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RESUMO: 

A partir da parceria estabelecida com o Ponto de Cultura ACLB - Associação Cultural 
Liberdade é Barra, localizado no bairro do Pero Vaz em Salvador-Bahia, e mediante 
aprovação no Edital Interações Estéticas da FUNARTE, a ‘residência-oficina’ teve como 
objetivo sensibilizar o olhar de jovens residentes no bairro, no intuito de que a prática 
fotográfica fosse mediadora na captura de imagens do cotidiano local. Tendo em vista que o 
Ponto de Cultura abarca atividades artísticas de várias modalidades, acreditamos que a 
proposta apresentada contribuiu significativamente no seu repertório de ações, 
oportunizando através da residência-oficina que jovens da comunidade local participassem 
ativamente desta e de outras atividades do Centro Cultural, bem como refletissem sobre as 
relações possíveis de serem tecidas com o espaço que habitam, inclusive pelo 
desenvolvimento de uma olhar estético.  
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ABSTRACT: 

From the partnership with the Culture Point ACLB - Associação Cultural Liberdade é Barra is 
located in the suburb of Pero Vaz in Salvador, Bahia, approval by the announcement of 
interactions esthetical FUNARTE, the “workshop' aimed to raise the eyes of young people 
living in the neighborhood, in order that the practice was mediator in the photographic image 
capture of the local daily. Given that the point of culture embraces artistic activities of various 
forms, we believe that the proposal has contributed significantly to their repertoire of actions, 
creating opportunities through residence workshop the young people of the local community 
to actively participate in this and other activities of the Cultural Center, and reflect on the 
possible relationships to be woven with the space they inhabit, including the development of 
an aesthetic look. 
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INTRODUÇÃO 

Com o intuito de realizar uma oficina de fotografia digital com adolescentes do bairro 

da Liberdade em Salvador-Bahia, a proposta “De olho na Rua” baseia-se na 

linguagem fotográfica e nas suas possibilidades criativas. A idéia é que a fotografia 
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seja o meio de captura da realidade externa do bairro (peculiaridades locais) a partir 

de exercícios de sensibilização do olhar que viabilizem desdobramentos estéticos 

como: diálogos e experimentação de suportes (impressões fotográficas em papel, 

adesivo, lona, etc.) e processos de investigação da imagem (composição, montagem 

e manipulação). 

Por compreender a fotografia enquanto uma linguagem de expressão estética, 

artística e por isso potencialmente educativa, destacamos a necessidade de 

utilização dessa linguagem como forma de oportunizar a apreensão e reflexão do 

cotidiano. Identificamos carência de atividades no campo das artes visuais, uma vez 

que essa linguagem se mostra ausente na pauta de ações da maioria dos pontos de 

cultura de Salvador, constatação que nos incentiva a privilegiar o uso da fotografia, 

entendendo que essa dentre outras linguagens artísticas, possibilita, em curto prazo, 

realizar recortes imagéticos que aproximem os educandos da realidade que os 

cercam, da comunidade como um todo, bem como o acesso a tecnologias 

contemporâneas de produção e difusão de imagem. A fotografia como manifestação 

visual e prática artística, cumpre também um papel de registro sócio-cultural, 

aspecto a ser tratado no projeto pleiteado, tendo em vista o desejo de conferir 

visibilidade a paisagens pouco contempladas no repertório imagético construído e 

difundido, neste caso, da cidade do Salvador. O contexto urbano em que se situa o 

Ponto de Cultura apontado para o projeto, tratando-se de uma região localizada na 

periferia da cidade do Salvador, bem como o compromisso deste com a realidade da 

comunidade local, acentua nosso interesse em realizar uma vivência com fotografia, 

tendo por prioridade a participação da juventude local. Neste sentido indagamos, por 

exemplo, que micro-paisagens dentro de uma grande cidade, podem num processo 

de imersão e investigação visual virem à tona, a partir da sensibilização da 

comunidade local? Assim, qualificamos a rua enquanto espaço a ser considerado e 

otimizado pelo “olhar - fotográfico”, intencionando também constituir ou mesmo 

reforçar um “estado de pertencimento” por parte dos participantes da oficina, 

viabilizando reflexões acerca da arte fotográfica, seus sentidos, conteúdos, 

dimensionando dentre outras, a contribuição desta linguagem na constituição e 

manutenção de memórias narrativas e visuais do lugar, aqui se tratando da 

Liberdade i, bairro de notável importância no contexto sócio-histórico e cultural da 

cidade do Salvador. 
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Diante do pensamento aqui exposto, submetemos a proposta “De olho na Rua” – 

Oficina de Fotografia Digital ao Edital Interações Estéticas em Ponto de Cultura da 

Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, a fim de obter subsídio material para 

realização desse trabalho. A concepção de Residência foi Aprovada pela FUANRTE, 

em novembro de 2009, e a oficina foi realizada nos meses de janeiro (desta 

utilizamos a última semana), fevereiro e março de 2010. Para participação no Edital, 

um dos pré-requisitos principais era apontar um ponto de Cultura que desejasse 

interagir com a proposta. Tivemos um encontro bastante prospero com a ACLB – 

Associação Cultural Liberdade é Barra, a qual já demonstrava interesse em realizar 

uma oficina de fotografia junto a sua comunidade.  

PROCEDIMENTOS METOTOLÓGICOS REALIZADOS NA OFICINA 

A Oficina funcionou com uma estrutura baseada em dois encontros semanais (nas 

manhãs de terças e quintas) com duração média de duas horas cada encontro. 

Obtivemos, logo no começo, uma resistência por parte dos inscritos em efetivar a 

participação, o que nos mostrou uma resistência dos interessados com algo novo e 

desconhecido na comunidade: os educadores, que não são do bairro, e que, 

portanto, não saberiam como lidar com essas pessoas desconhecidas. A partir 

desse impasse, buscamos junto ao Ponto de Cultura, meios de nos aproximarmos 

da comunidade, sem parecer invasão ou intromissão na realidade dos moradores. 

Inteiramo-nos das dificuldades, o que levava os inscritos a não cumprir com a 

participação? Alguns precisavam trabalhar outros, ajudar os pais no trabalho e 

outras ainda, mesmo jovens, cuidar dos filhos. Procuramos uma linguagem que 

pudesse ser compartilhada com os participantes, tendo em vista os termos técnicos 

utilizados na área da fotografia e fizemos várias adequações ao cronograma 

previsto, a fim de remanejar os assuntos e driblar as dificuldades que apareceram no 

inicio do percurso, sempre contando com o auxílio e incentivo do Ponto de Cultura. 

Contudo, concluímos a oficina com cinco dos dez participantes inscritos inicialmente 

contando com uma monitora, que também participou e muito nos ajudou no 

desenvolvimento das atividades. 

No tocante a estrutura de abordagem, a oficina consiste em apreender a linguagem 

da fotografia digital, a partir dos eixos norteadores a seguir: 
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1. A “Teoria da Fotografia” (breve histórico da Fotografia, a Imagem, a Fotografia na 

Arte Contemporânea (local-global), a História e a Cultura como Imagem); 

2. A “Prática da Fotografia” (laboratório de estudo e produção de imagens, 

equipamentos, funções, elementos de percepção visual (luz, cor, textura, 

composição, enquadramento), a rua (a cidade) como campo de investigação e 

produção de imagens); 

Partindo dessa orientação, realizamos encontros com explanações teóricas, teórico-

práticas com a manipulação dos equipamentos fotográficos e saídas as ruas do 

bairro para realizarmos os registros fotográficos. De início apresentamos a proposta, 

em que consistia o trabalho e enfatizamos que a participação das participantes era 

fundamental para a concretização dessa oficina. Em conseqüência desse trabalho, 

podemos afirmar que em todos os momentos as participantes demonstraram um 

envolvimento e disposição em participar das atividades e com o passar das aulas, 

um apuro nos recortes imagéticos e na utilização das funções oferecidas pela 

máquina fotográfica. Desse modo, podemos aferir que a quantidade de participantes 

não configurou um fator que prejudicasse o andamento dos trabalhos, uma vez que 

as participantes envolvidas demonstravam disposição e interessem em participar 

efetivamente. O olhar das meninas voltou-se para percepção de que havia aspectos 

interessantes e relevantes a serem destacados no bairro onde moram, percebido por 

elas anteriormente como local de violência e sem perspectiva de projeção positiva 

em relação a outros bairros de Salvador.  

 

Exercícios de composição imagética e manuseio do equipamento fotográfico 
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Realizávamos, no final de todas as aulas, uma confraternização com um lanche 

oferecido pela oficina, no qual discutíamos o trabalho realizado, solicitávamos 

sugestões e obtínhamos o retorno das expectativas das participantes em relação a 

proposta. Esse momento era sempre muito produtivo, pois, de maneira mais 

descontraída conversávamos e ouvíamos o que as educandas tinham a nos dizer, 

sobre a realização dos trabalhos, se estavam satisfeitas com a participação na 

oficina, as ruas que poderíamos acessar para fazer os registros fotográficos e 

demais assuntos que surgissem na pauta do nosso lanche interativo, concernentes a 

estrutura dos trabalhos da oficina. 

RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA OFICINA 

Como produtos resultantes da residência-oficina obtivemos além do acervo de 

imagens coletadas no bairro, a elaboração de um acervo virtual, onde a história da 

oficina e atividades feitas com os alunos estão exibidas através do endereço 

eletrônico www.deolhonaruaoficina.blogspot.com, uma exposição imagética no 

Centro Cultural da Câmara dos Vereadores de Salvador pelo período de 16 a 19 de 

março de 2010, com divulgação na Assessoria de Comunicação da Câmara 

(ASCOM), no site da Câmara Municipal de Salvador além do programa da Radio 

Difusora da Bahia Chamado de Multicultura, com entrevista concedida por um dos 

realizadores da oficina, Vladimir Oliveira. O fechamento do projeto se deu na 

Associação Cultural da Meireles e Pero Vaz Velho, juntamente com os demais 

projetos do Ponto de Cultura ACLB e uma Mostra com as imagens e entrega dos 

certificados assinados pelos representantes do Ponto e professores aos 

participantes do projeto.  

 

Imagens da Exposição “ De olho na rua” no Centro cultural da  
Câmara dos Vereadores em Salvador-Ba 
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As participantes se mostraram mais atentas e mais conscientes a gama de imagens 

que o local onde vivem exibe e nas possibilidades que a fotografia pode oferecer. 

Possibilitamos a abertura de um outro olhar sobre o cotidiano na qual se encontram 

imersas. Assim, o contexto urbano em que se situa o Ponto de Cultura, tratando-se 

de uma região localizada na periferia da cidade do Salvador, bem como o 

compromisso deste com a realidade da comunidade local, favoreceu a realização 

desta vivência com Fotografia, na qual o cotidiano ordinário da rua pode ser 

considerado pelo “olhar - fotográfico”, viabilizando reflexões acerca da arte 

fotográfica, seus sentidos, suas possibilidades criativas e expressivas, 

dimensionando dentre outras, a contribuição desta linguagem na constituição de 

memórias vivas e visuais dos lugares.  

 
                                                            
i Localizado no alto do platô que divide a Cidade Baixa, onde está o cais do porto, da parte elevada (Cidade Alta), 
a Liberdade possui uma grande concentração populacional, em geral de baixa renda , podendo ser considerada 
uma grande "cidade" dentro da Metrópole. Antiga Estrada das Boiadas, a Liberdade era passagem dos bois que 
vinham do sertão e eram comercializados na Feira do Capuame. Em 1823, por ali entrou o exército libertador e 
então, a Estrada das Boiadas passou a ser chamada Estrada da Liberdade. Considerado como o bairro mais 
populoso da cidade de Salvador, e representativo da cultura negra, o fez ser considerado pelo Ministério da 
Cultura como o território nacional da cultura afro-brasileira. O bairro do Pero Vaz, é um dos afluentes dessa 
extensão cultural chamada Liberdade 
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