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A fotografia é uma técnica de gravação por meios mecânicos, químicos ou digitais de uma
imagem numa camada de material sensível à exposição luminosa. No princípio quando ainda
nem se pensava em fotografia, foram construídas as chamadas “câmeras obscuras” (ou câmeras
escuras) onde astrônomos, físicos e filósofos como Aristóteles observavam eclipses solares por
meio destas, as quais, posteriormente, tiveram como utilidade desenhar com a luz. O IFRS –
Campus Sertão possui uma área de aproximadamente 240 hectares com fragmentos florestais e
de produção agropecuária, e devido à sua grande extensão, dificilmente um aluno ou servidor do
campus conhece a sua totalidade durante a sua trajetória acadêmica ou profissional, ainda mais
pelo fato de suas construções (principais prédios de ensino e práticas profissionais) estarem
concentradas em conglomerados nas proximidades dos dois principais acessos de entrada ao
campus. O projeto objetiva desvelar a beleza cênica do campus, a construção de acervos
fotográficos, capacitar e permitir o desenvolvimento de novos olhares críticos, desenvolvimento
de conscientização ecológica, realização de exposições fotográficas, registrar imagens artísticas
e documentais relevantes. Pelo presente projeto seria possível trazer à tona, desvelar toda a
beleza ofuscada pela correria de nosso cotidiano, permitindo o desenvolvimento de um olhar
crítico e multidisciplinar que relaciona o aprendizado e a arte formando uma atitude crítica e
ambiental no universo pessoal e comunitário do aluno, em seu ambiente de estudos e vivência
durante a trajetória acadêmica. As fotografias são registradas semanalmente, sendo estas, da
infraestrutura do Instituto, da fauna, flora, projetos de Pesquisa e Extensão, aulas práticas,
campeonatos e outros. As registros são salvos em um HD e posteriormente selecionadas e
postadas em um grupo criado em uma rede social. Durante o andamento do projeto, foram
realizados diversos tipos de registros e com isso podendo exibir para toda a comunidade escolar
locais do campus que poucos conhecem ou mesmo ninguém nunca visitou, e através das
fotografias todos puderam ter um olhar crítico acerca do entorno do instituto, suas belezas
cênicas e o que existe dentro dele. O projeto trouxe para toda a comunidade escolar uma forma
de conhecer o instituto como um todo, desde matas, setores, projetos e atividades realizadas
dentro do campus, além de um acervo fotográfico que será utilizado ainda nos anos que estão
por vir.
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