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facilitam a inclusão e combatem a exclusão, e devem ser destacados: 
a arte oferece a oportunidade de ultrapassar os limites impostos pela 
sociedade, permitindo a integração social; a comunicação baseada na 
linguagem pode ser facilmente substituída pela comunicação baseada 
na arte, como linguagem universal para se expressar e entender os 
outros; a arte é o meio mais poderoso de fazer alguém se sentir seguro 
e confiante para entrar em uma nova sociedade e fazer parte dela.

Para os parceiros de Portugal, a arte enriquece a mente das pessoas. 
Para eles, a arte é um facilitador para a inclusão no contexto social 
e escolar, pois é uma linguagem universal. Esta enriquece todos os 
que se expressam através dela, independente da idade, gênero, classe 
social ou origem étnica. Os portugueses consideram a arte uma forma 
privilegiada de enriquecer a mente das pessoas e fazer com que elas 
vivam em harmonia. 

Na Itália, um especialista informou nos que a inclusão social tem 
diversas faces e esse problema é entendido de forma distinta em 
diferentes contextos e culturas. As situações de crise são diversas e 
abrangem muitas áreas: física, étnica, religiosa, cultural, educacional, 
relacionadas com a aprendizagem, genêro, política, sócio-económica. 
Fotografia, arte, o mundo das imagens, música, e de uma forma mais 
ampla, da cultura, permitem simplificar o projeto de integração 
social de pessoas que se encontram em situação de desconforto, 
independente de qual seja a sua forma. Na experiência italiana, o 
conceito de inclusão é relacionado à deficiência. Uma das primeiras 
formas de projeto cultural foi implementado por instituições, que 
permitiu, ao longo do tempo, a criação de excelentes normas jurídicas 
para pessoas com deficiência. O principal projeto cultural italiano era 
destinado principalmente para escolas (inclusive às universidades): 
todas as crianças e jovens eram admitidos em qualquer estado de 
saúde, mesmo que com graves dificuldades. Na Itália, há muito tempo 
que não há escola para necessidades especiais, todas foram fechadas 
permanentemente em 1976. Qualquer deficiência é aceite nas escolas 
públicas. 

1. EM QUE MEDIDA UM 
PROJETO CULTURAL PODE 

FACILITAR A INCLUSÃO 
SOCIAL?

Em resposta à primeira pergunta “Em que medida um projeto cultural 
pode facilitar a inclusão social?” todos os países parceiros concordam 
que a inclusão através da arte é uma das melhores maneiras de conectar 
os jovens com seus pares, para que assim possam vivenciar os mesmos 
direitos e obrigações que seu pares e/ou amigos. 

Na França os especialistas acreditam que os projetos culturais 
implementados nas escolas francesas podem ser definidos de duas 
formas: na primeira os alunos são o público, reunidos em um grande 
teatro, museu ou centro cultural, que reúne todos os estudantes para 
oferecer um momento de cultura, o qual terá pouco significado para 
eles como indivíduos pois formam um todo como “público”; na 
segunda os alunos são futuros artistas, que entram em cena com uma 
câmera ou pincel, prontos para aprender a “criar” arte. Eles também 
são considerados indivíduos que se encontram na situação de criar 
um produto que expresse a sua sensibilidade. Eles acreditam que a arte 
é a base da sociedade. É de conhecimento comum que a arte rompe 
barreiras: entre países, pessoas e na maioria das vezes, dentro de nós 
mesmo. Para os recém chegados, arte é uma das formas mais rápidas 
de compreender outras culturas e seus costumes: não é necessário 
entender o idioma ou as origens, é preciso apenas ter força de vontade 
para aceitar novas experiências. A arte está aqui e agora: pintura, 
música, dança: tudo é imediato e faz sentido. 

Em resumo, três pontos chaves, demonstram que projetos culturais 
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crianças trabalharam juntas na fotografia, a comunicação em cada 
etapa do trabalho em grupo tornou-se mais viva, emocional, livre, 
positiva e amigável.

Em terceiro lugar, eles consideram como segundo aspecto importante 
da integração social o envolvimento individual vivido num ambiente 
novo e as emoções positivas associadas a ele. O projeto “Pixels on Tour” 
permitiu-nos ver com que rapidez, curiosidade e discrição as crianças 
começaram a perceber a beleza de Ivano-Frankivsk.

Em quarto, eles argumentam que o “Pixels on Tour” permite que as 
crianças interajam melhor com os adultos ao seu redor, aprendem a 
confiar neles, a sentirem-se seguras e protegidas, e como reagir sem 
perder a espontaneidade infantil. Eles também observaram uma 
inclusão mais simples e qualitativa das crianças na interação com os 
adultos.

No final, disseram-nos que enquanto trabalhavam nesse projeto, as 
crianças desenvolveram a habilidade de compreender as fotografias. 
Elas desenvolveram a capacidade de perceber as suas próprias emoções 
através das lentes e a transmiti-las por meio de imagens, bem como 
perceber e ajustar essas emoções no enquadramento. As habilidades e 
conhecimentos adquiridos pelos participantes permitiram expandir as 
suas opiniões sobre uma série de questões sociais em diferentes partes 
da Europa.

Por fim, os nossos parceiros na Polónia descreveram a importância da 
fotografia no início do século 21, pois ela fornece uma visão abrangente 
da experiência humana. É uma ótima ferramenta para mostrar lugares 
como vistas do mar, florestas, flores ou monumentos famosos de todo 

  Os italianos dão-nos uma visão de como um projeto cultural 
pode ser: o projeto escolar auxilia na integração, porque estimula o 
estudante em situação de desconforto a socializar e interagir com 
seus colegas, a participar ativamente através de atividades em grupos 
pequenos ou grandes; no projeto artístico/cultural, a fotografia não 
é apenas uma ferramenta de comunicação, mas sim um processo, 
no qual se desenvolve uma experiência, que por sua vez estimula a 
dinâmica social, assim como a atenção, concentração e imaginação. 
Nesse contexto, o produto e o processo tem dois significados distintos, 
sendo que o processo tem um significado mais importante do que a 
obra finalizada: o objetivo não é tirar fotos bonitas, mas compartilhar a 
experiência que permite a todos o desenvolvimento e amadurecimento 
da sua individualidade, e a abertura a comparações e conhecimentos 
dos outros. O produto não é algo que termina em si mesmo, mas que 
se torna objeto de memória e internalização da experiência.

Na Ucrânia, os especialistas acreditam, primeiramente, que uma 
das formas mais eficazes de integração social é o desenvolvimento 
de habilidades de comunicação.  A comunicação com os diferentes 
participantes do projeto ajuda a aumentar este indicador. É importante 
ressaltar que o projeto “Pixels on Tour” une as crianças em um só 
objetivo: tirar a melhor foto. Esse objetivo em comum, não apenas 
aproxima os participantes, como incentiva as crianças a buscarem 
contatos em micro-grupos e a começarem a se comunicar. 

Em segundo lugar, eles afirmaram que depois de participarem no 
projeto, as crianças  integraram-se mais com seus colegas. Eles 
observaram que durante os primeiros encontros as crianças estavam 
tensas, inseguras e muitas vezes muito quietas. Elas comunicavam-se 
em pequenos grupos de 2-3 pessoas que já se conheciam antes. Depois 
de reagrupar as crianças em novos microgrupos, elas reagiram de 
formas diferentes. Algumas tornaram-se amigas sem problemas, outras 
pareciam precisar de ser apresentadas ao novo grupo novamente. 
Contudo, algumas crianças não queriam sair de suas zonas de conforto 
e tentavam ficar em grupos onde já tinha um conhecido. Quando as 
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 2. ESCOLHER A ARTE: COMO 
PODE FACILITAR A INCLUSÃO 

SOCIAL

Para responder à segunda questão deste projeto, vamos primeiro dar a 
definição do Banco Mundial: “Inclusão Social é o processo de melhoria 
das condições em que os indivíduos e grupos participam na sociedade 
- melhorando as habilidades, oportunidades e a dignidade daqueles 
que são desfavorecidos com base em sua identidade” (https://www.
worldbank.org/en/topic/social-inclusion)

Escolher a arte para facilitar a integração social porque a arte é uma 
linguagem:

• Ponto mais importante e que todos os parceiros concordam é 
que a arte é uma linguagem e um forte contribuinte intercultural 
para o diálogo, e como tal, uma ferramenta para alcançar a 
inclusão social.

• Arte facilita a comunicação entre os indivíduos ou grupos que 
compartilham ideias e pontos de vista na escola e na sociedade 
em geral.

• Arte atua como uma linguagem para explicar o seu próprio 
mundo de uma forma simples e detalhada: ao mesmo tempo a 
arte pode assumir uma forma complexa: multifacetada, ambígua 
e metafórica.

• Para muitas pessoas, e em particular para as  crianças em idade 
escolar, é mais fácil expressar-se através da arte, porque é usada 
a sensibilidade e todos podem expressar os seus sentimentos da 

o mundo. Fotos podem ficar na mente das pessoas por vários anos e 
podem apresentar as idéias de todos. O projeto multilíngue significa 
inclusão porque é possível encontrar lugares e objetos interessantes 
para mostrar aos amigos estão em outros países. Eles afirmam que a 
inclusão digital e social favorece a acessibilidade e que a globalização 
permite que você compartilhe seus projetos com outras pessoas. Eles 
falam sobre o trabalho dos fotógrafos e todas as informações contidas 
em uma fotografia e como isso pode servir como meio para fortalecer 
as relações internacionais.
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regulamentados e dá a todos a oportunidade de expressar os 
seus sentimentos e emoções conforme se sentem mais seguros, 
usando o campo artístico de sua escolha .

• O processo criativo extrai-se do mundo interior do artista, 
criando assim um melhor autocontrole nas crianças. 

• A arte é uma forma de sair da nossa vida complicada. Permite-
nos sentir e vivenciar algo diferente e abre novas perspectivas 
sobre o mundo. Tornamos-nos menos egocêntricos e nos 
tornamos-nos mais dispostos a conhecer novos rumos. Praticar 
arte é uma alegria que todos podem compartilhar, dos mais 
novos aos mais velhos.

• Alguns recém-chegados  possuem alguma bagagem artística 
(nem todos começam do zero), o que é um ponto interessante a 
ser considerado. Por outro lado, a maioria deles são iniciantes no 
que se refere ao idioma do país em que vivem.

Escolher a a arte para facilitar a inclusão social porque a arte supera os 
obstáculos:

• Arte supera as barreiras, diferenças e liberta a sensibilidade 
porque tudo na arte é aceitável, não há lei que proíba uma 
técnica, uma cor ou um som. Por definição, a arte é inclusiva. 

• A arte ativa pensamentos divergentes e, portanto, oferece várias 
respostas para um problema que não tem uma única solução.

• A arte é estimulante porque oferece diferentes níveis de 
compreensão e, portanto, abrange uma ampla gama de pessoas.

• A arte é usada nas escolas, promove a colaboração, para que 
todos possam encontrar o seu lugar. Também desenvolve as 
habilidades interculturais, especialmente quando os recém 
chegados estão num grupo envolvido no processo criativo.

forma que quiserem. 

• Para as crianças, a arte é considerada uma atividade de lazer. 
As habilidades de comunicação e partilha com outras pessoas 
estão, frequentemente relacionadas com a arte, linguagem que 
por si própria ajuda os alunos recém-chegados a desenvolverem 
as habilidades linguísticas. Mesmo que os conhecimentos 
adquiridos anteriormente e o idioma sejam diferentes, através da 
arte é possível comunicar-se e compreender a cultura do país. As 
relações com os pares são estabelecidas e isso desempenha um 
papel importante no desenvolvimento de amizades que também 
promovem a comunicação.

• Como linguagem universal, a arte abre as portas para a educação 
inclusiva.

• Arte, em termos gerais abrange muitos campos, é considerada 
uma linguagem universal que toca a alma através das emoções 
compartilhadas por todos.

Escolher a arte para facilitar a integração social porque a arte lida com 
as emoções e os sentimentos: 

• A arte dá acesso aos sentimentos dos outros e aos nossos: “fazer” 
e “receber” arte une as emoções 

• Redirecionar a energia das crianças para criatividade artística 
tem um efeito terapêutico ao harmonizar o desenvolvimento da 
sua personalidade. Essa sublimação artística também é a pedra 
angular da terapia por meio da arte. Imaginação e criatividade se 
unem e contribuem para o desenvolvimento geral das crianças. 
Por meio da arte, conflitos internos ou situações traumáticas 
podem ser resolvidos. 

• A arte centra-se nos sentimentos e o aperfeiçoamento ou uso 
das aptidões artísticas aumentam a autoestima: permite-nos 
explorar outros caminhos que não os padrões de comunicação 
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 3. QUE CAMPOS DA ARTE 
PODEM FACILITAR A 

INCLUSÃO?
 

A arte é uma forma de expressão distinta, acessível a todos, em suas 
diferentes formas (música, poesia, teatro, desenho, pintura, fotografia, 
histórias em quadrinhos, arquitetura, cinema, performance …) em 
que cada um pode encontrar a sua própria maneira de se comunicar 
ou reformular a mensagem do autor. Cada pessoa tem o seu próprio 
mecanismo complexo de adaptação que depende da sua “Herança 
Cultural” e que consiste em valores, interesses, e necessidades, para 
que diferentes áreas da arte o possam ajudar. A arte facilita o diálogo 
intercultural e o encontro entre diferentes gerações, a arte promove 
a integração social, ao expressar o conteúdo de forma alternativa aos 
meios convencionais. A arte é inclusiva por definição. 

As artes clássicas que segundo a nossa experiência favorecem a 
integração social são: música, pintura, histórias em quadrinhos, 
poesia, fotografia e cinema. Contudo, experimentamos novas formas 
de observar, compreender, avaliar a nós mesmos, de nos relacionar 
com os outros que vão além do antigo conceito de arte e artista. Arte 
não é somente uma pesquisa da estética ou a criação de algo belo. 
A arte está ligada ao artesanato e ao trabalho manual;  A Arte como 
forma de terapia; A arte compreendida em um sentido social. Essas 
práticas artísticas são realizadas por meio de oficinas ou formas ativas 
de expressão, como os modernos museus virtuais e multimedia. Nessas 
artes, as habilidades e capacidades individuais nos assuntos, métodos 
e técnicas podem dar uma contribuição única para a promoção da 
integração social. Oferecemos: arte-terapia, teatro fórum, flash mobs, 
arquitetura em miniatura e turismo artístico. O conceito tradicional 
de arte, mas também a utilização da arte para fins sociais, terapêuticos 

• A arte é um paradoxo: é tanto um indicador social quanto 
removedor de barreiras sociais. Isto é o que nos motiva a criar 
projetos artísticos: a aprendizagem torna-se viva e significativa. 
Também permite que o aluno mostre habilidades previamente 
adquiridas ou que as desenvolva de forma criativa e por meio 
da comunicação. Um bom projeto é socialmente útil e requer 
o comprometimento dos participantes. Cria novas habilidades, 
inclusive sociais, porque não é uma abordagem individual, mas 
sim de grupo.

A escolha da arte resolve os problemas de barreiras entre as pessoas 
que se julgam diferentes: você pode cantar com jovens ou idosos, pode 
dançar com quem quiser sem ter que perguntar sobre a profissão ou 
origem. A arte é uma forma de atingir esse objetivo e os resultados 
esperados não são necessariamente artísticos: a arte ajuda a aprender 
uns com os outros.

“O valor estético não é exclusivo do artista, pode ser transmitido, 
comum a todos e ao mesmo tempo reforça a singularidade de cada um 
sem ser definitivo.” [Kant]
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 4. FOTOGRAFIA: UM 
MEIO INTERESSANTE PARA 

FACILITAR A INCLUSÃO
 

O desenvolvimento contínuo e a disponibilidade da tecnologia 
possibilitou que a imagem representasse muito mais do que mil 
palavras. Usar a  câmera permitiu a auto realização, especialmente 
entre os adolescentes e os jovens. Para capturar um momento e divulgá-
lo é necessário apenas um clique. No mundo moderno, a fotografia 
é uma fonte de arte assim como uma forma de transmitir emoções e 
sentimentos. 

A fotografia é universal, de fácil compreensão e utilização por todas 
as pessoas e para todas as classes sociais, é transversal, apolítica, sem 
barreiras linguísticas ou de gênero, direta, de difusão imediata, e 
dá voz a todos, de todo o mundo, satisfazendo ao mesmo tempo as 
necessidades documentais e artísticas. 

A UNESCO explica que o idioma e a comunicação, entre outros motivos, 
podem ser uma barreira para inclusão social quando se espera que os 
alunos adquiram conhecimentos num idioma que é novo para eles. Os 
estudantes sofrem discriminação. Geralmente, superar essas barreiras 
para inclusão social requer esforço extra e o uso da fotografia é uma 
das soluções para esse problema: fotos são extremamente flexíveis e 
superam as barreiras culturais e linguísticas. O seu poder dá-se de duas 
formas, como forma de arte e como meio para registrar os factos. O 
seu baixo custo e a sua fácil disseminação, incentiva a sua partilha e 
aumenta o potencial de gerar diálogos e discussões. Isso significa que a 
fotografia é uma ferramenta particularmente adequada para os alunos 
recém chegados explorarem e capturarem  perspectivas à sua maneira 
e também fornecer uma forma de compartilhar essa perspectiva que 

e de produção artesanal, são muito importantes nas escolas porque 
estas práticas facilitam a formação dos indivíduos, o cuidado com o 
outro, e a construção de competências cívicas e sociais. Graças a essas 
experiências, os alunos podem adquirir novas habilidades que também 
podem ser utilizadas a nível profissional.
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 5. COMO O ESTUDO DE 
IMAGEM E FOTOGRAFIA 

PODE SER UTILIZADO 
NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM?

“O analfabeto do futuro será uma pessoa que não conseguirá usar não 
apenas uma caneta, mas também uma câmera”. Laszlo Moholy-Nagy, 
fotógrafo e professor da escola Bauhaus (1895-1946). 

Já foi mencionado que arte é uma linguagem e a fotografia, como oitava 
arte, é uma das mais universais para ser utilizada nas aulas: 

• compreender uma imagem auxilia na compreensão do mundo 
em nossa volta, mesmo que a foto seja apenas uma representação 
da realidade e não a única realidade. 

• adicionar palavras em uma foto significa desenvolver a linguagem. 

• tirar fotos e discuti-las em grupo é uma atividade cujo objetivo 
principal é o desenvolvimento da linguagem. 

• a imagem é uma desculpa para se aproximar de outras pessoas e 
discutir os diferentes pontos de vista. 

Precisamos entender o potencial extraordinário da fotografia, a qual 
nos mostra não somente como o mundo nos parece, mas também a 
forma como o observamos, portanto, o nosso próprio mundo. 

Partimos do pressuposto de que a fotografia é antes de tudo uma 
linguagem, uma linguagem visual, regida  pelas suas próprias regras, 

convencionalmente seria mais difícil. A criança num ambiente novo 
pode mostrar, num instante, a perceção de determinado lugar e 
compartilhá-lo com o mundo inteiro através das redes sociais. 

Um exemplo de projeto escolar envolvendo os estudantes de diferentes 
origens culturais, nacionalidade e idiomas é o PIXELS ON TOUR. 
Mais de 500 estudantes de 15 escolas na França, Ucrânia, Itália, Polónia 
e Portugal trabalham juntos para produzir o SURPRESA/INCRÍVEL. 
Eles tiraram fotos de seus ambientes mais próximos e mostraram o que 
os surpreende/incrível. Para os recém chegados esta é uma maneira de 
familiarizar-se com a nova realidade e os locais em volta da sua nova 
casa. Por outro lado, os alunos que nasceram e cresceram nas cidade de 
Grenoble, Almada, Pszczyna, Ivano-Grankivsk e Pavia, têm a chance 
de redescobrir e compreender melhor a sua região.

Observar a realidade para tirar fotos ensina-nos a prestar atenção. 
E construir uma atitude reflexiva de si mesmo e do mundo está 
intimamente ligada à integração social.

Tirar fotos, discuti-las e compartilhá-las nas redes sociais é um elemento 
importante da cultura de participação. Além disso, conversas em 
grupo sobre fotografias e uma reflexão conjunta sobre seu significado 
confrontam os alunos com uma variedade de interpretações, 
construindo sua abertura para uma infinidade de percepções.
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fotografando, trabalhos manuais, e como vivemos num mundo 
tecnológico, utilizando conhecimentos de TI e multimedia, criar 
posters, colagens, mapas mentais digitais, animações, vídeos, etc. 

Hoje em dia a sociedade é bombardeada com todo tipo de imagem, por 
isso é necessário recriar a cultura da imagem. O estudo da fotografia 
deve começar pelo conhecimento da sua história, desde da sua 
invenção, em 1839, até  à revolução que gerou. Os estudantes devem 
ser incentivados a observar  projetos fotográficos produzidos tanto por 
fotógrafos mais antigos quanto os contemporâneos. É possível fazer 
isso online, lendo livros, visitando exposições e museus, assistindo 
filmes e documentários. 

A aprendizagem deve ser apoiada em trabalhos laboratoriais, que 
permitam os estudantes praticarem;  um exemplo seria uma oficina 
de fotografia, um guia para entender os princípios da luz e do 
funcionamento da câmara escura. Além disso, é necessário o uso de 
forma inteligente das tecnologias modernas, sem demonizá-las, e para 
isso podemos propor um workshop em que smartphones (atualmente 
todos possuem um) se tornem ferramentas para descrever o ambiente 
em nossa volta e o dia-a-dia, através de uma observação cuidadosa. 

O desafio é transformar os alunos em exploradores prestativos e 
curiosos, não só de paisagens distantes e exóticas, mas de lugares 
que visitam todos os dias e que frequentemente são considerados 
desinteressantes. 

O processo de aprendizagem deve ser guiado por um antigo provérbio 
chinês: Uma Imagem vale mais do que mil palavras. 

Em resumo, o estudo da imagem e fotografia na escola pode ser dividida 
em duas categorias principais: 

Como ferramenta de integração e interação social através de projetos 
em grupo.

Como disciplina oferecida pela escola para a aprendizagem de 

típicas da arte visual. Existe uma analogia interessante entre o ensino 
de fotografia e o ensino de idiomas. Este último é baseado na gramática 
e na sintaxe, onde palavras se unem a fim de formar frases, parágrafos, 
capítulos, texto. Da mesma, forma, a linguagem fotográfica tem a sua 
própria gramática e sintaxe, feita de luz, formas, texturas, contrastes, 
composições - elementos que influenciam na força de uma única 
imagem e que permite que uma série fotos se torne uma história visual. 

Fotografia e imagem são partes integrantes da educação. Atualmente, o 
estudo das imagens e fotografias são utilizados em atividades globais. 
A aprendizagem baseada em algumas técnicas de visualização permite 
que o estudante veja a aula de forma diferente, tornando-a mais 
significativa e interessante. Os especialistas disseram que a maioria das 
pessoas percebem a informação visualmente ao invés de gráficos ou 
pela audição. A visualização permite que a informação seja analisada e 
compreendida mais facilmente. 

Ao estudar imagens e fotografias, desenvolve-se habilidades 
importantes para a vida, como: pensamento crítico, comportamento 
seguro na Internet e análise de informações. 

Em média, 85% das informações que chegam às pessoas é através 
da visão. É importante que a percepção da imagem e a informação 
verbal estejam sincronizadas durante o processo de ensino. Ao ensinar 
as crianças mais novas, as imagens dominam o texto. As imagens 
são uma fonte de conhecimento, servem como introdução para um 
determinado assunto, complementam o texto, e ajudam no processo 
de memorização

O uso da visualização torna mais fácil os alunos memorar. A combinação 
de imagens e palavras ativam os dois hemisférios cerebrais - o direito, 
responsável pela imaginação, percepção espacial da realidade, cores e 
síntese; e o esquerdo, com o qual compreendemos palavras, seguimos 
as regras lógicas e realizamos análises. 

Por isso, é importante estimular os estudantes durante o processo de 
aprendizagem a desenvolverer visualmente o conteúdo que aprendem 
através de desenho, esboço, criando imagens, mapas mentais, 
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 6. COMO A FOTOGRAFIA 
INTEGRADA NO PROCESSO DE 

ENSINO PODE INFLUENCIAR 
A COESÃO DO GRUPO, O 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
E A APRENDIZAGEM DO 

ESTUDANTE?

Em resposta a sexta pergunta “Como a fotografia integrada no processo 
de ensino pode influenciar a coesão do grupo, o desenvolvimento pessoal 
e a aprendizagem do estudante?” todos os países parceiros acreditam 
que o processo de aprendizagem através da fotografia contribui para o 
desenvolvimento pessoal, coesão do grupo e aprendizagem em ambas 
as áreas. Alguns parceiros acreditam, que esta é uma ótima forma de 
integrar os novos estudantes e adquirir as competências necessárias 
para a sua futura profissão. A seguir, as opiniões mais detalhadas de 
cada país participante. 

Na França os especialistas consideram que o ensino e aprendizagem 
baseados em projetos são satisfatórios para alunos e professores 
e que afetam a coesão do grupo e o desenvolvimento pessoal e de 
aprendizagem dos alunos. Eles tentarão demonstrar como tirar fotos 
- fotografia - é uma solução particularmente boa quando pensamos 
em um projeto que requer ênfase especial nas três habilidades a seguir: 

1. Coesão do grupo: 

conhecimentos, como ferramenta para adquirir diversas competências 
ou para ajudar a desenvolver a personalidade das crianças, de acordo 
com a sua idade e o currículo escolar.
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ser promovida através do trabalho em equipa, desde a pesquisa e 
desenvolvimento de um tópico, passando pela sessão fotográfica ao ar 
livre, até a apresentação do trabalho. Além do mais, a apresentação de 
cada grupo sempre faz com que todos sejam envolvidos, expressando 
seus pontos de vista e opiniões, e criando um debate saudável, de forma 
construtiva e respeitosa. 

Na Itália, os especialistas dividem sua resposta em cinco capítulos: no 
capítulo 1, eles argumentam que a fotografia permite  comunicar de 
forma diferente e construir uma narrativa própria. A comunicação 
através de imagens é imediata e permite transmitir diferentes 
mensagens, emoções e sensações. No capítulo 2, afirmam que a 
fotografia proporciona conhecimento, crescimento e reflexão, e 
permite conhecermos-nos a nós mesmos através de uma jornada 
introspectiva. Também estabelecemos relacionamentos com outras 
pessoas. Conhecemos a realidade que nos rodeia e desenvolvemos 
uma análise crítica em relação a ela. No capítulo 3, eles observam que 
a fotografia promove a sensibilidade, criatividade e imaginação, muda 
a forma que observamos as coisas. Eles consideram que observamos 
a luz, formas, cores, texturas e pessoas de outra forma e isso promove 
uma forma diferente de pensar. No capítulo 4, eles argumentam que 
a fotografia desenvolve uma identidade no grupo, o que promove um 
trabalho conjunto para garantir o sucesso do grupo. Cada um tem sua 
importância para o sucesso dentro do projeto fotográfico. Por fim, no 
capítulo 5, eles observam que num projeto fotográfico compartilhamos 
informações e consideramos diferentes pontos de vista. Segundo a 
equipa italiana, isso promove um pensamento divergente para obter o 
melhor, mais rápido e mais concreto resultado para realçar o trabalho 

Um grupo ou uma classe, trabalha melhor junto quando os 
estudantes obtêm oportunidades para colaborar e quando a voz 
de todos é importante. Todos os jovens podem tirar fotos, não 
é necessário equipamento profissional, uma vez que todos os 
celulares têm câmera. Um projeto baseado em fotografia é uma 
boa opção para integrar um grupo de jovens. 

2. Desenvolvimento pessoal dos alunos: 

Uma particularidade das fotos é a multiplicidade - para não 
dizer infinitos - pontos de vista. Para os parceiros franceses 
parece óbvio que dar a oportunidade de conhecer, compartilhar, 
analisar e experimentar a grande variedade de pontos de vista, 
certamente contribui para o desenvolvimento pessoal dos 
estudantes. A comparação com um outro ou novo ponto de vista, 
de uma cultura diferente desenvolverá nos alunos a capacidade 
de vislumbrar o mundo sem preconceitos e de mente aberta. 
Ter a mente aberta é um elemento de extrema importância para 
o desenvolvimento pessoal, será o objetivo de todo o projeto 
fotográfico. 

3. Aprendizagem: 

No que concerne a aprendizagem, o simples ato de fotografar já 
é uma forma de aprender e fazer novas descobertas: a história da 
fotografia e da tecnologia unem a cultura artística com a cultura 
científica. Compreender uma imagem e aprender com ela envolve 
muitas outras ciências: arte, história da arte, história, geografia, 
ciência e tecnologia, idiomas, tecnologia da informação, etc. A 
fotografia na escola pode ser o ponto de partida para muitos 
outros projetos, e ao envolver todos os alunos na interação com 
os recém-chegados, promove a integração social.

Para os parceiros portugueses o uso das fotografias no processo de 
aprendizagem pode ser extremamente útil para o conhecimento e 
para o desenvolvimento pessoal dos alunos. A coesão do grupo pode 
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em grupo. Uma vez que este tipo de interação na escola é aprovado 
pela sociedade, os parceiros ucranianos consideram adequado incluir 
a fotografia no processo de ensino, sob a orientação de especialistas. 

Por último, os parceiros polacos partilham as suas reflexões sobre o ensino 
através da fotografia. Eles afirmam que o processo de aprendizagem 
consiste em adquirir competências essenciais, as habilidades mais 
importantes e básicas que cada pessoa deve desenvolver para obter 
sucesso  em sua vida profissional e privada. As competências são uma 
combinação de conhecimento, habilidade e atitude. As competências 
essenciais são aquelas que apoiam o desenvolvimento pessoal, 
inclusão social, cidadania e empregabilidade. O processo de aquisição 
e desenvolvimento de competências chave ocorre ao longo da vida e 
nunca tem fim. Os parceiros polacos na sua reflexão, afirmam que os  
alunos estão numa idade que muitas vezes têm falta de autoconfiança. 
São poucos os que demonstram as suas verdadeiras emoções, pois tem 
medo de serem julgados ou ridicularizados. A fotografia integrada no 
processo de aprendizagem pode dar a eles a coragem que eles tanto 
precisam para expressarem-se mais abertamente. Quando o jovem se 
sente inseguro, a câmera pode lhe dar mais confiança. Para o tímidos, 
tirar fotos é uma ótima forma de se encontrarem com um grupo grande 
ou numa situação nova. Eles têm uma câmera, um objetivo e nada 
pode detê-los, - dizem eles. Através das fotos, eles podem comunicar-
se melhor e encontrar uma linguagem em comum com outras pessoas. 
A aprendizagem é diária e envolve bastante tempo e trabalho sentado 
numa mesa. Nessas circunstâncias, raramente os jovens conseguem 
desenvolver  a sua criatividade, podendo a fotografia ser uma ótima 
forma de estimular a auto expressão. Hoje em dia, o mundo dos 
estudantes baseia-se no espaço virtual da Internet. Entretanto, postar as 
suas próprias fotos pode gerar medo: “Quantos gostos eu vou conseguir 
na minha foto? E se alguém criticá-los? E se odiarem?”.  Por outro lado, 
tirar fotos pode facilmente tornar-se uma atividade social, um projeto 
em grupo. “Alguém está interessado na minha foto. Para alguém a 
foto parece importante. Talvez poderíamos-nos tornar amigos na vida 

em equipa.

Na Ucrânia, os especialistas acreditam que tirar fotografias é 
considerado um “grupo de interesse” e que é conteúdo especial de 
comunicação, discussão e interesse. Os parceiros ucranianos partiram 
de uma reflexão sobre a coesão do grupo e observaram que a fotografia 
é um processo  emocional interessante e positivo que facilita o contato 
entre as crianças. Enquanto trabalham com a fotografia, as crianças 
aprendem a seguir regras. A concordância com as regras afeta a 
eficácia do grupo como um todo. Há um efeito bem conhecido, 
onde na classe “forte” mesmo os estudantes mais fracos melhoram os 
seus resultados. A crítica e a liberdade de expressão fazem parte do 
trabalho de fotografia. A autoconfiança cresce e os alunos exigem mais 
dos outros e de si mesmos. A satisfação do grupo de apreciadores de 
fotografia aumenta o desejo de fazer parte dele. Por fim, eles concluem 
que a qualidade e a performance das atividades em grupo depende não 
somente da organização, mas também do nível de desenvolvimento 
do grupo, das relações interpessoais, da compatibilidade psicológica 
e do estilo de condução. Portanto, sob a orientação de um professor 
ou de um profissional de fotografia, as crianças aprendem o básico 
da fotografia, e também ingressam no processo de aprendizagem 
com mais rapidez. Os parceiros ucranianos afirmam que, em 
termos de desenvolvimento pessoal e aprendizagem dos alunos, a 
inclusão da fotografia no processo educacional terá um impacto 
definitivamente positivo. Desta forma, o ensino de fotografia auxiliará 
no desenvolvimento das capacidade intelectuais da criança, no senso 
estético, nas suas competências linguísticas, aumentar o envolvimento 
em atividades em grupo, a consciência de seus valores, e obtenção de 
benefícios pessoais. Por último, os parceiros ucranianos afirmam que 
os aspectos, citados anteriormente, criam um clima moral e psicológico 
no grupo, que se manifesta no relacionamentos entre as crianças e afeta 
no desenvolvimento pessoal de cada um do grupo. É de conhecimento 
geral que a ajuda mútua e as emoções positivas, frequentemente, são a 
base para obter melhores resultados, tanto no aspecto individual quanto 
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 7. VANTAGENS E 
DESVANTAGENS DOS 

PROJETOS FOTOGRÁFICOS

A educação escolar tradicional pode ser percebida pelos alunos (recém-
chegados ou não) como irrelevante para suas vidas. Muitos alunos 
ficam relutantes em aprender e adotam comportamentos destrutivos 
nas aulas. Projetos fotográficos tornam o processo de aprendizagem 
mais motivador, pois abordam diferentes estilos de aprendizagem 
e envolvem os alunos no processo de ensino de forma atrativa e 
destemida.

Este tipo de projeto são baseados numa abordagem ativa da 
aprendizagem. Os estudantes são incentivados a mostrar maior 
responsabilidade social na escola, desempenhando um papel no grupo, 
cumprindo tarefas que lhe são designadas e respeitando os princípios 
de cooperação. O projeto fotográfico promove a criação de uma ampla 
gama de produtos originais e criativos, os quais são apresentados aos 
grupos em exposições nos cinco países participantes. 

Todos os especialistas concordam que tais projetos aumentam a 
motivação e o desenvolvimento cognitivo, estimulam o pensamento 
independente e criativo e a curiosidade sobre o mundo. Compartilhar 
ideias, participar de debates e sensibilidade estética são as principais 
habilidades que são desenvolvidas nesses projetos. Os alunos reúnem-
se para ampliar sua visão do ambiente em que vivem e das pessoas 
que lá moram. Projetos fotográficos geram contribuições educacionais 
valiosas por meio de imagens, ensinando os alunos a capacidade de 
criar imagens conscientemente e decifrá-las corretamente. 

Os professores necessitam sentirem-se “seguros” ao escolher um projeto 

real...”. Concluindo, nossos parceiros da Polónia deixam algumas dicas: 
podemos usar a fotografia como um espelho para nos olharmos. Eles 
também propõem alguns exemplos de tarefas para fazer com os alunos 
na sala de aula: 

Tarefa 1: Tire uma foto de 3 coisas que são importantes para você. Por 
que você escolheu esses objetos?  

Tarefa 2 : Tirar foto de algo que te faz feliz ou triste. Explique o que 
motivou a sua escolha. 

Tarefa 3: Tirar foto de lugares ou situações que você acha que irá 
surpreender ou chocar outros estudantes. Converse com outras pessoas 
sobre as impressões deles.
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previsto juntamente com o treino para seu uso (e por um determinado 
período de tempo). O aspecto técnico é de suma importância e é 
um obstáculo que deve ser considerado no desenvolvimento do 
projeto. Custos e tecnologia são os dois obstáculos mencionados 
pelos parceiros. A questão do tempo também deve ser considerada. 
Assim como qualquer ensino baseado em projeto, a fotografia pode 
levar muito tempo. No entanto, quanto mais antecedência o projeto 
é planeado, melhor será a gestão do tempo ao longo do projeto. É 
necessário prever as atividades que deverão ser realizadas fora do 
horário normal e também a possibilidade de alteração do horário das 
aulas para se adaptarem ao programa.

O uso das fotografias durante o projeto é um ponto que todos os 
participantes (professores e alunos) devem concordar no início do 
projeto. Queremos evitar o uso indevido de qualquer imagem. É 
importante compensar a falta de conhecimento dos fundamentos da 
“cultura fotográfica” para evitar a violação dos direitos autorais das 
fotos. 

Concluindo, gostaríamos de enfatizar o fato de que os projetos 
fotográficos trazem muito mais satisfação do que suas falhas. As 
desvantagens que podemos encontrar não são exclusivas da fotografia, 
enquanto todas as vantagens que mencionamos estão certamente 
relacionadas com a essência da arte fotográfica.

fotográfico para realizar com seus alunos porque dará aos estudantes 
a oportunidade de expressarem-se de forma diferente e retenham 
momentos valiosos enquanto estão totalmente ativos. Os recém-
chegados enfrentam problemas com o idioma e a fotografia mostra-
se uma ferramenta eficiente de comunicação, especialmente quando 
estão começar a aprender a língua de seu novo país. A participação 
em tais projetos desenvolve relacionamentos interativos entre todos 
os alunos ao compararem suas experiências e compartilharem seus 
diferentes caminhos fotográficos. Além disso, a câmera pode de ser 
usada como uma ferramenta para examinar o nosso eu interior. Sem 
dúvida, o projeto fotográfico incentiva os participantes a comunicarem-
se ao lhes dar um “pretexto” para abordarem outras pessoas e saírem 
da sua zona de conforto. Como a Ucrânia nos lembrou “uma palavra 
vale mais do que mil palavras”. Outro aspecto que deve ser importante 
para os professores é que um projeto fotográfico proporciona uma 
abordagem interdisciplinar de aprendizagem e todas as disciplinas 
ensinadas na escola podem ser utilizadas. Além disso, poder trabalhar 
com um fotógrafo profissional é um benefício adicional, tanto para os 
estudantes quanto para os professores envolvidos. 

Um dos resultados deste projeto específico “Pixels on Tour” e, sem 
dúvida, de qualquer outro projeto fotográfico é a exposição fotográfica. 
Apresentar o produto do projeto é estimulante e permite não só 
transmitir certas idéias mas também sentir o prazer estético. Exibir 
as fotos durante o projeto ajuda a superar as barreiras geográficas 
(também digitalmente) e não apenas promover a foto como obra de 
arte mas ao mesmo tempo solucionar problemas sociais identificados 
anteriormente. 

Embora a maioria dos países participantes não tenham especificado as 
principais desvantagens, como em qualquer contexto de ensino baseado 
em projetos, os professores precisam estar cientes de alguns obstáculos 
encontrados no projeto em POT. Um deles é o equipamento que será 
considerado antes de começar o projeto: dependendo do resultado 
planeado, pode ser necessário um equipamento caro, e isso deve ser 
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Parlamento Europeu em 2017, os quais foram incluídos no briefing 
“Arte, Cultura e Sensibilização Cultural”. Este resumo será dividido em 
três pontos principais:

•Projetos fotográficos como forma de os estudantes inserirem-se  num 
grupo, construírem uma identidade na cidade e desenvolvimento 
pessoal através de habilidades artísticas.

• Projetos fotográficos como forma de melhorar e aumentar a 
capacidade dos professores para administrar grupos heterogêneos e 
desenvolver e aprimorar o processo de ensino 

•Projetos fotográficos como forma para facilitar e melhorar a inclusão 
social em grupos heterogêneos.

Como introdução para estas questões é importante, que como parte de 
avaliação do projeto, foi conduzida uma pesquisa entre os alunos para 
analisar a percepção deles sobre o projeto e seu impacto. Solicitamos que 
avaliassem o projeto em uma escala de 1 a 10. Entre os 120 estudantes 
que responderam, 47% deram nota máxima para o projeto, 22,5% 
avaliaram com 9 e 19,2% deram nota 8. Parece óbvio que o projeto 
atingiu as expectativas deles e também que a fotografia permitiu que 
os alunos se envolvessem no projeto em uma escala maior do que as 
aulas tradicionais.

1 – Desenvolvimento do aluno

Foi interessante para nós perguntar qual a extensão que o POT 
permitiu os alunos a se posicionarem dentro do grupo, mas também, 
de que forma contribuiu para o processo de desenvolvimento pessoal 
e social. Esse aspecto do POT foi o principal objetivo para a maioria 
dos especialistas. Os especialistas ucranianos fizeram recomendações 
interessantes que ajudarão esses objetivos a serem atingidos. Eles 
explicaram como um objetivo em comum incentiva os estudantes 
a trabalharem juntos,e como o processo pode ser facilitado pela 

 8. COMO PIXELS ON 
TOUR VISOU MELHORAR 

A INCLUSÃO SOCIAL, 
O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM E O 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

DO ESTUDANTE?

Nesta última pergunta, tentarei analisar, através de diversas pesquisas 
feitas com os participantes do projeto, em que medida o Pixels on 
Tour atingiu seus objetivos. Este resumo tentará responder a pergunta 
“Como Pixels on Tour visou melhorar a inclusão social, o processo de 
aprendizagem e o desenvolvimento pessoal do estudante?” através das 
anotações dos especialistas de cada país. Sendo um projeto escolar, 
Pixels on Tour - ou POT como chamaremos neste resumo, envolvia 
professores e estudantes em conexões e abordagens multifacetadas. A 
escola desempenha um papel importante para o envolvimento de um 
determinado indivíduo ou grupo no funcionamento da sociedade, POT 
visa desenvolver a personalidade e o comportamento dos estudantes em 
questões como abertura com os outros, vontade de cooperar, aprender 
a negociar e comunicar-se com os outros. Contudo, outros objetivos 
foram atingidos, habilidades foram melhoradas como aprender um 
novo idioma, descobrir novas culturas ou desenvolver julgamento 
artístico e lidar com novos tópicos, como a beleza do insignificante, 
o uso adequado da câmera, ou até, o uso do telefone para propósitos 
artísticos. A avaliação do projeto se baseará nos objetivos fixados pelo 
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os estudantes tiveram a oportunidade de discutir e definir seu próprio 
senso de beleza. A relação entre a consciência cultural e os fotógrafos, 
foi levantada principalmente pelos estudantes mais velhos, revelando 
que a consciência da criação cresce com a maturidade - parecem ter 
adquirido a “linguagem fotográfica” (Ucrânia). Um estudante francês, 
de 9 anos, disse que sua maior dificuldade no projeto era  “tirar 
uma foto que o satisfizesse”. Ao escolher a foto para o projeto, eles 
tinham que argumentar, justificar, convencer e persuadir, que são as 
habilidades sociais mais valorizadas na sociedade moderna. Parece 
óbvio que o trabalho no projeto influenciou no processo de formação 
da personalidade das crianças. Do ponto de vista dos alunos, essa 
evolução também foi percebida pelos professores.

2 – Processo de aprendizagem

Enquanto os alunos eram nossa principal preocupação para o primeiro 
resultado do POT - a criação de uma exibição - professores e sua formação 
para a integração por meio de projetos foram a principal preocupação 
de nossos dois próximos resultados - as notas pedagógicas e o MOOC. 
Portanto, foi importante para nós avaliarmos o impacto do POT no 
processo de aprendizagem. Embora os professores estivessem receosos, 
a princípio, diante da complexidade do protocolo, a maioria deles 
ficaram bastante entusiasmados depois do primeiro seminário, onde 
tiveram a oportunidade de praticar e experimentar os procedimentos 
por si próprios. Sendo assim, destaca-se a necessidade dos professores 
em experimentar aquilo que seus alunos irão vivenciar. De modo geral, 
o entusiasmo manteve-se e até mesmo aumentou após o workshop 
com os alunos. O papel dos professores consistia, principalmente, em 
preparar os estudantes para o projeto e ajudá-los - juntamente com os 
artistas/fotógrafos - a superarem as dificuldades que identificamos como 
dificuldade em tirar fotos, descrevê-las e escrever uma nota, relacionar-
se com seus parceiros e compreender outros pontos de vista, traduzir 
os trabalhos para o inglês, e em escolher apenas uma foto dentro de 

gentileza e apoio dos instrutores, bem como o incentivo aos alunos a 
interagirem. Eles também apontaram o facto de que grupos menores 
facilitam o processo e a comunicação. Os especialistas italianos e 
polacos mostraram-nos como os trabalhos fora das escolas permitem 
aos estudantes expressarem-se mais livremente através da fotografia. 
De certa forma, isso lhes permitiu redescobrir as suas cidades e 
arredores e, assim, posicionar-se de uma nova forma na esfera da 
sua cidade - algumas vezes também descobrindo novos lugares. Os 
especialistas ucranianos salientaram a importância de forçar os alunos 
(e professores) a saírem de suas “zonas de conforto”, e superarem os 
seus limites. Ao quebrar a rotina diária, o projeto criará “vestígios” na 
sua memória. Sendo ao mesmo tempo os criadores do projeto - como 
fotógrafos - e participantes - como aprendizes - eles foram o centro 
de reflexão do que trata o POT. O briefing acima identificou uma 
‘lacuna crescente entre o desenvolvimento cognitivo e emocional dos 
estudantes na educação mundial’, enfatizando a necessidade de integrar 
o ensino cultural e cognitivo. Este era um dos principais objetivos do 
POT, aliás, conforme comentado por um estudante italiano ‘o POT 
permitiu-nos encontrar análises de imagem que não existem no nosso 
currículo escolar. Este desafio - assim chamado pelo especialista polaco- 
está enraizado nas abordagens pedagógicas baseadas em projetos 
desenvolvido recentemente  na educação artística e cultural. Foi também 
uma oportunidade para os alunos  expressarem-se - artisticamente - e 
criarem livremente - apesar do fato de terem que seguir o protocolo 
artístico. Um estudante português, de 17 anos, quando questionado “O 
que você mais gostou no projeto?” disse “ser capaz de expressar minha 
criatividade fotografando e inventando seus títulos”. Outro estudante 
de Portugal destacou “a possibilidade de ser criativo”. Muitos outros, 
de todos os países, afirmaram que a parte favorita do projeto era a 
possibilidade de fotografar, o que ilustra a necessidade de criação e 
do espaço a ser dedicado à prática artística nos projetos. Criar é uma 
forma de expressar-se, mas também de desenvolver a autoconfiança, 
e para muitos participantes, incluindo professores, permitiu reduzir a 
‘lacuna entre ensino cultural e cognitivo’. Graças a liberdade de criar, 
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transmissão de valores e identidades culturais e estéticas, promover 
a diversidade cultural e desenvolver sociedades pacíficas, prósperas e 
sustentáveis”, outro aspecto fundamental das instruções do Parlamento 
Europeu. POT foi uma oportunidade para os professores analisarem 
o seu processo de ensino ao forçá-los a adotarem uma nova postura 
com os estudantes e envolvendo-os na realização de oficinas com 
artistas para promover o crescimento dos alunos através do diálogo 
intercultural e colaboração. Isso permite-nos avançar para o último 
aspecto do aspecto do POT, seus objetivos inclusivos. 

3 – Melhorar a inclusão social

POT visava, obviamente, a aquisição de novas habilidades/
competências, mas também, principalmente, melhorar a coesão 
social e a integração nas salas de aula. Dadas as recentes mudanças 
políticas e sociais que ocorreram na Europa, parece necessário que 
as escolas se adaptem e professores ajustem o seu método de ensino. 
De acordo com os especialistas polacos - a intenção do POT era 
responder às mudanças na sociedade criando oportunidades para os 
jovens melhorarem determinadas habilidades e sua abertura com os 
outros, tanto para amigos quanto para estrangeiros em seus grupos, 
que -  trabalharam em outros lugares e em grupos de diferentes idades 
- perseguiram o mesmo objetivo do mesmo ponto de vista. Como 
muitos alunos disseram, o projeto ajudou-os a desenvolver e enfatizou 
até que ponto os projetos artísticos servem para criar conexões sociais. 
Um estudante polaco de 16 anos, respondeu: “Eu gostei do tempo que 
passei com as pessoas que também estavam lá”. Assim, POT visou 
aproximar as pessoas em um mundo digital, o qual tende a separá-las, 
e se basearmos a nossa opinião no que vimos nas pesquisas, podemos 
garantir que o projeto atingiu o seu objetivo. Entretanto, precisamos 
dizer que algumas vezes existiram dificuldades na comunicação, mas 
todos os grupos conseguiram enviar seus trabalhos  a tempo. Como 
um especialista ucraniano disse: “um objetivo em comum aproximou 
os membros de grupos menores”. Isto, mais uma vez, está bem próximo 
dos propósitos do briefing que expressa a necessidade de “desenvolver 

tantas outras. Em diferentes níveis, os professores trabalharam muito 
para encontrar soluções e ajudar os grupos a superarem as dificuldades 
e obterem os resultados que vemos hoje ( ver Pixels on Tour: A 
exibição). Voltando ao briefing novamente, a importância de “garantir 
o acesso a bens, serviços e práticas culturais e preparar o público para 
apreciar arte” foi claramente expressa. POT definitivamente seguiu 
esse caminho e ajudou os professores a adaptarem seu processo de 
ensino para atingir esse objetivo. Nesta afirmação, parece óbvio que 
falta “preparar o público para CRIAR arte”, pois também era, para nós, 
uma das prioridades do POT. Essa necessidade ficou clara durante o 
treino em Grenoble, o qual reuniu 48 professores de todos os países 
participantes. Estava claro que todos os professores estavam envolvidos 
com os trabalhos das crianças, e eram empáticos para guiá-los ao longo 
do caminho de criação, respeito e argumentação. Durante o segundo 
seminário em Pávia, onde foram oferecidas outras oficinas para o 
desenvolvimento de novos projetos, a maioria deles compartilhou 
a vontade de continuar utilizando os projetos fotográficos em seus 
processos de ensino e muitos ressaltaram como o projeto ajudou na 
socialização dos grupos com os quais trabalhavam. Contudo, também 
foi mencionado que os países que trabalharam com uma maior 
percentagem de crianças “incluídas” viram melhorias significativas 
nas relações sociais entre os alunos. No entanto, às vezes era difícil 
superar as diferenças de opinião e divergências culturais. Além disso, 
o protocolo, embora bastante rigoroso, permitia que os professores 
adaptassem o projeto ao seu trabalho. Enquanto alguns se limitaram 
às regras do protocolo, outros o estenderam a trabalhos e projetos 
mais amplos sobre fotografia e fotógrafos. A forma com que lidaram 
tecnicamente com o protocolo também foi interessante. Referente 
a área de exploração, alguns a definiram de forma precisa, outros 
deram um passeio predeterminado e até dividiram a área em partes, 
permitindo os estudantes a explorarem somente uma determinada 
área, mas reservada a eles. Parece claro que os professores, através da 
sua dedicação com os alunos e com o projeto, mas também graças às 
suas experiências, foram capazes, ao menos parcialmente, a “assegurar 
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evoluísse e promoveu a inclusão social nos grupos participantes do 
projeto.

[…] a imaginação, criatividade e cooperação necessárias em uma 
sociedade baseada no conhecimento, e a criatividade e a imaginação 
necessária nas sociedades multiculturais”. Para atingir esse problema, 
a equipa francesa escolheu trabalhar com alunos da UPE2A (Unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivants - Unidade Pedagógica 
para Alunos Alófonos Recém Chegados) e colocá-los em salas de aulas 
regulares - garantindo com que cada grupos fosse diversificado. Na 
Itália também foram criados grupos heterogêneos ao incluir estudantes 
com necessidades especiais. Os alunos perceberam que isso ajudou até 
mesmo o mais introvertido deles a abrir-se mais. Ao forçar os alunos 
a irem além de sua esfera social, o projeto permitiu que eles criassem 
novas comunidades (veja Vida em Comunidade no briefing) dedicadas 
inteiramente à criação. Por fim, mas não menos importante, o briefing 
evidenciou a importância de “apreciar o valor da arte no processo de 
aprendizagem e o seu papel no desenvolvimento de qualidades como  
[…] tolerância, valores e integração social”. Ao redefinir o senso estético 
e de beleza - descobrindo a beleza do insignificante - os estudantes 
foram incentivados a comunicar-se, debater, argumentar e ajudar uns 
aos outros. A maioria dos alunos expressou o quanto apreciavam agir 
e interagir e estavam todos dispostos a cooperar - nenhum caso de 
aluno relutante foi relatado. O fato de termos utilizado imagens, algo 
que utilizam no dia a dia, facilitou o processo. Pretendíamos ajudá-
los a desenvolverem um senso estético ao utilizar uma ferramenta 
que eles já conheciam. Por fim, a exibição de seus trabalhos e projetos 
em instituições culturais proporcionou à maioria dos estudantes um 
sentimento de orgulho e de pertencer à algum lugar - o primeiro passo 
para a inclusão social. 

Ao final da pesquisa, constatou-se que 98% dos alunos recomendariam a 
seus amigos a participação neste tipo projeto, evidenciando a satisfação 
que o projeto lhes proporcionou. Todos os professores expressaram sua 
vontade de participar novamente se pudessem. Percebe-se, portanto, 
que, de certa forma, o projeto POT influenciou o desenvolvimento 
social dos alunos, permitiu que o processo de ensino dos professores 
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