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Resumo 
 
O trabalho ora apresentado analisa a utilização da fotografia por atores e comunidades 
instaladas em regiões periféricas, como dispositivo de inclusão e transformação social. 
Tais grupos estão, sobremaneira, excluídos das possibilidades de inserção na esfera de 
visibilidade pública e da construção de espaços de visibilidade e diálogo na e com a 
[grande] mídia. Os projetos de inclusão visual desenvolvidos pelas ONG’s registram o 
cotidiano através do olhar dos atores sociais integrantes de tais comunidades, 
vislumbrando mudanças, num ambiente que é considerado estático. Sendo assim, este 
trabalho visa analisar, de forma crítica, o processo de produção imagética; os produtos 
resultantes de tal processo; as conseqüências deste trabalho na comunidade e a 
influência das imagens no campo da produção simbólica a realidade das periferias. 
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Introdução 

 

A sociedade globalizada é marcada pelos fluxos globais de imagens, de estéticas 

e de técnicas que têm como características a efemeridade, a fragmentação, a tensão e 

negociação pelo espaço de visibilidade na sociedade.  Entretanto, se com a globalização 

as relações locais são cristalizadas, por outro lado, as desigualdades são acentuadas. 

Nesta conjuntura, grupos juridicamente vulneráveis e populações ideologicamente 

minoritárias, a quase totalidade habitante em áreas de risco social, raramente têm 

oportunidade de mostrar suas habilidades em expressões criativas, através de 

instrumentos e recursos comunicacionais, como a fotografia.  Tais grupos estão, 

sobremaneira, excluídos das possibilidades de inserção na esfera de visibilidade pública 

e, por extensão, dos processos de construção de espaços de visibilidade, negociação e 
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diálogo na e com a grande mídia, a mídia hegemônica.   Por isso, caracterizam-se como 

“invisibilizados”, ou seja, destituídos de poder, privilégio e prestígio frente à esfera 

pública política.  

Ao observarmos a atuação do Estado em comunidades de baixa renda, 

comunidades desprivilegiadas, percebemos sua quase ausência e ineficiência na 

aplicação de políticas inclusivas.  O Estado pode ser entendido como ausente, a partir do 

momento em que não responde às situações de desemprego, carência, abandono e falta 

de escolaridade nas comunidades. Deste modo, não cumpre a responsabilidade que 

atribui a si como tutor da sociedade, permitindo ou legitimando as práticas de 

negligência e abandono, em vez de suprimi-las. A falha do Estado se manifesta na 

ausência de instrumentos adequados para garantir ao cidadão o direito à saúde, respeito, 

moradia adequada, enfim, uma existência digna. Evidencia-se, também, a falta de infra-

estrutura básica e a presença de instituições de ensino qualificadas para o 

desenvolvimento intelectual da população. Enquanto jovens integrantes das classes mais 

altas conseguem interagir com o novo ecossistema informacional e comunicativo a 

partir da própria casa, os jovens integrantes das classes populares são radicalmente 

excluídos do novo espaço laboral e profissional que a cultura tecnológica configura 

(BARBERO, 2003, p. 62.). 

 Com base nisso, entende-se o baixo índice de desenvolvimento humano e de 

qualificação profissional entre jovens habitantes de tais regiões periféricas. A 

importância de analisarmos os modos com que são elaboradas produções artísticas e 

fotográficas em comunidades periféricas, através da oferta de oficinas e cursos 

disponibilizados por projetos sociais e ONG’s, reside na crença de encontrarmos, em 

tais iniciativas, características de uma lógica de Estado ampliado, como proposto por 

Gramsci (2004), que discute o papel do Estado Ampliado de forma a analisar, dentro de 

um contexto histórico específico, as estratégias de ação e articulação da sociedade civil 

e da sociedade política no meio social. 

Pelo fato dos projetos demandarem dedicação de tempo integral, interesse pelo 

manuseio de tecnologias, além da sedução provocada pela imagem, as ações 

desenvolvidas pelas ONG’s nas comunidades contempladas dirigem-se, sobremaneira, a 

jovens moradores – mesmo quando o recorte geracional não é fator de seleção para 

incorporação nos projetos. Além disso, são jovens que, até a época de inscrição nos 

projetos, não estavam inseridos em espaços de livre discussão sobre cultura e cidadania, 

mas que, de algum modo, já despertavam interesse por tais questões.  Os projetos de 



inclusão visual são aqueles em que os moradores de comunidades de baixa renda usam a 

fotografia para desenvolver o sentimento coletivo, fortalecendo a identidade local e o 

espírito de solidariedade social e de cooperação. Posteriormente são montados bancos 

de imagens, que se destinam à venda e escoamento da produção fotográfica dos 

participantes dos projetos, tornando-se, nesse sentido, alternativa positiva de fonte de 

renda e autogestão. 

Apesar de uma conjuntura social desfavorável, a produção artística desenvolvida 

nestes locais é esteticamente rica, numericamente extensa e, por isso, significativa. Os 

moradores articulam idéias e produzem materiais fotográficos com alta qualidade 

técnica e estética, ao mesmo tempo em que promovem ações de melhoria nas 

comunidades-sedes. 

Partindo do pressuposto que a fotografia é um instrumento distinto para 

despertar o sentido da observação e da percepção sobre a realidade, os conteúdos e 

atividades desenvolvidas nas aulas e oficinas de fotografia oferecem a esses jovens a 

oportunidade de se apropriarem do conhecimento, tanto do seu mundo como do mundo 

ao seu redor. Desse modo, este trabalho discute as iniciativas que podem proporcionar a 

grupos ideologicamente minoritários acesso à produção de bens culturais, como forma 

de romper barreiras impostas por relações sociais hegemônicas.  Momento em que a 

mídia e seus recursos promovem ações contra-hegemônicas, numa forma de ativismo 

social, transformando-se, pois, num dito midiativismo. 

A relação da ONG’s com a Inclusão visual 

A maioria da ONG’s que desenvolvem este tipo de iniciativa (inclusão visual), 

adotam o formato de Oficina para as aulas de fotografia. Compreendemos que a 

dinâmica de oficinas facilita a construção de um espaço destinado a “desenvolver 

soluções novas, experimentar novos caminhos e elaborar novos pensamentos, 

recorrendo aos meios historicamente desenvolvidos pela sociedade”. A oficina pode ser 

caracterizada como “um lugar de encontro”, como um “fórum de discussão” e como 

uma “plataforma para uma produção de cultura” (DIETRICH, 2001, p.5), 

A partir de uma perspectiva inclusiva da educação, que entende ser possível 

oferecer a todos os alunos, independentemente de suas características econômicas e 

sociais, as mesmas condições de acesso e construção de conhecimento, este trabalho 

pesquisou as alternativas que pudessem contribuir para a remoção de barreiras no 



processo de desenvolvimento social. As câmeras e o processo fotográfico aliado às 

necessidades dos participantes servem como instrumentos importantes para a construção 

de outras formas de expressão e comunicação a partir da linguagem visual. Na 

integração das linguagens visuais, encontram-se recursos para ampliar o espaço de 

produção entre os sujeitos envolvidos e o restante da comunidade.  

Bakhtin apresenta discussões importantes relacionadas ao tema da arte e da 

cultura, este compreende a arte como uma produção social. Defende a idéia de que as 

manifestações artísticas são produções situadas e datadas historicamente, e só poderão 

ser adequadamente abordadas a partir de uma perspectiva sócio-histórica. Adotamos a 

reflexão desse autor como referência para pensarmos sobre a dimensão de alteridade e 

dialógica da arte e, mais especificamente, da linguagem fotográfica.  

Bakhtin instaura novos paradigmas de abordagem dos fenômenos, dentro de uma 

perspectiva sócio-histórica e interdisciplinar, e resgata a centralidade da linguagem em 

suas reflexões e estudos nos diferentes campos de conhecimento.  

A capacidade de refletir sobre a realidade objetiva de forma mediada pela linguagem, 

utilizando os signos como instrumentos desta mediação, é o que, diferencia o homem do 

animal e o caracteriza como um ser sócio-cultural, “a consciência adquire forma e 

existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações 

sociais” (BAKHTIN, 2004, p.35).  

A importância do papel do Outro no processo de interação, percepção e 

formação da consciência é destacado por Bakhtin uma vez que ambos acreditam que a 

consciência individual se forma a partir do social e a auto-consciência é dada através do 

Outro, do diálogo e da interação entre o Eu e o Outro, do contato social e do contato 

consigo mesmo.  

A relação alteridade e diálogo caracteriza as diferentes configurações do Eu e do 

Outro que, no contexto mais específico desse artigo, se traduz na relação entre 

fotógrafo-fotografia-cena. Estas interações desencadeiam os processos de constituição 

do sujeito. Acreditamos que é na interação com o Outro, mediada pela linguagem, ou 

seja, no contato social com o Outro e com suas produções, que ocorre a internalização 

da linguagem e dos conceitos e são ampliadas as perspectivas de desenvolvimento do 

processo de produção, fruição e conhecimento no campo específico da Arte. 

Entendemos que a linguagem fotográfica nos abre muitas possibilidades de 

registro, interpretação e análise da realidade. Na interação da produção fotográfica os 



participantes das oficinas exercitam os seus olhares e estimulam de forma lúdica os seus 

sentidos.  

A partir da leitura das imagens fotográficas podemos resgatar a memória e a 

história, elaborando um diálogo que possibilita um outro olhar e conhecimento da 

realidade. A observação de uma imagem fotográfica mobiliza associações e evocações 

de outras imagens mentais armazenadas na memória. A partir da interpretação da foto 

podemos reconstituir o passado, rememorando informações, emoções e situações 

vivenciadas anteriormente. “Fotografia é memória e com ela se confunde” (KOSSOY 

2002, p.42), entendida desta forma, cabe ressaltar que sua interpretação depende do 

diálogo estabelecido entre o fotógrafo, a fotografia e o observador. O sistema óptico da 

câmara não dá conta de revelar a realidade interior do que foi fotografado. Este não dito 

da fotografia, o que está para além do imediatamente revelado, é material que pode ser 

imaginado, reconstituído e narrado por cada observador/leitor.  

Neste sentido, o objetivo das oficinas de fotografia realizadas por ONG’s é 

deixar em evidência o pensamento e as interpretações realizadas pelos próprios sujeitos 

pesquisados, que atuam como produtores e leitores das imagens fotográficas. É neste 

contexto que tais iniciativas servem como instrumento de debate e inclusão social, 

necessário e indispensável para o desenvolvimento social.   

Visibilidade midiática no Brasil 

A partir da premissa de que através da transformação e apoderamento de 

símbolos eminente locais, particulares e singulares em nacionais, universais e coletivos, 

após a década de 1950 (com a difusão da indústria televisiva e publicitária no Brasil), 

viu-se consolidar um modelo de identidade hegemônico, que excluía elementos 

culturais minoritários e que bastante contribuiria para a definição de um modelo de 

identidade entre brasileiros pertencentes tanto às classes dominantes quanto não-

dominantes. Grupos desprivilegiados não deixaram de ser contemplados.  Porém foram 

caracterizados sob papéis que, mesmo quando fugiam aos clichês e estereótipos tão bem 

estruturados, não correspondiam à realidade dessas populações no Brasil – esse, o caso 

de nordestinos, afro-descendentes, homossexuais, populações sub-urbanas e periféricas 

etc.  

A mídia, nesse sentido, contribuiu para a consolidação de um projeto em mão 

única, que pouca atenção deu à participação de certos segmentos populacionais no 



processo civilizatório brasileiro, fazendo, assim, de um país diverso e plural, um país 

unívoco, hegemônico, outro de si mesmo.  O fato é que a emissão e recepção da 

informação, reduzida à lógica univocal (emissor, mensagem e receptor) foi 

desmantelada no momento em que redes (e a cibernética tem importante papel) de 

solidariedade permitiriam um debate eficazmente mais participativo, no qual a lógica 

‘emissor, mensagem, receptor’ se caracterizaria pela conferência (até mesmo on line), 

lugar de vários mundos culturais, estilos e formas de vida, por isso, espaços plurivocais, 

onde emissor, receptor e mensagem são agentes comuns e não mais meros receptores 

daquilo que o emissor (proprietário da informação e empresa) depositou na mensagem 

(MARTIN-BARBERO, 1997).  Essa é a característica mais marcante das mídias 

alternativas: todos são produtores da informação: receptores, audiências e/ou 

consumidores são também emissores da mensagem.  Isso comprova a idéia de que as 

(novas) redes são espaços que desmantelam características gerais da comunicação 

clássica, reduzidas à lógica do emissor e receptor como sujeitos distintos.  Surge, assim, 

um campo de prática mais aberto, mais participativo e melhor distribuído, certo tipo de 

comunicação em rede de solidariedade (LÉVY, 1993).   

Perceber a forma com que a mídia brasileira tem contribuído para a construção 

de um imaginário e uma realidade excludente, permite-nos entender a sua importância 

para a reformulação do espaço público das minorias brasileiras e da positivação de sua 

inserção no processo civilizatório nacional e na demarcação de seu espaço na esfera do 

exercício de cidadania.  

Ao traduzirmos a idéia de visibilidade como a dinâmica de pertencimento a uma 

esfera pública constituída e concretizada nos e pelos meios de comunicação, que 

caracterizam esta como uma sociedade midiática, logo, entende-se que estar invisível 

revela “não estar nos meios” e, com trocadilhos, “nem estar no meio”.  É, pois, estar na 

base e não na ponta – por mais que alguns formadores de opinião teimem em ressaltar a 

utilização de tecnologias de ponta, de novas tecnologias, pela população do interior do 

Nordeste.  “Não estar nos meios” não deve ser entendido, apenas, como a situação de 

estar ausente da produção midiática contemporânea – o que está para a ordem produção 

e distribuição.  Significa, do mesmo modo, não ter acesso a estes meios e modos de 

comunicação – o que diz respeito à ordem da emissão e recepção, à percepção e ao 

reconhecimento.    

O tema da democratização da comunicação tem sido exaustivamente relacionado 

à democratização da nação.  Antes restrita ao debato acadêmico e governamental, como 



bem lembra Venício Lima (2006), aos poucos tem se espraiado entre os mais diversos 

segmentos da sociedade civil “na prática concreta de experiências de comunicação 

alternativa e através de uma ação deliberada de participação na formulação de políticas 

públicas democráticas”.  Contudo, lembra o autor, a crença de que a grande mídia 

“hegemônica, privada e comercial” pode ser democratizada, parece constituir um 

equívoco (Lima, 2006).  Mas, não podemos desconsiderar “[...] o fortalecimento da 

comunicação comunitária, [...] a multiplicação de veículos de informação populares, 

alternativos, livres e independentes.” (LIMA, 2006, p. 85). 

É no gancho da invisibilidade que surgem duas novas ondas no panorama da 

produção midiática brasileira.  Dizem respeito ao movimento de [1] tomar e [2] dar voz 

aos invisibilizados, excluídos e marginalizados, através de recursos midiáticos – tanto 

em [1] mídias alternativas como na [2] grande mídia.  Para o caso das mídias 

alternativas, surge no bojo dos movimentos e ações que encontram nos recursos e 

suportes midiáticos importantes suportes para desenvolvimento de novas expressões e 

alianças político-sociais entre Estado, democracia, terceiro setor, sociedade civil e 

grupos ideologicamente minoritários.  Elaboram, assim, novos modos de representação 

contra-hegemônicos, acenando para a promoção de políticas públicas para inclusão 

social.  Para o caso da grande mídia, é sobre novas formas de produção artística e 

cultural como ações inclusivas e sobre a utilização de novas tecnologias na indústria 

cultural (periférica), que tal tipo de produção tem se debruçado – elaborando algo em 

torno do conceito de “redenção pela arte e tecnologia” (BENJANMIM, 1975, p. 37).   

Assim, percebemos que as iniciativas tomadas por ONG’s (que oferecem 

oficinas de fotografia) têm privilegiado o debate estético frente às novas tecnologias de 

comunicação, acenando para transformações do gosto, da espetacularização e da 

conscientização, estas associações alternativas (mini-grupos ou comunidades) que têm 

privilegiado a produção e participação em mídia como cenário para a elaboração de 

novos ativismos sociais e, por extensão, para a organização de redes sociais 

contemporâneas são de grande valia para o desenvolvimento intelectual, artístico e 

social das populações ideologicamente minoritárias 

 

Conclusão 

 

Neste artigo discutimos como movimentos sociais, grupos e populações 

ideologicamente minoritárias, utilizam a fotografia como dispositivo para futuras 



mudanças no contexto social a qual estão inseridos.  A contribuição das Ong’s neste 

processo é fundamental para a promoção de políticas públicas que privilegiem o debate 

sobre uma comunicação livre e democrática. Num momento em que, no Brasil, o debate 

em torno das políticas de ações afirmativas vem tomando tônica, evidencia-se, pois, a 

necessidade de suscitar a investigação sobre as representações das minorias para o caso 

brasileiro.  Afinal, tais representações foram formuladas sob a égide de uma dita 

democracia social, que esteve única e estritamente relacionada ao debate sobre nação e 

identidade nacional (não tendo sido, portanto, particularizadas).  E foi, sobretudo, 

através de expressiva produção acadêmica e em meios de comunicação de massa, que o 

debate sobre nacionalismos (e, por extensão, todo tipo de recortes identitários) se 

evidenciou.   

A experiência compartilhada nas oficinas pretende ser, assim, um espaço de 

pesquisa e de transformação dos modos de percepção da realidade que envolve o 

participante e suas interações com os demais que fazem parte do grupo. A partir destas 

experiências, as Ong’s pretendem alcançar questões pertinentes ao contexto social mais 

amplo e aos diferentes processos de exclusão/inclusão social. A linguagem fotográfica é 

vista como uma prática, que pode ser estimulada na própria comunidade, equivalente a 

uma experiência artística, estética e de aprendizagem. Colocando em foco as múltiplas 

formas de ver e de ser visto, o ato fotográfico desponta como mais um caminho de 

problematização da vida, que nos permite, através da mediação técnica da câmara 

fotográfica, registrar, decifrar, ressignificar e recriar o mundo e a nós mesmos. 
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