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Projeto Selfie na Escola: Site educacional sobre fotografia na aprendizagem 

 

RESUMO 

Este projeto apresenta um site educacional sobre fotografia na aprendizagem, com 
objetivo de disponibilizar a professores uma seleção de conteúdos e recursos 
didáticos digitais sobre a linguagem fotográfica do autorretrato e da selfie. O 
conteúdo aborda recursos educacionais, sugestões de atividades e referências 
históricas para promover o ensino da arte por meio da Cultura Digital, conforme 
prevê a quinta competência da BNCC para o currículo da Educação Básica. O 
planejamento utiliza como base teórica a abordagem triangular proposta por Ana 
Mae Barbosa, envolvendo três princípios: conhecer a história, fazer arte e saber 
apreciar uma obra. A abordagem dialoga com a proposta ao possibilitar o encontro 
de saberes já adquiridos pelos alunos a partir da apropriação de recursos 
tecnológicos digitais. Também enfoca aspectos históricos da linguagem artística 
como base para compreensão da cultura visual na atualidade. O site apresenta 
sugestões de atividades em diversas mídias, como vídeo, imagens, história em 
quadrinhos, desafios fotográficos, notícias da web e curiosidades. Corresponde aos 
princípios da Base Nacional Comum Curricular ao abordar a área de artes 
integradas explorando as relações entre as diferentes linguagens e suas práticas. 
No desenvolvimento foram consideradas as seis dimensões do conhecimento para o 
ensino de artes: criação, crítica, fruição, estesia, expressão e reflexão, a fim de 
promover a construção significativa de conhecimentos contextualizados de forma 
espaço-temporal. Assim, utilizar a fotografia como estratégia didática envolve a 
aproximação da arte com a tecnologia digital de forma interdisciplinar, estimulando 
processos de construção de experiências criativas, pensamento crítico e integração 
social. O site está online e disponível publicamente, caracterizando um projeto em 
constante atualização cujos resultados só podem ser avaliados de acordo com a 
aplicação das ferramentas nos projetos de ensino. Foi planejado na plataforma 
Weebly com recursos gratuitos, utiliza imagens de reprodução de obras de arte, gifs 
e memes. Está disponível em https://selfienaescola.weebly.com/ 

 

  

 

 

 


