
Uma car tilha de atividades lúdicas de 
fotografia e de percepção visual para 
desenvolver a linguagem criativa.

um mundo novo com
a fotografia



Olá, 
esta cartilha foi desenvolvida pensando nos educadores, nos profissionais do universo visual, 
nos amadores, curiosos e todos que tenham desejo por conhecimento fotográfico. Aqui você 
irá encontrar atividades que desenvolvam o olhar e a percepção em meio ao caos visual que o 
mundo de hoje nos mostra.
 
O material, como o nome sugere, é dividido em três temas:

As atividades propostas aqui que podem ser realizadas em grupos, individualmente, ou com 
um amigo. Poderão servir de complementação à aulas, propostas de oficinas e brincadeiras 
educativas em casa, ou na escola. Em cada atividade você poderá verificar: lista de materiais, 
objetivo, número de participantes, nível de dificuldade e espaço para anotações.

Esse material está em constante evolução, e contamos com o seu apoio. Ao experimentá-lo, nos 
retorne sobre dificuldades, erros, elogios, incoerências e feedbacks diversos.  
Anote e nos envie pelo Slideshare ou pelo e-mail: revelandoolhares@gmail.com.  
Ficaremos muito gratos.

Faça o download, imprima, compartilhe e aproveite!

olhar
aguce seu olhar e perceba que, para ver, é necessário antes 
de tudo, aprender a ver.

perceber
identifique e perceba formas, cores, texturas, contrastes, 
composição e linguagem visual.

descobrir
desenvolva a criatividade do olhar, construa imagens, e 
entenda um pouco das formas antigas de fazer fotografia, 
antes da era digital.

Vamos começar!



aguce seu olhar e perceba 
que, para ver, é necessário 

antes de tudo, aprender a ver.



olhar apreciativo

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

olhar

30 minutos

Perceber o lugar ao redor com uma perspectiva mais sensorial, como o tato, o cheiro, o equilíbrio. É uma 
forma de aprecisar o nosso entorno para além do que enxergamos. É uma oportunidade também de apreciar a 
confiança do olhar do outro, além de perceber outras descobertas e desafios ao andar vendado.

Cada dupla de pessoas deve receber uma venda, e um em cada dupla deverá ser vendado. Se necessário 
explicar a atvidade fazendo uma demonstração: um colega sem venda guiará o colega vendado (o vendado 
segura o braço de quem está enxergando, enquanto o que está enxergando anda, tomando muito cuidado para 
que ele não tropece ou caia). 

O colega sem venda deverá mostrar o ambiente ao vendado de uma maneira mais sensorial, física (não verbal), 
colocando as mãos do vendado em superfícies como: parede, terra, água, quadros, plantas.
A atividade deverá ser realizada em silêncio, em um lugar aberto para as pessoas circularem.

No fim de 15 min (ou mais) a dupla troca, e quem foi vendado será o guia. 
Depois da troca, todos retornam à sala e conversam sobre o aconteceu. Quais as descobertas e dificuldades? 
Confiaram no processo, no colega, se sabiam onde estavam quando trocaram a venda, sentiram mudanças dos 
ambientes enquanto andavam? Notaram algo novo que nunca tinha percebido antes?

Obs:  As trocas e descobertas dos participantes durante a conversa são mais ricas quando o objetivo da 
atividade for “revelado” ao retorno do passeio com as vendas.

Vendas (sugestão: retalhos de tecido, TNT que tenham o tamanho 
suficiente para dar uma volta na cabeça).
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percepção cega

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

olhar

30 minutos

Mostrar que nosso olhar pode ser muito superficial se não olhamos com atenção para as coisas e para as 
pessoas ao nosso redor.

Com todos os participantes em um mesmo cômodo, uma pessoa é convidada a sair ou se esconder por uns 
instantes. Enquanto o colega está fora/escondido, a turma se pergunta sobre detalhes sobre a a pesoa como: 
Qual a cor da calça? Como é a estampa da camiseta? Está de casaco? Qual cor do cabelo e/ou dos olhos? Que 
tipo de calçado está usando? Está com algo nos pulso, como relógio, pulseira?
Após algumas perguntas, o colega poderá voltar e a turma poderá olhar com maior atenção para ele e ver se 
acertaram as respostas.
Essa dinâmica poderá ser repetido com outras pessoas do grupo, variando as perguntas.

nenhum
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tarô de fotografias

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

número mínimo 
de participantes

materiais

olhar

30 minutos (aproximadamente) - podendo extender por mais tempo

Essa atividade permite uma auto reflexão, trazendo referências visuais sobre sua personalidade e imagem 
pessoal. Antes da interação com as imagens recortadas, é importante passar o objetivo de forma clara à turma. 
É importante que os participantes recebam um tempo necessário e chances de trocar de imagens no decorrer 
desse tempo - o importante é que ela se sinta contemplada pelas figuras de alguma maneira, promovendo a 
participação de todos com maior espontaneidade. E ainda, trazer a discussão que aas imagens são forma não-
verbais de expressão, e são significativas para nos ajudar a entender os outros e à nós mesmos.

Espalhar as fotografias no  chão e convidar os participantes a circular em volta das figuras fazendo com que 
cada uma separe as figuras que mais se identificam, que mais gostam. 
Depois disso, incentivar cada participante a falar sobre suas escolhas, sobre como as imagens escolhidas 
representam a si mesmo. Perguntar como cada um se sentiu e o que descobriu de novo com essa dinâmica. 

Conversando um pouco mais sobre o que foi vivenciado, sugere-se as seguintes perguntas: 
Houve alguma revelação que surpreendeu alguém (ou que foi dito pela pessoa que se apresentou)? 
O que você sentiu no momento de escolher suas imagens? 
Gostaria de ter escolhido alguma figura que outra pessoa pegou?

Imagens impressas diversas e/ou recortes de revistas e jornais 
(que contenham pessoas, objetos, palavras, formas, comidas, 
personagens, etc).

4

anotações



autorretrato

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

olhar

1 hora 

Essa atividade foi inspirada no projeto The Burning House (theburninghouse.com) e pode complementar 
as  atividade Retratando e Tarot de Fotografias, propostas nesta cartilha, para que agora o participante reflita 
sobre si mesmo e sobre sua personalidade, suas preferências, e sobre seu modo de relacionar-se com o seu 
espaço. E visualizar que as características pessoais podem ser vistWs nos objetos que temos.

Pense no seguinte desafio: 
Se sua casa estivesse pegando fogo, quais objetos você levaria com você?

Com uma reflexão sobre si mesmo, escolha alguns dos seus objetos (máximo 10 elementos) que você acredite 
que traduzam sua personalidade hoje (lembrando que nossa personalidade e forma que nos enxergamos pode 
variar muito com o tempo). 
Monte uma composição com esses objetos, e fotografe-os com a câmera ou celular vendo-os de cima. Verifique 
a iluminação do ambiente, e utilize uma fonte artificial se precisar (se aproxime de uma janela, a fim de diminuir 
a sombra, acenda um abajur, ou lâmpada de teto).

câmera ou smartphone
objetos pessoais
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foto infância

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

olhar

15 a 30 minutos

Pode ser feita individualmente ou em grupo. Essa atividade proporciona um momento de silêncio e tranquilidade, 
como uma meditação guiada, que leva a pessoa a se aprofundar na imagem que escolheu de sua infância de 
forma a se transportar ao passado e todo o seu contexto. Interessante perceber, após a reflexão, durante a 
roda de conversa final, pode acontecer que inicialmente, os participantes não sintam à vontade de partilhar suas 
histórias. Porém, no decorrer da conversa, estimulada pelo(a) professor(a)/facilitador(a), as trocas de histórias, 
sejam elas sensíveis ou não, podem ser muito reveladoras e importantes para cada a história individual e 
familiar de cada um. 

Cada participante segura sua foto de infância no colo (impressa ou aberta no celular). Em silêncio, olha 
atentamente para a fotografia, seguindo a reflexão guiada pelo professor/facilitador (ou algém que não esteja 
participando da dinâmica) com perguntas. Cada um irá pensar sobre o impacto daquela e outras fotografias 
de família na sua vida, irá refletir sob sua própria formação, desenvolvimento da personalidade, escolha de 
profissão, decisões e fatos importantes da vida, etc. (PERGUNTAS chaves, que podem ser mudadas de acordo 
com a turma, tema, tempo.

Sugestões de perguntas para a reflexão: 
Estou sorrindo? Como eu agia, brincava, nessa época? No que pensava e me preocupava? Como estou/sou 
hoje? Como foi o trajeto ate aqui? O que pensa hoje, são as mesmas coisas? Essa foto é importante para quem? 
Por quê? Quem me fotografou? Quem mais aparece na foto? Onde foi irada? Esse lugar ainda existe em sua 
vida?

fotos dos participantes quando criança - entre 3 a 7 anos de idade
música calma tocando no fundo (sugestão: música infantil 
instrumental)
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foto dentro da foto

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

olhar

30 minutos a 1 hora

Observar o mundo ao redor através da moldura, e fotografar, utilizando-a para enquadrar as cenas, de forma 
que se crie composições mais criativas. Essa atividade pose ser realizada individualmente ou em duplas, para 
um segurar a moldura enquanto o outro fotografa.

Com a moldura em mãos, na frente dos olhos, cada 
participante sai para explorar o mundo ao redor, afim de 
buscar enquadramentos interessantes. 
Encontrar uma boa composição de cena: com ou sem 
pessoas, de objetos de perto, de longe. Incline a moldura, 
coloque-a na vertical, na horizontal. Experimente se 
agachar, subir em algum lugar, e fotografe com a moldura, 
enquadrando a foto como indica a imagem ao lado. 

Câmera ou smartphone
Molduras de papel ou moldura de quadro sem quadro (tamanho 
mínimo 5x5cm) - Para fazer a moldura de papel, recorte um papel 
rígido de forma que vire uma moldura como a figura abaixo:2



identifique e perceba formas, 
cores, texturas, contrastes, 

composição e linguagem visual.



preto e branco

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

perceber

30 - 40 minutos

Perceber sombras, volumes e texturas existentes ao redor, através de fotografias tiradas em preto e branco.

Cada participante deverá fotografar pelo menos 5 objetos e cenas, que tenha contato diariamente, utilizando 
o modo P&B (preto e branco) da câmera ou do celular. Com as melhores fotos selecionadas notar as texturas, 
sombras e volumes que normalmente não são evidenciados em retratos coloridos. As imagens podem ser 
apresentadas à turma e em grupo conversar sobre as dierentes descobertas nas fotos, e quantidade de 
detalhes enriquecedores que passam desapercebidos aos nossos olhos diariamente.

Mas o que é textura, sombra e volume?
Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou uma superfície sentimos se a sua pele é lisa, rugosa, macia, 
áspera ou ondulada, isso se chama textura -  uma sensação visual ou tocável. 
Sombra e volume são partes essenciais de muitas fotografias, sugerindo a forma tridimensional e a textura da 
superfície de um objeto - a sombra dá volume na foto.

Câmera ou Smartphone
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foto legenda

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

perceber

30 - 50 minutos

As fotografias são grandes aliadas na educação. Com esta dinâmica divertida e educativa, provocada a 
imaginação e conhecimento dos participantes em relação às imagens que fazem parte da nossa história social, 
política e cultural. Ao complementar a visualização com o contexto real de cada imagem, o conteúdo pode ser 
ainda mais fixado na memória do participante, possibilitando o exercício e a ampliação do conhecimento histórico 
e sócio cultural.

Separar a turma em grupos, de 2 a 4 participantes. Cada equipe receberá uma fotografia para ser analisada e, 
uma folha de papel irão escrever uma história sobre o que acreditam ser o contexto da foto, assim como suas 
características, personagens, cores, local, etc. 
Ao final de um tempo estipulado, cada grupo deverá apresentar sua imagem (se possível em um projetor, caso 
não estejam impressas) e descrever o que concluíram. Em seguida o(a) guia irá esclarecer a imagem em seu 
contexto histórico.

Fotografias históricas/conhecidas (podem ter relação com alguma 
matéria/assunto estudado no contexto da turma); impressas ou 
projetadas para serem facilmente visualizadas.
Folhas de papel4



saindo da caverna

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

perceber

40 minutos - 1 hora

Essa atividade traz formas criativas de enxergar o ambiente ao limitar o campo da criação de cenários 
imaginários a partir do local real onde estão. O olhar fotográfico é desenvolvido ao analisar cenas, objetos e 
texturas com diferentes interpretações a partir das ideias de cada um. Ao final da atividade seria interessante 
relembrar que uma foto não termina em si mesma, pois há todo um contexto no qual ela foi realizada.

Responda a seguinte pergunta: 
“O que gostaria de ver ao sair de uma caverna, depois de longos anos escondido?” 
Agora, ao observar o ambiente ao redor, imagine os cenários possíveis a serem fotografados como paisagem 
que será vista ao sair da caverna: pode ser um gramado, terra, uma árvore, um muro pintado, uma janela, algo 
fantasioso (doces, brinquedos, blocos de montar, etc.). 
E, com mãos, envolver a lente da câmera/smartphone como um círculo, criando algo parecido com a saída de 
uma caverna (pode-se reduzir ou aumentar a abertura dos dedos, para simular uma saída menor ou maior). 
Após realizar a fotografia, em uma roda com os participantes levantar as seguintes questões: 
Por que escolheu esses cenários? O que você faria nesse lugar, ao sair da caverna? (Ex.:correr pela grama ou 
comer os doces).

Câmera ou smartphone
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Cada participante explora o ambiente em procura de fotos para um jogo de adivinhação. 
O objetivo é encontrar diferentes texturas e formas, para que os colegas adivinhem o que 
foi fotografado. Por exemplo: a textura de um cobertor, o alumínio que reflete de uma 
panela, as cerdas de uma vassoura, um reflexo no espelho, uma gota d’água, etc. 
Se possível, realizar as fotografias em macro, representada pelo ícone da “flor” ao lado. 

Após a atividade, sentar com os participantes em uma roda (pode-se dividir em equipes). 
Cada um mostrará suas fotografias aos demais, e será feito um jogo de adivinhação: 
Quem acertar primeiro qual o assunto real da imagem, vence a rodada.

imagem e ação

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

perceber

40 minutos - 1 hora

Ampliar a visão do participante para os detalhes que normalmente não seriam vistos no dia-a-dia, mostrando 
que em um mesmo ambiente diversos objetos e cantos podem ser encontrados e fotografados de maneiras 
diferentes. 

Câmera ou smartphone
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retratando

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

perceber

40 minutos - 1 hora

Entender o que é um retrato e como é feito, trazendo formas criativas de mostrar a personalidade de alguém, 
assim como olhar para o outro, conhecendo-o de forma mais aprofundada.

O retrato de uma pessoa deve tentar trazer um pouco da sua personalidade, ou ainda, uma forma própria do 
fotógrafo mostrar a maneira que enxerga essa pessoa, dando maior espaço para a criatividade. 
Em duplas, um participante deve fotografar o outro, fazendo retratos mais significativos, explorando 
características físicas e psicológicas de cada um, tendo o questionário respondido como guia, se necessário:
Qual sua cor favorita? O que você quer estudar na faculdade? Qual seu hobbie? Quais objetos na sua mochila 
você não abre mão de levar com você? Você possui algum amuleto da sorte ou acessório favorito? Tem alguma 
mania? Qual sentimento sente com maior frequência (alegria, raiva, indiferença, emoção, tranquilidade, etc). 
Qual sua expressão facial que você acredita que mais faz?

O tempo da entrevista e execução da foto podem variar no decorrer da atividade 
e com o nível de motivação da turma. As perguntas podem mudar, pensando no 
contexto sócio-cultural, contando que sejam simples e claras para responder no 
tempo determinado. Pode ser necessário mostrar alguns exemplos de retratos de 
fotógrafos profissionais e amadores.

Dica: usar a câmera na vertical e enquadrar bem o fotografado na foto.

Câmera ou smartphone
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lupa mágica

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

perceber

30 minutos

Utilizando a lupa como uma segunda lente diante da câmera o celular, os objetos ficam maiores, ampliados, 
sendo uma alternativa experimental às lentes macro e uma forma de fotografar detalhes e elementos pequenos.

Localizar, em um ambiente, objetos estáticos interessantes e fotografá-los. Realizar as mesmas fotos utilizando a 
lupa, da seguinte maneira: colocar a lupa em frente à lente da câmera ou smartphone, e tirar fotos dos mesmos 
objeto, testando diferentes distâncias entre os dois, observando as distorções obtidas. Depois, compartilhar as 
fotos com o grupo e comparar as fotos, com e sem lupa.

Dica: Para uma aula mais avançada de fotográfia, ao comparar as fotos, pode-se explicar o conceito de 
profundidade de campo (ou seja, como o objeto principal fica nítido e o fundo torna-se um borrão).

Câmera ou smartphone
Lupa

1



desenvolva a criatividade do olhar, 
construa imagens, e entenda um pouco 
das formas antigas de fazer fotografia, 

antes da era digital.



Posicionar a garrafa PET em frente da câmera ou smartphone, e fotografe por ai: coisas, pessoas, cenas, 
observando as distorções que a embalagem forma. Agora, amasse a garrafa e repetir o procedimento, para 
fazer ainda mais distorções. E para ficar ainda mais interessante, realize o experimento com a garrafa cheia de 
água. É como um filtro daqueles que usamos no celular ou no computador, só que real.

abstração

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

descobrir

30 minutos

Descobrir diferentes formas de fotografar observando as distorções dos objetos e cenas vistos através da 
garrafa de plástico amassada, ou da difração da luz no caso de uso de água. Pode ser interessante apresentar 
um pouco de Física, se couber o conteúdo, para ampliar o conhecimento científico dessa atividade. 

Câmera ou smartphone
Garrafa PET (vazia)
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Escolher um dos objetos cilíndricos e posicioná-lo na frente da lente da câmera ou do celular. 
Em seguinda, aponte a câmera e fotografe várias coisas testando diferentes pontos de luz localizados do outro 
lado do cone: como a luz natural do sol, luz de uma lâmpada, de uma lanterna, etc. 
O resultado é a criação de diferentes tipos de “túneis”, com texturas e iluminação diferentes, “é a luz no fim do 
túnel”.

Dica: Como exemplos de resultados usando “túneis” diferentes pode ser usado: um rolo de papelão parece um 
piso chanfrado, pela textura do papelão, um túnel feito com uma revista teria efeito mais refletivo, e assim por 
diante.

túneis

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

descobrir

30 minutos

Exercitar a percepção e criatividade buscando fugir da interpretação comum das coisas.

Câmera ou smartphone
Diferentes objetos cilíndricos e ocos. Ex.: carretel de lã, cone de 
papel, cartolina enrolada, espiral de caderno, cano etc.

1



Pode ser realizada em grupo ou individual, deve-se olhar ao redor, durante um tempo determinado (durante a 
aula) ou como atividade para casa, no dia a dia, e notar nos objetos, sombras, manchas, nuvens, automóveis, 
na arquitetura, aspectos inconscientes similares a rostos, animais, formas, que possam ser 
ressignificadas, e ainda, formar letras e formas geométricas. Cada pessoa/equipe deve registrar: 
letras que formem uma palavra de no mínimo 5 letras, 5 formas geométricas e 5 rostos ou formatos 
diferenciados.
É mportante trazer os resultados das fotos, de toda a turma, identificando a autoria, para que possa ser 
compartilhado e discutido em grupo.

pareidolia

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

descobrir

30 minutos (sugestão: pode ser atividade para fazer ao longo de um dia todo)

Estimular o olhar mais detalhado e pausado sobre as coisas do dia-a-dia. Podendo verificar aspectos 
inconscientes de similaridades nos objetos, como rostos, formas, animais, entre outros. Esta simples atividade 
pode se tornar muito mais ampla de acordo com local e tempo depositado, que pode variar de meia hora, 
durante uma aula; ou até durante alguns dias, em que os participantes tenham que encontrar diferentes 
Pareidolias no seu dia a dia.

Câmera ou smartphone

1

Mas o que é PAREIDOLIA?
“São as imagens visualizadas voluntariamente a partir de estímulos imprecisos do 
ambiente. Ao olhar uma nuvem e poder ver nela um gato ou um elefante [...] está se 
experimentando o que se denomina pareidolia.”

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. p. 121



Dividir a turma em grupos e cada um/equipe escolhe (ou sorteam) um ou mais ditado popular. Em um tempo 
estipulado, os participantes terão de compor uma imagem que represente o ditado que lhe foi entregue, levando 
em consideração que não se pode utilizar linguagem verbal. Podem ser feitas composições com objetos, com 
figurinos e uso dos próprios integrantes como modelos.

Com as fotosgrafias feitas, cada grupo/participante mostra o resultado e os demais tentam interpretá-la, afim de 
descobrir qual ditado popular foi usado.

ditados populares

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

descobrir

1 hora

Desenvolver a criatividade, percepção, capacidade de interpretação e de transmissão de mensagem através de 
um registro fotográfico, fazendo uso de linguagem não verbal e composição de cenários/objetos para traduzir 
a mensagem do ditado popular, de forma literal ou interpretativa. 

Câmera ou smartphone
Lista de ditados populares
Acessórios, figurinos e objetos diversos para compor cenários

2



Colocar o papel celofane de uma cor primária sobre a câmera (não deixar o papel “enrugado”) e fotografar 
algum objeto. Depois disso, colocar outro papel celofane por cima daquele primeiro, repetir o clique e perceber 
como a mistura de cores ocorre.

Uma variação dessa atividade é cobrir uma fonte de luz com o papel celofane colorido e iilumnar uma pessoa 
ou cenário (ex.: lanterna do smartphone com o papel celofane na frente - fotografar com outra câmera ou 
smartphone a cena ou a pessla iluminada).

filtros de cores

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

descobrir

40 minutos

Demonstrar de forma experimental o uso das cores “artificiais” nas fotografias com papel celofane colorido 
como se fosse filtro de lente.

Câmera ou smartphone
Papéis celofane de várias cores
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retrato da sombra

dificuldade

tempo

objetivo

passo a passo

anotações

número mínimo 
de participantes

materiais

descobrir

40 minutos

Essa atividade tem como finalidade conhecer um dos métodos mais antigos de registro de imagem (mais 
precisamente retratos de silhueta), registrando o realismo das formas através da luz e sombra projetada num 
papel. E também trazer com uma atividade divertida de perceber a luz e sombra.

Lanterna ou vela
Papel sulfite 
Fita crepe 
Lápis2

Em duplas, em um lugar escuro, posicione uma lanterna, 
abajur ou vela em frente do colega (ou ate mesmo um 
objeto como um vaso de flor) que esteja proximo a uma 
parede, projetando a forma da pessoa (ou ou objeto), 
ou seja, a silhueta. Ajuste a distância entre a parede e 
seu assunto para que a sombra fique projetada na folha 
de papel, que você colará com fita crepe na parede. 
Desenhar a sombra projetada na folha, como o desenho 
ao lado.

Uma variação dessa atividade é posicionar a pessoa ou 
objeto atrás da folha de papel, e em atrás da pessoa, a 
fonte de luz. Fotografe a sombra projetada na folha.
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