
ivemos numa cultura de ima
gens. Hoje, saber comunicar-
se visualmente é ter voz. Esta 

é uma das justificativas, repetida por di
versos membros do segmento educacio
nal, para o crescimento da procura por 
cursos de foto no Brasil. Muitas destas 
fontes afirmam que, nos últimos cinco 
anos, houve um boom de cursos livres 

mercado de fotografia profissional movi
menta mais dinheiro nestas regiões e a 
educação tem conexão com este fato. É o 
que confirma João Kulksar, coordenador 
do curso de fotografia do : "60% 
das pessoas da graduação do Senac não 
são da cidade de São Paulo. Vêm do 
Recife, Belém, Porto Alegre, Salvador, 
etc. Muitas vezes acabam não voltando 

nhuma instituição pública oferecia, até o 
momento da publicação, cursos de gra
duação em fotografia, apenas modalida
des de extensão universitária abordando 
o tema. Entre elas, em destaque o Núcleo 
de Fotografia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (ver pág. 63). Fora 
os cursos classificados como graduação, 
existem centenas de cursos livres. 

e workshops de fotografia: a demanda é 
grande sobretudo para dominar a tecno
logia digital. Inevitavelmente, o ensino 
de fotografia influencia tanto os resul
tados da indústria, quanto do mercado 
profissional e o sucesso do varejo. 

A histórica tradição da cultura foto
gráfica nas regiões Sul e Sudeste do Bra
sil, por exemplo, é mantida hoje também 
devido à concentração de cursos ali. O 

e se encaixando no mercado aqui. Mas 
quando esse profissional volta, é diferen
te. Volta preparado porque passou pela 
estrutura que temos aqui". 

Segundo a Sinopse do Ensino Supe
rior, publicada em 2010 com informa
ções do Censo, existem 19 cursos de 
graduação em fotografia no Brasil, sendo 
que este número envolve cursos de ba
charelado e formação tecnológica. Ne-

No Brasil, o ensino superior em fo
tografia teve como pioneiro o Senac, 
criado em 1999. Este foi o primeiro ba
charelado em fotografia da América La
tina. A cada ano formam-se, em média, 
55 alunos neste curso de quatro anos. 
Segundo João Kulksar, os cursos livres 
são oferecidos também em unidades fora 
da capital paulista, e acabam atraindo os 
alunos para o bacharelado. Ele acredita 
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que a tendência para o segmento educa
cional é de que o Brasil siga o exemplo 
da Inglaterra: uma evolução dos cursos 
superiores e o surgimento de mais op
ções de pós-graduação e mestrados em 
fotografia. Também uma produção cada 
vez maior de artigos, estudos e pesquisas 
envolvendo fotografia. Ele ainda enxerga 
de forma positiva o crescimento do nú
mero de festivais, eventos, exposições, 
centros culturais e galerias de arte: ca
talisadores para que a fotografia alcance 
cada vez mais gente. O Senac é referên-

boa posição no mercado de trabalho: "A 
vivência acadêmica capacita para atuar 
em equipes, gerir projetos, possuir pos
tura ética diante de suas escolhas profis
sionais, possuir uma visão sustentável e 
respeito às diferenças". 

Pegando a ponte aérea para o Rio de 
Janeiro, é importante lembrar a Universi
dade Estácio de Sá, que oferece curso de 
graduação tecnológico em fotografia com 
duração de dois anos em quatro campi. 
Este curso foi criado em 2003 e reconhe
cido pelo MEC em 2006. 
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primeira escola de ensino técnico em 
Fotografia no Brasil, fundada por Enio 
Leite. Desde o início da era digital, a 
Focus ofereceu cursos que abordavam 
a nova técnica, sem abandonar o ana
lógico. Fotografia analógica e digital 
funcionaram lado a lado até dezembro 
de 2010, quando a falta de abastecimen
to de insumos e os aumentos de preço 
fizeram com que a escola se dedicasse 
especificamente ao digital. Mesmo as
sim, no módulo 1 os alunos ainda têm 
sua primeira aula em campo com filme: 
"O filme é importante. Faz com que o 
aluno pense antes de fotografar. Obri
ga-o a questionar se vale a pena apertar 
o botão ou não para aquela cena, aquele 
assunto", explica Leite. 

O público predominante é jovem 
entre 16 e 35 anos. Leite percebe que 
a fotografia profissional caminha em 
um aspecto, na direção oposta a outras 
profissões: "Há casos interessantes. Por 
exemplo, no mercado de trabalho de TI 
e informática em geral, o profissional é 
descartado quando atinge a idade de 40 

anos. Mas, para a fotografia, essa ida
de já denota conhecimento, respeito e 
maior expediente de trabalho". 

Ele se mostra otimista ao falar so
bre o ensino de fotografia no Brasil: 
"Há excelentes escolas e professores. 
A participação das escolas paulistanas 
no Student Project da World Photo São 
Paulo 2012, em janeiro último, no MIS, 
ilustrou bastante este caso. Os paulista
nos carregam uma cultura fotográfica 
privilegiada", diz. Sobre cursos supe
riores, compara com o que ocorre fora 

do Brasil: "Curso superior de fotografia 
em dois anos não é curso. Os america
nos o denominam por 'Junior College'. 
O aluno tem pouco contato com a área. 
Lá os bons cursos duram entre quatro e 
cinco anos". 

EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PRE
ÇOS - Fernando Bizerra é fotojornalista 
e fundador da Agência BG Press, em 
Brasília. Seu trabalho na área estimu
lou o projeto de abrir uma escola de 
fotografia. Foi em 2003 que nasceu a 
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Atualmente, em paralelo também fun
ciona a Photomídia Digital, loja de fo
tografia. Os cursos começam pela lin
guagem analógica e há uma grade com 
cinco etapas para formação do profis
sional. Uma característica importante 
desta instituição de ensino é a proposta 
de educar os futuros profissionais para 
manter o mercado num nível elevado, 
inclusive quando se trata da formação 
de preços. "Com o advento da 'tentati
va e erro' que o digital permite, muitos 

acham que a profissão é algo que pede 
baixo investimento e que oferece retorno 
rápido, ainda mais agora que os equipa
mentos de entrada são mais acessíveis. 
Procuramos ensinar desde os primeiros 
módulos que é preciso investir sempre. 
A nossa filosofia ensina a fornecer CD 
somente com as fotos em baixa reso
lução. Demais produtos têm preços 
individuais e os serviços baseados nas 
tabelas do Sindicato dos Jornalistas", 
explica Bizerra. Ele diz que muitos dos 
ex-alunos praticam estes ensinamentos, 
ajudando a manter o tíquete médio de 
seus segmentos. 

Tony Miyasaka, também é lojista e 
carrega tradição de ministrar cursos de 
fotografia. Tudo começou com seu pai 
nos anos 70, em aulas voltadas para o 
fotógrafo profissional. O curso passou 
por uma reforma e segue até hoje aten
dendo ao público amador e profissional 
em Ribeirão Preto (SP). "Também leva
mos o curso para outras cidades, mon
tamos uma turma e fazemos o curso num 
final de semana", diz Miyasaka. 

LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO DESTA 
REPORTAGEM NO SITE DA REVISTA F H O X . 
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Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 23, n. 152, p. 60-63, maio/ jun.. 2012. 




