
Fotografia Pinhole - “Câmeras-Sardinha” 

 
 O PhotoGraphein - Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, 

UFPel/CNPq, tem como objetivo o desenvolvimento de atividades teóricas e 

práticas explorando a fotografia como objeto instigador e amplificador do 

olhar. Em nossas práticas enfatizamos uma abordagem que privilegia 

discussões poéticas acerca das relações do homem contemporâneo com o 

meio.  

 Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa que consiste na 

construção e utilização de câmeras fotográficas artesanais, também 

conhecidas como câmeras pinhole. Essas são câmeras que não possuem 

lentes e a captação de luz se dá apenas por um buraco feito com qualquer 

objeto pontiagudo de ponta fina, funcionando como lente e diafragma fixo. 

Tais equipamentos são também chamados de estenopeicos, por serem 

construídos basicamente a partir de um compartimento oco totalmente 

fechado que veda a entrada de luz, protegendo o material fotossensível em 

seu interior. 

 O trabalho desenvolvido com os alunos do Colégio Alfredo Simon, 

durante o projeto Registros e Olhares, consistiu em uma palestra sobre 

fotografia e a elaboração das “Câmera-Sardinha” seguida de prática 

fotográfica. Estas câmeras são caracterizadas pela utilização de uma lata de 

sardinha como base para sua construção e a utilização de filme fotográfico 

como material fotossensível. 

 A câmera-sardinha nos convoca a refletir sobre o conceito de imagem 

e os seus processos de geração, visto os resultados inesperados que são 

obtidos. Dispor-se a vivenciar os imprevistos propostos pelos processos aqui 

apresentados, é romper com a linearidade dos processos digitais 

contemporâneos em busca do sonho e do devaneio poético. Assim sendo, o 

PhotoGraphein, através de suas câmeras-sardinha, contribui para o 

desenvolvimento de novos olhares traduzidos em fotografias que frutificam da 

curiosidade dos sujeitos em interação com o mundo. 
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