








Essa Sequência Didática (SD) é fruto de um projeto desenvolvido com 
alunos do Ensino Médio na Rede Municipal de Belo Horizonte que 

1resultou uma dissertação   e no Maunual trabalhos apresentados para 
conclusão do  Mestrado Profissional – Educação e Docência - Promestre 
da UFMG. A SD completa encontra-se na dissertação, o Manual foi 
adaptado para ser desenvolvido em qualquer cidade. Foram realizadas 
quatro visitas em museus diferentes onde foram desenvolvidos  no 
roteiro de visitação elementos importantes para a realização da 
Produção Final da SD. 

Observamos que os estudantes olham o mundo através dos visores dos 
celulares, smartphones ou monitores dos computadores, dessa forma, 
pensamos que seria necessário a qualificação e o desenvolvimento da 
Educação do Olhar, ou promover esse desenvolvimento através de 
oficinas de fotografia e cinema; e outras estratégias para aperfeiçoar essa 
capacidade nos alunos como:

• Pesquisar os lugares que já frequentam e registrar em Diário de 
Bordo;

• Desenvolver a Educação do Olhar;

• Usufruir dos equipamentos culturais nas visitas aos Museus do 
roteiro artístico;

• Expressar esteticamente inspirados nas visitas realizadas a espaços 
museais;

• Ver e fotografar o que não é visto da própria região e se apropriar da 
imagem reconstruindo-a;

• Construir experiências de pertencimento a cidade;

A ideia é que a partir do exercício do olhar o jovem se aproprie dessa 
habilidade e das subjetividades do olhar, pois um olhar diferenciado irá 
possibilitar a leitura mais apurada da cidade e do patrimônio cultural, 
sendo que esse movimento, ao mesmo tempo em que permite ampliar o 
olhar também possibilita ver o que não é visto (o invisível). Acreditamos 
que nesse percurso o estudante do Ensino Médio tome consciência de 
sua cidadania, ou seja, do seu pertencimento, ao espaço público e dos 
equipamentos culturais. 
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A orientação dada para a confecção do Diário de Bordo foi:

 Constar as pesquisas sobre as visitas espontâneas que os estudantes 
realizaram com os comprovantes, tais como, datas, local, fotografias, 
canhotos, folders para documentar o evento que participou, além de 
registrar as visitas aos museus e as impressões que ficaram. 
Frequentar eventualmente a arte não basta. Nossa reflexão parte do 
pressuposto de que somente o acesso eventual à arte – embora o 
acesso seja importantíssimo e em si já justifique muito dos trabalhos 
que têm sido realizados dentro e fora da escola – não basta como 
processo de ampliação da relação do cidadão adulto com a arte. 
Apenas levar os estudantes a eventos de arte não garante 
necessariamente que estejamos educando nossa população em arte 
e por meio dela. (MARQUES; BRASIL, 2014, p. 153)

Na perspectiva de educar o olhar o que observar?

(...) pode-se iniciar a apreciação do objeto artístico problematizando: 
assim como outro qualquer, este objeto foi feito por alguém (que 
fez?); com uma determinada linguagem ou, no sentido mais restrito, 
com uma técnica (como é feito?); dentro de um conceito de 
representação e de estilo na arte( como o artista “diz”?); com um 
significado que será aprendido em um tempo (quando foi feito?) e 
com uma função(por que  e para quem foi feito?).(SCHLICHTA, 2009, 
p .61)
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      NOME DA ESCOLA

      ROTEIRO DE VISITAS CULTURAIS

Visite três espaços presenciais que você julga ser de cultura da região 
metropolitana da cidade onde reside.

Visite um espaço virtual de cultura.

Produza um relatório no seu Diário de Bordo sobre os espaços visitados 
seguindo as orientações:

• Nome e endereço do espaço cultural visitado;

• Pesquise e apresente, brevemente, a história desse espaço cultural;

• Nome e sinopse do evento cultural de que você participou;

• Descreva a parte do evento que mais chamou a sua atenção:

• Relacione o evento com a área de conhecimento da Arte (Artes 
Visuais, Teatro, Dança ou Música);

• Caso possível, segundo as orientações da produção do evento, faça 
registro fotográfico da sua participação no evento;

• Guarde com você e cole em seus relatórios os comprovantes de 
participação dos eventos (canhoto de ingressos ou certificados de 
visitas)

• Nas visitas virtuais, copie o endereço ou o link e escreva a data do 
acesso. 

Para isso foi elaborado um roteiro para os alunos se basearem e 
exercitarem um  olhar pesquisador:

Essa Sequência Didática deve ser realizada como se fossem 
camadas, que sobrepostas, subsidiam um olhar mais ampliado. 
Devem ser oferecidas diversas atividades pedagógicas que ao 
longo de todo processo forneçam  um repertório e oportunidades 
de experiências artísticas para os alunos do Ensino Médio.

Modelo de Orientação do Diário de Bordo: Fonte Autor
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APRESENTA-
ÇÃO DA

SITUAÇÃO

PRODUÇÃO 
INICIAL

PRODUÇÃO 
FINAL

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO N

Figura 1: Modelo de SD.
FONTE: Dolz; Noverraz; Schneuwly, 2004, p. 98.

Apresentação da Situação  para iniciar o Projeto do Circuito de Museus 
com as turmas é necessário a apresentação aos alunos: o projeto, o 
planejamento, as expectativas e a importância de todas as etapas a 
serem cumpridas.(1)

A produção inicial da SD deve começar  com um jogo lúdico para se 
conseguir um clima harmonioso entre os alunos no ambiente de 
aprendizagem, para isso, sugere-se inspirado no “Cadáver Delicado”, 
jogo da época do Surrealismo. Esse trabalho artístico é essencial para a 
realização da Produção Final, pois promove uma união entre os 
participantes.  (2)

O Módulo 1 é motivado pela utilização das Novas Tecnologias valorizadas 
pelos jovens: smartphones e seus aplicativos, principalmente a câmera 
fotográfica e os selfs. Para qualificar e estimular o olhar dos alunos  
trabalhar, em formato de oficina, a Linguagem da Fotografia com alguns 
elementos: enquadramento, planificação, ponto de vista, regra dos 
terços e história da fotografias. (3)

A segunda utilização das Novas Tecnologias valorizadas pelos jovens é o 
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filme e sua linguagem porque foi observado que os alunos 
compartilhavam filmes e selfs pelas redes sociais. Essa etapa, “Oficina de 
Bolso”, nome inspirado pelos celulares, ou seja, equipamentos de bolso. 
Para a finalização desta oficina sugere-se produção de curtas pelos 
alunos. 

Somente depois de serem trabalhadas as Linguagens Visuais que os 
alunos deveram ter repertório da educação do olhar para irem às visitas 
monitoradas aos Museus. 

No Módulo 2 devem ser planejadas as três etapas das visitas: pré-visita, 
visita e pós visita  dos museus contemplados pelo Projeto Circuito de 
Museus. Nesse módulo as orientações dadas aos jovens são no sentido 
de observarem itens nos museus que são essenciais para a última etapa 
do projeto, ou seja, da Produção final: visita autônoma às esculturas da 
cidade.(4)

Todas as atividades desenvolvidas a partir das visitas aos museus 
objetivam desenvolver nos jovens o sentimento de pertencimento aos 
espaços culturais visitados da cidade.

A Produção final: visita autônoma às esculturas da cidade pode ser 
realizada porque os alunos adquiriram os conhecimentos necessários ao 
longo do projeto. Esse trabalho é dividido em ações a partir da sala de 
aula: aulas dialógicas; teóricas; práticas; oficinas; orientações de roteiro 
de visitas individuais e visitas monitoradas aos museus e o 
desenvolvimento de atividades artísticas em grupo. (5)

O desenvolvimento da qualificação do olhar dos alunos se dá através dos 
aparelhos celulares, ou seja, essa tecnologia que é utilizada para a ação 
pedagógica com o ensino dos termos técnicos dos elementos da 
linguagem da fotografia e do cinema e, finalmente, com a produção do 
curta das esculturas da cidade.

O conhecimento é ministrado em camadas sobrepostas: os roteiros das 
visitas aos museus contribuíram tanto para a experiência estética como 
para o exercício do olhar atento aos detalhes, tais como, a observação da 
localização das obras, as linhas, a iluminação, as técnicas e materiais 
utilizados.
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Assim, após todas as etapas concluídas os jovens podem ter experiências 
de qualificação da arte da cidade, e a relação interpessoal estabelecida 
entre os grupos que facilita a saída autônoma em busca das esculturas da 
cidade. 

Portanto, com as imagens digitais, os alunos do Ensino Médio têm  um 
estimulante caminho marcado pela convergência da fotografia, do 
cinema, da música e da palavra para podem expressar o que é 
significativo para eles no projeto vivenciado

DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1.0 Apresentação da Situação

Ao iniciar um projeto, é necessário a realização  de uma apresentação do 
mesmo e as maneiras como serão desenvolvidas as etapas, o que 
motivará os alunos para sua participação efetiva na realização do 
trabalho. Nessa etapa é destacada a importância dos conteúdos 
abordados, os procedimentos para as visitas monitoradas, a seriedade 
que os estudantes deverão ter em relação aos registros nos Diários de 
Bordo e ao cumprimento das atividades que serão realizadas.

1.1  A produção inicial

1.1.1Perfil visual da turma

O primeiro trabalho na SD  para ser realizado é uma dinâmica de grupo. 
Os objetivos dessa etapa são para que os alunos desenvolvam relações 
afetivas, respeitem os pontos de vistas dos colegas, interajam e possam  
conversar na perspectiva de unir os grupos.

Por que dinâmica de grupo? 

A Dinâmica de Grupo estuda as interações (influências mútuas) entre 
as pessoas que estão juntas para divertir-se ou para trabalhar. Pode 
ser chamada também de MICROSSOCIOLOGIA. Descobriu-se, em 
psicologia, que é muito mais profunda do que se pensava a influência 
que as pessoas exercem sobre as outras quando estão juntas (face a 
face). (BORDENAVE E PEREIRA, 1998, p.140)
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2O jogo surrealista “Cadáver Delicado” (Cadavreexquis)   integra a turma e 
ao mesmo tempo desenvolve algumas habilidades necessárias para o 
final do projeto, quando os grupos autônomos vão à busca das esculturas 
da cidade. 

Habilidades:

• Integrar o grupo;

• Aumentar a produtividade;

• Conhecer o jogo surrealista;

• Participar de uma arte colaborativa;

• Construir painéis com colagem e técnicas mistas.

Sequência Didática:

• Orientação verbal- Vamos imaginar que iremos fazer uma viagem e 
que nosso celular só tem memória para fotografar uma pessoa (ou 
um extraterrestre) e esta imagem deve ser, tal qual um retrato 3x 4 
de frente ou de lado, nunca de costas;

• Distribuir uma folha de formato A4 dividida ao meio no sentido 
vertical e dobrada em três partes. Orientar para que o desenho seja a 
lápis e ocupe a maior parte do papel e que o término do desenho 
deixe linhas para que possa prosseguir o desenho;

• Recolher os papeis com os desenhos encobertos pela dobradura e 
redistribuir aos outros colegas. Orientar que não podem olhar o 
desenho que receberam, só podem dar prosseguimento ao desenho 
do tronco do corpo desenhado a partir das linhas que podem ser 
vistas. Sem que os braços sejam desenhados;

• Recolher novamente os desenhos e redistribuir entre os estudantes 
para completar as pernas, adereços, acrescentar o que quiser. No 
entanto, é proibida a utilização da borracha. Não poder apagar nada, 
significa respeitar o trabalho do outro. Pode criar em cima do 
desenho do colega. Então, o aluno que fez esta etapa terá a 
responsabilidade de concluir o desenho, sem os braços;
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• Orientar os alunos para formarem grupos de, no máximo, seis 
pessoas com afinidade. Organizar os desenhos de maneira que os 
nivele pelos pés e não pela cabeça por causa da altura dos 
personagens desenhados. Esse grupo será desenhado os braços para 
unir os desenhos dos personagens que serão colados para formarem 
um grupo. O grupo de alunos irá colorir com lápis de cor e giz de cera 
os personagens inteiros, isto para que não fique nenhuma parte em 
branco. O desenho agora é do grupo;

• Enquanto os estudantes estão colorindo, orientar e disponibilizar 
revistas para recorte onde os alunos possam acrescentar ao desenho 
do grupo recortes de imagens de adereços, roupas, sapatos e 
acessórios. Porém, respeitando a regra de jamais encobrir o desenho 
feito pelo colega no personagem;

• Quando o desenho do grupo estiver no fim, orientar e disponibilizar 
giz de cera preto para contornar todo o grupo de personagens para 
dar unidade ao desenho. Recortar em volta do contorno;

• Orientar os estudantes para decidirem onde o grupo ficará. Criar a 
partir da decisão do grupo um cenário para abrigar o desenho. Esse 
cenário poderá ser feito com desenho e/ou com recorte de revistas. 
Finalmente colar o desenho do grupo no cenário. Assim, o Perfil 
Visual do grupo está finalizado.

Figura 2: Perfil visual, desenho e colagem.
FONTE: Trabalho realizado pelos alunos em grupo.
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Figura 3: Perfil visual, desenho e colagem.
FONTE: Trabalho realizado pelos alunos em grupo.

Figura 5: Perfil visual, desenho e colagem.
FONTE: Trabalho realizado pelos alunos em grupo.

1.2.1  Perfil textual da turma

Esse é o segundo trabalho na SD a ser realizado pelos mesmos grupos de 
alunos da etapa anterior é uma continuação da dinâmica de grupo, 
porém utilizando a linguagem verbal.  Os objetivos são para que 
desenvolvam relações afetivas, respeitem os pontos de vistas dos 
colegas, interajam e possam conhecer algumas características dos 
colegas, conversar e valorizar qualidades dos membros do grupo na 
perspectiva de fortalecer os laços dos grupos.
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Habilidades:

• Descobrir características dos colegas;

• Fortalecer os vínculos de afetividade entre os colegas.

Figura 6: Exemplos de perfis verbais das turmas.
FONTE: Trabalho realizado pelos alunos em grupo.

Sequência Didática:

• Orientar os grupos para que definam itens importantes para se 
montar um perfil de uma pessoa;

• Orientar quanto à estética e diagramação de um texto verbal;

• Solicitar que cada membro do grupo fale uma qualidade de si e de 
todos componentes do grupo. (exercício para a auto estima);

• Orientar para montarem o perfil verbal no verso da folha que foi 
montada a primeira atividade ( Perfil Visual).

Para desenvolver essas duas atividades são utilizadas 6 (seis) aulas; 
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2. Módulo I – Oficina de Linguagem Fotográfica

2.1 Oficina de Linguagem Fotográfica – Enquadramentos: 
Planificação

Enquadrar é decidir o que faz parte da imagem, também determinar o 
modo que o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo 
fotógrafo.

O termo enquadramento é mais utilizado para a fotografia e para cinema 
3

planificação .

Habilidades: 

• Entender os componentes da imagem fotográfica que integram em 
cada plano fotográfico;

• Especificar o impacto expressivo desses componentes.

Sequência Didática:

• Distribuir cartelas pretas com um recorte retangular e pedir para 
que os alunos visualizem através das aberturas, várias pessoas na 
sala e ou objetos. Solicitar que observem qual o movimento que 
devem fazer com a cartela para que possam visualizar o que 
escolheram ver.

Figura 7: Cartelas para simulação do ofício das câmaras.
FONTE: Autora.
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• Aula discursiva com a apresentação dos conceitos e as 
características dos planos. O recurso aqui proposto é a utilização de  
imagens retiradas de revistas com vários exemplos de cada plano. 
Conteúdo Planificação: Grande Plano Geral (GPG), Plano Geral (PG), 
Plano Americano (PA), Plano Médio (PM), Primeiro Plano (PP), 
Primeiríssimo Plano e Plano Detalhe (PD);

• Exercício de fixação do conteúdo: exposição de outros exemplos de 
planos fotográficos com perguntas aos estudantes sobre os nomes 
dos novos planos. Assim será feita a avaliação da compreensão e 
aprendizado dos conceitos explicados;

Figura 8: Exemplos de imagens com vários planos.
FONTE: Autora.
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Figura 9: Exemplos de diferentes planos com imagens de pessoas que contemplem a 
diversidade e façam parte do contexto dos alunos.
FONTE: Autora.

• Propor um exercício de pesquisa em revistas e jornais de exemplos 
de imagens fotográficas com as diferentes Planificações;

• Exercício de pesquisa de exemplos de imagens fotográficas 
publicitárias de revistas que especifique o objetivo da Planificação.

2.2 Oficina de Linguagem Fotográfica – Ponto de Vista

A capacidade para selecionar e dispor os elementos de uma fotografia 
depende do lugar que o fotógrafo decide se colocar para obter a imagem. 
Esta é considerada uma decisão crítica. O ponto de vista é um elemento 
da composição fotográfica responsável por dispor os elementos, do tema 

4a ser fotografado da forma que melhor atenda os objetivos do fotógrafo . 
“A composição deve ser uma de nossas preocupações constantes, até nos 
encontrarmos prestes a tirar uma fotografia; e então, devemos ceder 
lugar à sensibilidade”. Henri Cartier- Bresson.
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 Identificar os três pontos de vistas em fotografias;

• Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
fotografias e seus significados.

Figura 10: Exemplos de imagens fotográficas com diferentes pontos de vista.
FONTE: Autora.

Sequência Didática:

• Conteúdo: Ângulo Médio - Solicitar que os alunos visualizem com 
seus celulares uma caixa de sorvete sem tampa em cima da mesa do 
professor, perguntar aos estudantes o que tem dentro da caixa de 
sorvete. Mas, sem se levantarem. Eles percebem que não é possível 
visualizar dentro da caixa na posição em que se encontram, ou seja, 
no ponto de vista Médio de frente ao objeto;

• Conteúdo: De cima para baixo (mergulho) – Solicitar aos alunos que 
visualizem a caixa de sorvete de cima para baixo para descobrirem o 
que tem dentro da caixa de sorvete. Logo eles descobrem que dentro 
da caixa de sorvete tem uma boneca Barbie sem cabelos;
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• Conteúdo: De baixo para cima (contra mergulho)- Solicitar que os 
estudantes visualizem a caixa de sorvete de baixo para cima. Eles 
observam que não visualizam o conteúdo da caixa;

• Expor um exemplo fotográfico de cada vez e solicitar que os alunos 
identifiquem que posição a câmera fotográfica do fotógrafo se 
encontrava no momento da fotografia e assim identificar qual o 
ponto de vista apresentado;

• Analisar com os estudantes a função da posição da câmera do 
fotografo em cada exemplo exposto e levantar hipóteses dos 
objetivos do fotógrafo para cada fotografia;

• Solicitar que os estudantes façam pesquisa de imagens fotográficas 
jornalísticas com a especificação do uso do Ponto de vista do 
fotógrafo;

Figura 11: Anúncio.
Ponto de vista médio. Este ponto de vista foi escolhido para demonstrar que
o produto é acessível para toda classe social. (G. 18 anos)
FONTE: Autora
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Figura 12: Fotografia publicitária.
Ponto de vista de cima para baixo. O ponto de vista foi escolhido para demonstrar 
a fragilidade da vida humana diante ao aborto. (F. R. de B. 17 anos)
FONTE: Autora.

Figura 13: Fotografia publicitária.
Ponto de vista de baixa para cima. Demonstra a grandeza do edifício dando impressão que a 
publicidade sugerida é incrível e grandiosa.
FONTE: Autora.
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2.3 Oficina de Linguagem Fotográfica – Regra dos Terços

Regra dos terços é um exercício visual onde o fotografo visualiza o cenário 
que quer fotografar e divide-o, mentalmente, em três terços verticais e 
horizontais para obter nove retângulos. Na interseção das linhas verticais e 
horizontais aparecem os centros de interesses.

Sequência Didática:

• Distribuir aos alunos em dupla, reproduções de fotografias da Coleção 
5

Folha – Grandes Fotógrafos  e solicitar que observem a distribuição 
dos elementos que foram fotografados;

• Apresentar o desenho da grade com os pontos de interesse e solicitar 
novamente que os alunos visualizem mentalmente esses pontos e 
essas linhas na reprodução observada;

• Distribuir para as duplas um plástico e uma caneta permanente e 
solicitar que os estudantes coloquem a reprodução dentro do saco 
plástico e desenhe sobre a película plástica as linhas e os pontos de 
interesses;

• Leitura das legendas das fotografias e identificação dos pontos de 
interesses;

• Projeção de vídeos do YouTube, as “primeiras fotografias do mundo”, 
“a evolução das máquinas fotográficas até as câmeras digitais”, 
“processos de revelação”, “fotografias dos fotógrafos famosos”, 
“fotografias que fizeram história”;

Solicitar que os alunos façam pesquisa de exemplos de imagens 
fotográficas na internet que sejam auto-explicativas sobre a utilização da 
regra dos terços

Figura 14: Reprodução em xerox e com o plástico sobreposto e visualizados as linhas e os pontos 
de interesse.
FONTE: Coleção Folha – Grandes Fotógrafos (2009)
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Figura 15: Exercício.
Realizado pela aluna L. M. C. 18 anos.
FONTE: Autora.

2.4 História da Fotografia

A invenção da fotografia não pode ser atribuída a uma só pessoa.  A 
fotografia como é conhecida nos dias atuais, surgiu graças aos 
experimentos desenvolvidos por dezenas de cientistas, matemáticos, 
ópticos, astrônomos, físicos, técnicos e químicos. Cada pessoa 
contribuiu com uma nova descoberta, solucionando problemas e 
introduzindo novos utensílios até chegarmos às imagens reveladas ou 
capturadas e arquivadas em memória.

Habilidades:
• Entender o impacto das tecnologias da comunicação, nos processos 

de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida.
• Analisar, interpretar os recursos expressivos da fotografia, 

relacionando a textos e seus contextos, de acorde com as 
condições de produção e recepção.
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Sequência Didática

• Expor diversas máquinas fotográficas analógicas, deixar que os 
estudantes manuseiem abram e vejam como eram as antigas 
máquinas e explicar como funcionavam e todo o processo até 
chegar à fotografia em papel fotográfico. Perguntar se na casa deles 
tem alguma máquina parecida com aquelas. Conversar sobre a 
mudança desse recurso no decorrer dos anos até os nossos dias;

• Leitura entre os alunos do texto: O nascimento da fotografia;

• Leitura do texto: Tipos populares de fotografia e comparar com as 
fotografias do Fotógrafo Sebastião Salgado;

• Os primórdios da Fotografia: Retrato. Fazer uma comparação entre 
os primórdios do retrato e dos novos selfies;

• Leitura do texto: O impacto da Fotografia na Pintura. Explicar a 
7relação da câmera obscura  e a fotografia.  Comentar sobre o Pintor 

Inimá de Paula que utilizava do recurso da fotografia para o 
processo artístico das pinturas de algumas paisagens.

• Solicitar aos estudantes uma pesquisa sobre imagens em preto e 
branco na internet sobre a fotógrafa Júlia Margaret Cameron (1815-
79) e registrar no Diário de Bordo a impressão estética que 

8obtiveram ;

9
2.5 Oficina de Cinema de Bolso

A oficina é dividida em dois momentos, no primeiro  abordar a história 
do cinema desde os precursores dessa arte, oferecer um panorama do 
seu surgimento, exibir trechos de filmes importantes para consolidação 
da cinematografia e também  exibir filmes curtas metragens, com a 
finalidade de instigar e ampliar uma cultura cinematográfica. No 
segundo momento  desenvolver um filme de curta duração com os 
participantes da oficina. Dividir  em grupos, onde devem trabalhar em 
equipe, executando cada etapa da produção do filme, desde o roteiro 
até a filmagem. Essa produção teve ter 1 minuto de duração. 
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Habilidades: 

• Conhecer a história do cinema e valorizar a simplicidade técnica dos 
primeiros filmes;

• Contextualizar a experiência do minuto Lumière;

• Realizar um curta metragem mudo com referência aos filmes dos 
irmãos Lumière;

Sequência Didática:

• Exibição do curta-metragem “Cinema é uma arte estranha” de 
10Christian Caselli ;

• Discussão sobre o filme;

• Apresentação sobre a história da criação do cinema;

• Apresentação de curtas de um minuto dos irmãos Lumière;

• Exibição de trechos de clássicos do cinema de várias épocas e 
nacionalidades;

• Exibição de curtas metragens;

• Orientação sobre o uso dos celulares na utilização nas filmagens;

• Apresentação de um roteiro e exemplos já filmados e propor 
formação de grupos de quatro a cinco alunos para a elaboração do 
roteiro com a temática livre;

• Gravação do roteiro;

• Edição do curta e acréscimo de música, e

• Exibição do conteúdo produzido pelos estudantes e plenária.

Na realização da oficina compareceu pelo menos um aluno de cada 
grupo das turmas participantes do projeto para se apropriarem do 
conhecimento necessário para a realização da última etapa do projeto 
proposto que foi a filmagem das esculturas na cidade.
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3. Módulo II

3.1 Visita aos Museus

Museu 

Segundo o ICOM – InternationalCouncilofMuseums, o conceito 
contemporâneo de museu é: “uma instituição permanente, sem fins 
lucrativos, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa e expõe 
objetos de caráter cultural e científico, para fins de estudo e 
entretenimento”.

De acordo com a  Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o 
Estatuto de Museus, “Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, 
as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de 
valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento”.

Na perspectiva de desenvolver um trabalho sistemático com os espaços 
museais é necessário o planejamento de três momentos para cada visita: 
“Preparando a Viagem”, “o que trazemos da viagem em nossa bagagem” 

11
e a “viagem que continua .” Para cada visita a ser realizada pelas turmas 
o preparado do roteiro que contenha informações básicas do museu, o 
mapa de localização, o horário de funcionamento, o endereço e uma lista 
de questões a serem observadas para que, posteriormente, os itens 
sejam desenvolvidos na escola.

Habilidades: 

• Ampliar o repertório para a apreciação artística;

• Gerar a reflexão sobre a apropriação dos bens culturais pelos 
estudantes e estreitar o diálogo entre a educação e cultura;

• Promover um exercício de Educação Patrimonial a partir dos espaços 
visitados;

21



3.2 Preparando a Viagem

Algumas providencias devem ser tomadas antes da ida ao Museu com os 
alunos: 

• Visita prévia do professor para selecionar o roteiro de visita e que 
obra ou setor do museu que será trabalhado no item, “O que 
trazemos na bagagem”;

• Agendamento no Museu;

• Orçamento de transporte e agendamento do transporte.

• Pedido de autorização para os alunos irem ao Museu; 

Elaboração do Roteiro da ida ao Museu.

Quem fez? O autor, o artista

Como é feito?

 

A técnica, suporte e 
instrumentos

Onde está?
 

O espaço expositivo

O que diz? O conteúdo

Como diz? O estilo

Para quem é feito?

 
O apre ciador

E por quê? A função

Tabela 1: O objeto artístico. FONTE: Adaptação da autora a partir de Vitti e Folchi (1992).
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As informações que devem constar no roteiro:
1 - Nome do museu a ser visitado com informações básicas que 
geralmente são encontradas no site do museu;
2 - Localização, endereço, telefone, site e e-mail;
3 - Mapa da localização;
4 - Itens a serem observados no museu.



Roteiro de Visitação

Museu Inimá de Paula

O Museu Inimá de Paula, inaugurado em 2008 reúne em Belo Horizonte 
um acervo permanente dedicado ao pintor Inimá, traçando um 
panorama completo de sua vida e obra. São expostas cerca de 80 obras do 
artista, acompanhadas da remontagem de seu Atelier, Sala de 
Autorretratos e Galeria Virtual.

Após o registro de quase duas mil obras em seis anos e da edição histórica 
de dois volumes de obras catalogadas, a diretoria da FUNDAÇÃO INIMÁ 
DE PAULA (1998) deu inicio à visitação do museu que eterniza a grande 
obra e a história de vida desse grande pintor mineiro.

Localiza-se no prédio do antigo, Clube  Belo Hoizonte  e Cine Guarani na 
confluência de Rua da Bahia, número 1201 com Rua Guajajaras e Avenida 
Álvares Cabral, centro cultural da cidade de Belo Horizonte. Telefone: 31 
3213-4320 
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Durante a visita você deverá observar:

• A edificação com os detalhes arquitetônicos: altura do pé direito, 
portas, janelas e  acabamentos; 

• A exposição: a altura das obras em relação aos olhos do espectador;

• A localização das informações sobre as obras;

• A iluminação local e nas obras;

• A influência da fotografia na obra do artista;

• As obras, material utilizado, suporte, cores e os temas.

Referencias: http://www.museuinimadepaula.org.br/ ; 
http://www.museuinimadepaula.org.br/a-fundacao/

3.3 “O  que trazemos da viagem em nossa bagagem”

Nesse momento ao retornar a escola, os alunos deverão trazer as 
informações solicitadas pelo professor e promover uma roda de 
conversa sobre o que foi visto e as impressões causadas nos alunos e 
os sentidos que foram aguçados.

Munidos da experiência da visitação passa-se ao momento de se 
trabalhar artisticamente com Exercício de Pertencimento.

3.4 Exercício de Pertenciamento

Para orientar no planejamento das atividades artísticas que 
desenvolvam o pertencimento foi utilizada a tabela:
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LOCAL DE 
REFERÊNCIA

REFERÊNCIA DA 
OBRA/ARTISTA

CONTEÚDO
ARTES VISUAIS DO CONTEXTO

ORIENTAÇÃO DO
TRABALHO

Museu Inimá de 
Paula

Inimá de Paula as 
obras baseadas em 
fotografias

Fotografia Fotografar lugares 
da região de 
moradia dos 
alunos que sejam 
marcos importante 
para a localidade.  
Trazer uma cópia 
da fotografia em 
tamanho A4 
(XEROX) em preto 
e branco. 

 

Criar orientações 
sobre as 
fotografias. 

Fixar as 
fotografias em 
papeis pretos e 
fixar nas 
paredes.

  

Museu Inimá de 
Paula

As obras do Inimá e 
outras exposições do 
Museu

Fotografia

 

Escolher uma 
fotografia de 
alguma obra que 
chamou mais 
atenção. E 
escrever um 
depoimento 
justificando a 
escolha.

 

Criação coletiva de 
uma apresentação 
de slides com 
fotografias da 
exposição.

 

Projeção da 
apresentação em 
TV ou 
multimídia. 

Localidade de 
moradia dos 
alunos

Fotografias das 
localidades

 

Estilo Fauvista , 
Pintura em 
guache

 

Pintar a monotipia 
da fotografia.

 

Criar orientações 
sobre as 
características do 
estilo Fauvista 
para ser entregues 
aos alunos durante 
a realização do 
trabalho artístico.

 

Pranchas 
pintadas sobre 
papel 
contrastante e 
fixar em paredes 
como quadros.

FORMA DE 
EXPOR

ORIENTAÇÃO

Tabela 2: Exercício de Pertencimento. Fonte: Autora

Habilidades:

• Observar e valorizar a arquitetura que abriga o Museu;

• Aprender apreciar um objeto artístico;

• Registrar a visita com o recurso da câmera fotográfica;

• Confeccionar coletivamente um Power Point utilizando das novas 
tecnologias e dos e das redes sociais;

• Apropriar das imagens dos lugares de memória da região de 
moradia e transformar em imagens modernas;

Sequência Didática

A - Criação da ficha de autorização para os pais e distribuição com 
antecedência aos alunos;

B - Confirmação do agendamento com o Museu e com o transporte;

C -  Providenciar a lista de presença dos alunos;
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D - No interior do transporte distribuir o roteiro de visita. Reforçar a 
importância de prestar atenção aos detalhes dos objetos e ter 
uma postura de viajante. Perguntarem aos mediadores se tiver 
curiosidades. E registrarem após a visita no Diário de Bordo a 
experiência realizada.

E - Orientar antes da visita que podem fotografar sem o flash;

F - Na escola, distribuir a orientação para a confecção do Power Point 
e solicitar que os estudantes abram um grupo em alguma rede 
social na internet para que o trabalho seja realizado de forma 
colaborativa;

G - Distribuir a orientação do segundo trabalho prático (Visita ao 
Museu - fotografia), imprimir as imagens fotográficas em preto e 
branco;

H - A partir das reproduções das fotografias, realizar com os alunos 
pinturas com tinta guache com orientações para uma pintura 

12Fausvista ;

Figura 17: Atividade.
Aluno copia com caneta hidrocor sobre uma película de plástico as linhas da cópia da 
imagem fotográfica.
FONTE: Autora.
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Figura 18: Atividade.
Professora e alunos retiram a imagem da película de plástico e passam para o papel Canson
com algodão embebido com álcool gel.
FONTE: Autora.

Figura 19: Atividade.
Imagem copiada no papel Canson na direita e abaixo, acima e a direita estudante utilizando a 
tinta no papel Canson como suporte para a pintura.
FONTE: Autora.
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Figura 20: Atividade.
Pinturas sendo realizadas.
FONTE: Autora.

Figura 21: Atividade.
Distribuições das tintas e organização do material.
FONTE: Autora.

Figura 22: Atividade.
Durante o fazer artístico os grupos concentrados no desenvolvimento da pintura.
FONTE: Autora.
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Figura 23: Atividade.
Pinturas finalizadas.
FONTE: Autora.

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO PRÁTICO

Visita ao Museu (nome mo museu)

Trabalho deverá  ser realizado em grupo com a turma inteira.

Se for necessário faça um grupo de discussão utilizado as Novas 
Tecnologias para socializarem os arquivos de fotografias.

O museu pode ser visitado várias vezes e em dias diferentes. Baseado 
no aforismo de  Eráclito.  “ Ninguém se banha no rio duas vezes 
porque tudo muda no rio e em  quem se banha”. Temos uma hipótese 
que o museu é um lugar dinâmico para isso:

• A turma devera fazer um Power Point com um slide por aluno, 
contendo uma fotografia e uma frase sobre o que mais te 
impactou na visita.

• O slide deverá ter o nome do aluno abaixo no lado direito com o 
corpo 12 Arial.

• A capa do Slide deverá ter o Nome da Escola, nome da turma, o 
nome do museu, a data da visita.

Se a turma assim o desejar poderá inserir música na apresentação

.FONTE: Autora
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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO PRÁTICO

Visita ao Museu - Fotografia

Orientações para o trabalho prático sobre visitação ao Museu 
( nome do museu).

Para a produção artística teremos como referência a Fotografia e 
posteriormente pintura com cores puras.

• A atividade deverá ser realizada em grupo de no máximo 6 
integrantes ( o mesmo do trabalho do Perfil da Turma, o 
primeiro trabalho do ano).

• Vocês deverão fotografar um Marco de Memória da região de 
mordia dos alunos conforme ao sorteio prévio em sala de 
aula. local.

• Focalize o local da melhor maneira e não tire os pés  do lugar. 
Movimente somente a câmera com três pontos de vista. De 
Frente, de cima e de baixo.

• Gravem as três imagens no programa Word e formatem no 
tamanho A4 e imprimam em preto e branco.

FONTE: Autora
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ORIENTAÇÕES PARA A PINTURA FAUVISTA

[O fauvismo é uma corrente artística do início do século XX aliada à 
pintura, tendo como uma das características a máxima expressão 
pictórica, onde as cores são utilizadas com intensidade, além de outras, 
como a simplificação das formas, o estudo das cores. Os seus temas 
eram leves, e não tinham intenção crítica, revelando apenas emoções e 
alegria de viver.

As cores eram utilizadas puras, para delimitar planos, criar a perspectiva 
e modelar o volume. O nome da corrente deve-se a Louis Vauxcelles. 
Esse chamou alguns artistas de “Les Fauves” (que significa “feras” em 
português) em uma exposição em 1905, pois havia ali a estátua 
convencional de um menino rodeada de pinturas nesse novo estilo.

Os princípios desse movimento foram:

Criar, em arte, não possui relação com o intelecto ou sentimentos;

Criar é considerar os impulsos do instinto e das sensações primárias;

Exaltação da cor pura.

 Participaram do movimento fauvista os pintores: Henri Matisse, 
Maurice de Vlaminck, André Derain e Othon Friesz; principais 
responsáveis pelo gosto do uso de cores puras, presentes no cotidiano 
atual, em objetos e peças de vestuário.

O principal representante do movimento Fauvista foi Henri Matisse, que 
tinha por característica a despreocupação com o realismo, onde as 
coisas representadas eram menos importantes do que a forma de 
representá-las.  Por exemplo, “Natureza morta com peixes vermelhos”, 
pintado em 1911, quando se observa que o importante são as cores 
puras e estendidas em grandes campos, essenciais para a organização da 
composição.

Características das pinturas:

• Pincelada violenta, espontânea e definitiva;

• Ausência de ar livre;

• Colorido brutal, pretendendo a sensação física da cor é subjetiva, 
não corresponde à realidade;
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• Uso exclusivo de cores puras, como vêem dos potes de tinta, 
violentas e contrastantes ( rojo, amarelo, azul e vermelho);

• Pinturas por manchas largas, formando grandes planos;

• Temas preferidos: cenas urbanas, retratos, ambientes internos, nuz 
e cenas ao ar livre;

Referências:

GRAÇA , Proença – História da Arte.São Paulo: Editora Ática, 2007.

http://www.brasilescola.com/artes/fauvismo.htm
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4.0 Produção final – Visitas autônomas às esculturas 
da cidade

Seguindo a SD, após os alunos percorrerem por todos os módulos  
orientar o trabalho final de buscar as esculturas da cidade.

Este último trabalho é para ser desenvolvido em grupo, com no máximo 
6 (seis)integrantes, onde  os alunos deveram realizar de forma 
autônoma sem a companhia do professor. Os registros devem ser de 3 
(três) formas: 

A - Filmagem da escultura (de frente e ao redor dela), (Extensão MP4. 
AVI ou MPEG);

B - Filmagem da escultura no lugar de localização ( ruas, e ou praça), 
(Extensão MP4. AVI ou MPEG);

C - Filmagem do grupo no lugar da escultura e filmagem self de quem 
esta filmando, (Extensão MP4. AVI ou MPEG);

D - Fotografias da escultura no Enquadramento Plano Total e no Plano 
Geral de quatro focos ( de frente, de lado, de lado e de costas ), ( 
JPEG);

E - Fotografia em plano detalhe da escultura (o detalhe que o grupo 
achar importante), (JPEG);

F - O registro escrito será entregue com os arquivos em PEN DRIVE;

Os integrantes do grupo devem anotar:

A - Os nomes das ruas onde se encontram a escultura e os números 
próximos;

B - De que material é feita a escultura;

C - Nome do escultor se tiver assinatura na obra ou placa;

D - Se a obra tem pedestal;

E - Se a obra tem iluminação e que tipo de iluminação;

F - Qual estado de preservação da obra?

G - Nome da obra, ou quem representa a obra e a simbologia?

Os filmes e os relatórios deveram ser  entregues em ( data).
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PINTER CORDEIRO A, Atiná – Desvelando a arte na cidade pela educação do olhar: sequência 

didática para alunos do ensino médio, 2015. 

2 Jogo desenvolvido por surrealistas como Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Benjamin Péret, 

Pierre Reverdy e André Breton (BRADLEY, 2001, p.24).

3 FONTE: 

4FONTE:  . 

Acesso em 07 jun. 2015.

5 Coleção Folha – Grandes Fotógrafos (2009).

6Strickland (2004, p. 92-95).

7Câmera obscura - Do latim (quarto escuro) é um tipo de aparelho ópticoque serviu como base 

para a invenção da fotografia no início do século XIX. Consiste em uma caixa com um orifício 

em uma face, que possibilita a projeção da imagem invertida na parede oposta.Este 

instrumento deu apoio a vários pintores que utilizaram a câmara escura como suporte base 

para recriar, através daquilo que fotografavam as suas pinturas – Pietro Perugino, Michelangelo 

Merisi da Caravaggio, Rembrandt e JohannesVermeer. FONTE: 

. Acesso em 07 jun. 2015.

8Júlia Margaret Cameron (1815-79) – com idade de 48 anos, ela começou fazer retratos foi a 

primeira a ter lentes especiais, que produziam um efeito de foco nas suas fotografias de gênero, 

alegóricos e muitas vezes excessivamente sentimentais.

9Oficina realizadapor Igor Zaidan Reis, no sábado letivo para os alunos do EM da manhã, 

(duração de 4:00h). Igor Zaidan Reis foi aluno de Licenciatura em Artes Visuais em 2014 (UEMG) 

e o projeto de conclusão de curso previa aplicação de oficina de cinema para Ensino Médio. 

Realizou o estágio no Geteco com a autora em dois períodos: manhã no sábado e a noite para 

as turmas de Ensino Médio noturno.

10 O cinema é uma arte estranha/ Direção: CristanCaselli.

11 Termos utilizados por: Martins e Picosque (2008).

12 . As orientações provêm do livro que é disponível na sala de aula. Há 20 (vinte) exemplares 

para serem consultados em sala.  / Cores puras sem misturá-las, sem representar a realidade e 

simplificação das formas (PROENÇA, 2007, p.252.)

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/

http://www.dhnet.org.br/w3/henrique/galeria/biblioteca/textosfoto/linguagem2.htm

https://digartdigmedia.wordpress.com/2015/03/17/maquina-optica-fotografia-e-pintura-uma-

verdade-conveniente/

NOTAS DE RODAPÉ
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APARARICI, Roberto. La Imagen. Madrid: Título: Dus caras da moeda/Direção: Alunos 

Universidade Nacional de Educación a da Escola Municipal Nárcisa Amália.

Distancia, 1992. Link: 

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair https://www.youtube.com/whatch?v=rjhs92K

Martins. Estratégias de ensino aprendizagem. UIeA

Petrópolis: Editora Vozes,p.140-151,1998.

BRADLEY, Fiona. Surrealismo. São Paulo: Título: Iluminados Direção: Cristina Leal

Cosac Naify, 2001 Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hEpN1BK

lcjM

DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michele; 

SCHNEUMLY, Bernad. Seqüências didática Título:Curta metragem - Celular Direção: 

para o oral e a escrita: apresentação de um Guilherme Labonia

procedimento. In : SCHNEUMLY, Bernad; Link: 

DOLZ, Joauim. Gêneros orais e escritos na https://www.youtube.com/watch?v=hAL6ftR

escola. Tradução de Rozane Rojo e Glaís mCkQ

Sales Cordeiro. Campinas, S.P: Mercado das 

Letras, 2004, p. 95-128. Título: Viagem a lua

MARQUES, Isabel; BRASIL, Fábio: Arte em Direção: Georges Mélies Ano: 1902

questões. – 2ªed.. – São Paulo: Cortez, 2014. Link: https://www.youtube.com/watch?v=-

MARTINS, Miriam Celeste; PISCOSQUE, Gisa- P9XE5dtwzs

Mediação cultural de professores andarilhos 

na cultura- Rio de Janeiro: Editora RBB Título: Eclipse do sol na lua

Ltda,2008. Direção: Georges Mélies Ano: 1907

 SCHLICHTA, Consuelo. Mundo das ideias: Link: 

arte e educação, há um lugar para a arte no https://www.youtube.com/watch?v=G8FLXXu

ensino médio? Curitiba: Aynará, 2009. MUzE

STRICKLAND, Carol – Arte comentada: da Título: (Arrivalof a trainat La Ciotat) A 

pré-história ao pós-moderno/Carol chegada do trem a estação

Strickland; tradução Ângela lobo de Andrade. Direção:Lumière

-Rio de Janeiro: Ediouro, p.92 – 95,2004. Link: https://www.youtube.com/watch?v=-

ZAIDAN, Igor Reis – O cinema como arte na 975mtgPzxQ

escola. Monografia. Univesidade Do Estado 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Título: The Sprinkler Sprinkled

ANEXO: FILMES EXIBIDOS NA OFICINA DE Direção: Lumière

BOLSO

Título: O cinema é uma arte estranha/ Título: 1° Filme: A saída dos operários da 

Direção CristanCaselli. Fábrica - 1895

Link: Direção:Lumière

http://www.youtube.com/watch?v=YnXi19WI Link:https://www.youtube.com/watch?v=Hwq

LLO _7X_Vz4E HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Hwq_7X

Título: A escada/ Direção: Direção Philippe _Vz4E&index=6&list=PLd2GwJFfFt8uIvcugx6

Barcinski 0F4pn8--QrVp8m"& HYPERLINK 

Link: https:// vimeo.com/43626056
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