis que os de uso co-
mum. O filme, desde sua concepção até sua edição final,
consumiu 15 anos de trabalho. A exibição do filme pode
ser uma boa oportunidade para a discussão sobre seme-
lhanças e diferenças entre a fotografia do filme e a
macrofotografia, assim como uma reflexão sobre a natu-
reza e a ecologia, a partir de questões como: as imagens
que você viu no filme permanecerão para os herdeiros do
nosso futuro se mantivermos a atual relação com a natu-
reza? Mantemos com o nosso semelhante a mesma rela-
ção que os animais vistos no filme mantêm entre si? Esta
é uma proposição que pode contar com a parceria de ou-
tros professores.

Fotografia e cinema

Na DVDteca Arte na Escola, está disponível o curta-
metragem Caramujo-flor, de Joel Pizzini Filho, que traz o
cinema de poesia utilizando o close como procedimento no
seu processo de criação. Quais semelhanças e diferenças
os alunos percebem entre o trabalho fotográfico de Juarez
Silva e do cineasta Pizzini?
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 Conhecendo pela pesquisa
Visitar um estúdio fotográfico

Uma visita ao estúdio de um fotógrafo de sua cidade, com
um roteiro de perguntas preparado previamente, pode re-
velar coisas interessantes aos alunos? Registrando em gru-
pos suas impressões sobre a visita, os alunos podem apon-
tar o que compreenderam sobre o processo de criação de
uma imagem fotográfica. O que a exibição do documentário
Juarez Silva: macrofotografia pode gerar de curiosidade, a
partir da visita? Quais aspectos técnicos ainda não foram
compreendidos?

Pontos de vista sobre a fotografia

A compreensão dos alunos sobre a arte da fotografia pode ser
expandida por meio de um debate a partir das citações abaixo.
Quais conceitos e reflexões podem ser articulados? O que os
alunos podem pesquisar sobre a linguagem da fotografia?

Toda fotografia, seja qual for o referente que a motiva, é sempre um

retângulo que recorta o visível. O primeiro papel da fotografia é sele-

cionar e destacar um campo significante (...) O quadro da câmera é

uma espécie de tesoura que recorta aquilo que deve ser valorizado,

que separa o que é importante para os interesses da enunciação do

que é acessório, que estabelece logo de início uma primeira organiza-

ção das coisas visíveis.

Arlindo Machado 5

Fotografar é reter a respiração quando todas as nossas faculdades

se conjugam diante da realidade fugaz (...) é reconhecer, simultane-

amente, dentro de uma fração de segundo o próprio fato (...) é colo-

car a cabeça, o olho e o coração na mesma linha.

 Henri Cartier-Bresson 6

Tipos de lentes e ampliação da visão

Com auxílio do professor de física, você poderá investigar os
diversos tipos de lentes, como funcionam e como transformam
as imagens que passam por elas, observando os diversos me-
canismos de ampliação da visão que as utilizam, desde os ócu-
los e binóculos até os microscópios e telescópios. A idéia é pro-
curar entender aspectos técnicos importantes para a fotogra-
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fia, como a noção de profundidade de campo e o distanciamento
necessário para o uso de cada tipo de lente. Como os artistas
se apropriaram desses recursos em seus trabalhos?

A fotografia no Brasil

Investigar sobre os profissionais brasileiros da área mais co-
nhecidos, estudando as características do trabalho de cada
um e como permitem que nós percebamos nosso cotidiano
de novas formas. O que os alunos podem descobrir sobre isso?

O desenho como registro científico

Os desenhistas Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann
Moritz Rugendas, ou a aquarelista Margareth Mee, regis-
traram imagens do Brasil com finalidades científicas. O que
os alunos podem descobrir sobre eles?

Arte e meio ambiente

Há artistas com obras de algum modo vinculadas à questão
da preservação da natureza? No Brasil, os artistas Frans
Krajcberg, Siron Franco, ou o fotógrafo de natureza Araquém
Alcântara (documentários disponíveis na DVDteca Arte na
Escola) são alguns exemplos. Quais outros podem ser in-
vestigados pelos alunos?

Onde estão as fotos de Juarez Silva?

Há fotos de Juarez Silva que são usadas em livros didáticos,
como a série Bio 1/2/3 e volume único de Sonia Lopes, da
Editora Saraiva. Na biblioteca da escola, há livros com fotos
do artista? Os professores de biologia, física ou ciências co-
nhecem Juarez Silva e a macrofotografia? Por que este pro-
cedimento fotográfico é importante para essas áreas?

 Amarrações de sentidos: portfólio
O portfólio pode ser um apoio para que o aluno perceba o sen-
tido do que estudou, reveja os conteúdos trabalhados e reflita
sobre seu processo de aprendizagem. É importante que os alu-
nos sejam esclarecidos sobre esse instrumento de avaliação,
desde o início do curso, organizando-o paralelamente à realiza-



18

ção dos percursos educativos propostos. Por exemplo, já no
começo do percurso você pode avisá-los que irá pedir, a cada
um, a criação de um álbum com imagens esquemáticas repre-
sentando os trabalhos que desenvolveram dentro de sua disci-
plina, além de textos que as comentem. Os álbuns podem ser
compartilhados com a classe e com a comunidade de sua esco-
la, expostos para consulta juntamente com uma seleção dos
principais trabalhos que comentaram.

 Valorizando a processualidade
Houve transformações? O que os alunos percebem que conheceram?

Como os indícios de transformação e aprendizagem podem não
ser aparentes para todos os alunos, você pode referenciá-los
aos trabalhos apresentados nos seus portfólios, contextua-
lizando-os dentro do percurso pessoal de cada um e do percur-
so desenvolvido pela classe. O que ficou de mais importante
para os alunos? Quais são as lacunas? Os alunos têm idéias
para novos projetos?

Concluindo esta etapa de sua viagem e iniciando o planejamento
de novas explorações com seus alunos, você pode registrar em
seu diário de bordo uma reflexão sobre: o que você percebe que
aprendeu com esse projeto? Há a descoberta de novos caminhos
para sua ação pedagógica? Seu diário de bordo aponta para ru-
mos inexplorados? O projeto germinou novas idéias em você?

 Glossário
Ampliação – “A ampliação é uma relação numérica entre o tamanho origi-
nal do assunto a ser fotografado, seja ele um inseto, um selo, uma folha
etc. e o tamanho que o mesmo aparecerá no filme, e não no papel.” Fonte:
<www.macrofotografia.com.br/artigos/macrofotografia.shtml>.

Composição – “É o arranjo dos elementos de uma fotografia, os assuntos
principais, primeiros plano, fundos e motivos secundários visando harmonia
e estética visual”. Fonte: <www.riguardare.com.br/glossario_c.php>.

Curadoria – “O curador tem sob sua responsabilidade a seleção do acer-
vo a ser apresentado, devendo ficar antecipadamente inteirado da tipologia
da exposição: natureza do tema; espaço físico da mostra; situação geo-
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gráfica; se a exposição será única ou itinerante; público-alvo. Com esses
dados, o curador terá meios para avaliar o acervo a ser selecionado, o
número de peças que comporão a mostra (...) deverá analisar os conteú-
dos da exposição e o seu público, podendo planejar as atividades que serão
desenvolvidas no decorrer da mostra” Fonte: D’ALAMBERT, Clara Cor-
reia; MONTEIRO, Marina Garrido. Exposição: materiais e técnicas de
montagem. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 20.

Enquadramento – trata-se do conteúdo da imagem a ser fotografado, sig-
nificando não apenas a inclusão selecionada de objetos, paisagens e perso-
nagens, mas as formas pelas quais todos se relacionam e se organizam entre
si e em frente às câmeras. Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a lin-
guagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003, p. 141.

Flash – “Fonte de luz artificial que produz uma iluminação rápida, mas muito
intensa. Resulta da combinação de certos gases dentro de um tubo trans-
parente. É de dois tipos: eletrônico, podendo ser usado muitas vezes; de
consumo, no qual a lâmpada só serve para uma vez”. Fonte: <www.foco.tv/
HtmlGlo/gloFot.htm#c>.

Macrofotografia – “Fotografia produzida com equipamento apropriado:
lentes macro, foles ou tubos de extensão de modo a captar detalhes muito
pequenos do tema escolhido, registrando-os no filme numa escala igual
ou superior à real. Esta técnica é muito empregada na fotografia de natu-
reza mormente de insetos e outras pequenas criaturas, bem como de es-
pécimes vegetais”. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais, dis-
ponível em <www.itaucultural.org.br>.

Tubos de extensão – “Tubos de metal utilizados nas máquinas de formato
pequeno para aumentar a distância da objetiva à película, permitindo aumen-
tos superiores a x 1”. Fonte: <www.foco.tv/HtmlGlo/gloFot.htm#c>.
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1 Texto extraído do depoimento disponível em: <www.itaucultural.org.br/
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3 SANSONOVSKI, Tacio Philip. Macrofotografia. Disponível em:
<www.macrofotografia.com.br/artigos/macrofotografia.shtml>.
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