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ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Professor Paulo 

Mozart Machado – ensino fundamental e médio, levando-os a 

reconhecer a importância do respeito ao outro e às formas de 

convívio no ambiente escolar para a preservação e construção da 

própria história. A produção intitulada “A cultura visual para a 

compreensão crítica do mundo: uma experiência com alunos de um 

nono ano do ensino fundamental” levanta um questionamento 

acerca da importância da arte na construção do diálogo familiar, 

escolar e em sociedade, bem como busca a participação da família 

na vida escolar do aluno Os trabalhos, direcionados para o 

reconhecimento do próprio aluno/indivíduo como parte integrante 

do mundo em que vive bem como de seus familiares busca 

despertar a busca de suas próprias identidades culturais O projeto 

visa contribuir para a construção de mudanças comportamentais 



para um melhor convívio coletivo com cidadãos críticos da 

realidade que o cerca. 
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A CULTURA VISUAL PARA A COMPREENSÃO CRÍTICA DO MUNDO: UM 

OLHAR SENSÍVEL PARA O MEU LUGAR  

 

APRESENTAÇÃO 

Esta Unidade Didática busca o trilhar de caminhos para a construção de 

valores acerca dos entornos em que o nosso aluno está inserido. Considerando que 

as famílias têm deixado para a escola a responsabilidade quase que por total da 

educação de seus filhos, a construção desses valores busca uma reflexão que 

atravesse os muros escolares, atingindo os convívios também, dos ambientes 

familiares. 

A educação vive um momento de grande discussão quanto à diversidade que 

forma a comunidade escolar. Situações que envolvem preconceito, discriminação e 

intolerância pela diversidade, ainda que discretos, são tão reais quanto comuns no 

cotidiano escolar e a não participação efetiva dos familiares na vida escolar dos 

filhos bem como os modos de vida dentro dos próprios lares, recai sobre os modos 

de convívio no ambiente escolar.  

Entendendo que a tarefa de ensinar conhecimentos científicos está atrelada 

ao convívio social o projeto abre uma discussão sobre o ensino da convivência e do 

respeito a si mesmo e ao outro, tanto no ambiente da comunidade escolar como no 

familiar e na sociedade. 

Uma vez que a escola luta e preza pela educação de qualidade e esta, para 

alcançar o seu objetivo, não depende somente dela mesma e sim de um trabalho 

conjunto, em que comunidade escolar esteja unificada pelos mesmos objetivos que 

a comunidade em geral e principalmente com os familiares, a ideia do projeto é 



desenvolver um trabalho que leve todos os envolvidos no processo a se descobrir 

como parte integrante importante na formação do mundo.  

Para o sucesso desta empreitada, o despertar de novos olhares aos próprios 

entornos se faz necessário. 

No direcionamento dos trabalhos que tomam como foco a construção de 

novos valores, o conhecimento e reconhecimento de que regras são necessárias 

para o bom convívio em comunidade terão importante papel nesta construção. Desta 

forma, o objetivo do projeto é verificar de que modo a arte pode contribuir para que a 

escola se torne um lugar onde a diversidade acrescente e não diminua e ainda onde 

a comunidade escolar tenha consciência de que só ir à escola não basta para a 

evolução da formação social, cultural e intelectual 

Na construção das atividades a fotografia tem importante papel, no registro do 

outro e de si mesmo e dos entornos individuais e coletivos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

   Considerando a importância do bom convívio em todas as esferas, social, 

familiar e escolar, para o alcance do bem comum, é que foi escolhida para o 

desenvolvimento deste projeto a temática “A cultura visual para a compreensão 

crítica do mundo: uma experiência com alunos de um nono ano do ensino 

fundamental” ruma às descobertas do próprio eu, através de novos olhares. 

 De acordo com as DCE Artes (PARANÁ, 2008) compete aos professores da 

área, formas efetivas de levar o aluno a “apropriar-se do conhecimento em arte, que 

produza novas maneiras de perceber e interpretar tanto os produtos artísticos 

quanto o próprio mundo”.  

 

Nesse sentido, educar os alunos em arte é possibilitar- lhes um novo olhar, 

um ouvir mais crítico, um interpretar da realidade além das aparências, com 

a criação de uma nova realidade, bem como a ampliação das possibilidades 

de fruição. (PARANÁ, 2008, p.57) 

 

 Desse modo, a fruição levará o aluno a sentir e perceber a realidade que o 

envolve e a pensar em maneiras de interferir nesta realidade proporcionando 

mudanças. 



 De acordo com tais diretrizes, o professor é o responsável pelas mediações 

que devem ocorrer na sala de aula, lembrando que tudo o que levar aos alunos deve 

ter um por que, pois só assim será possível mudar uma dada realidade.    

 Segundo esse documento cultura é toda produção humana resultante do 

processo de trabalho que envolve as dimensões artística, filosófica e científica do 

fazer e do conhecer.  

 

A Arte é fonte de humanização e por meio dela o ser humano se torna 

consciente da sua existência individual e social; percebe-se e se interroga, é 

levado a interpretar o mundo e a si mesmo. A Arte ensina a desaprender os 

princípios das obviedades atribuídas aos objetos e às coisas, é desafiadora, 

expõe contradições, emoções e os sentidos de suas construções. Por isso, 

o ensino da Arte deve interferir e expandir os sentidos, a visão de mundo, 

aguçar o espírito crítico, para que o aluno possa situar-se como sujeito de 

sua realidade histórica. (PARANÁ, 2008, p. 56) 

 

 Neste âmbito trabalhar com imagens que fazem parte do ambiente em que o 

aluno está inserido, para que sirvam de reflexão sobre o que precisa ser modificado, 

servirá de expansão para os sentidos e para percepção do mundo que os cerca de 

forma mais crítica; levando-os a inserir-se na sociedade em que convive e 

percebendo-se como parte desta mudança. Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 

43), alertam para o fato de que o diálogo proposto pelas linguagens da arte é 

carregado de sensibilidade e a leitura decorrente dessa relação se dá por “formas de 

imaginação e formas de sentimento”, uma vez que são metáforas expostas à nossa 

sensibilidade. Assim, na leitura de uma produção plástica, atribuímos a ela um 

sentido, que desperta significações em nós e, tendo em vista que é metáfora, 

estimula a busca de respostas que nos fazem aprofundar nossas interpretações, 

principalmente as que temos cotidianamente.  

 Não é de hoje que sabemos que toda produção plástica é resultado de 

uma elaboração particular, assim, dez pessoas expostas à mesma imagem 

perceberão de maneira particular seus aspectos e se isso se estender à criação, 

cada um vai criar de acordo com suas possibilidades e referências. Sobre isso 

Martins (1998, p: 80), observa que: 

 

A recepção que você faz do mundo através de seus sentidos, percepção 



imaginação, intuição, intelecto não é passiva: você não é um mero 

receptáculo de informações, influências, conhecimentos, etc. Na verdade, 

você seleciona o que toca você. Por isso, faz um recorte da realidade, 

através de seu modo de ver o mundo, de seu jeito de viver a vida e de 

emocionar-se ou não frente aos fatos, de pensar sobre eles; de chorar, rir, 

amar, sofrer, agir, interpretar, expressar. Dessa forma, o resultado de 

qualquer produção artística que você faça terá, inevitavelmente, a sua 

marca, a de sua história, da sua ótica, fruto do ser único que você é. 

 

 Desse modo, é preciso alimentar o olhar de nossos alunos, aliás, isso 

deveria fazer parte da escola de maneira incisiva, porque eles chegam ali com o 

olhar carregado de referências pessoais e culturais, e principalmente, repletos de 

preconceitos e estereótipos. Por esse motivo é fundamental estimular o olhar, a 

observação, de modo que comecem a perceber as sutilezas. O mais simples 

estímulo visual provoca o olhar a pensar, porque ele deve ser inquieto, inquiridor 

e esse é o momento de o professor de artes intervir nesse processo de troca, e 

porque não dizer, de alimentação estética. 

 Ampliar o repertório visual dos alunos é o mesmo que alimentar o olhar, 

porque quanto mais eu vejo, mais dados eu tenho para pensar, já que imagem e 

palavra estão sempre ligadas numa relação de reciprocidade.  

 A construção desse olhar sensível ou “leitor” como quer Buoro (2002), 

poderia levar a um acréscimo de qualidade visual, a um aprofundamento do olhar 

e com certeza levaria nossos alunos a pensarem antes de fazerem uma 

pichação, por exemplo. 

 Para compreendermos a importância de desenvolver o olhar finalizamos 

este assunto com as palavras de Tiburi: 

 

O olhar mostra que não é fácil ver e que é preciso ver, ainda que 

pareça impossível, pois no olhar o objeto visto aparece em seus 

estilhaços de ser e só com muito custo é que se recupera para ele a 

síntese que nos possibilita reconstruir o objeto. É como se depois de 

ver fosse necessário olhar, para então, novamente ver. Há, assim, 

uma dinâmica, um movimento - podemos dizer - um ritmo em um 

processo de olhar-ver. Ver e olhar se complementam, são dois 

movimentos do mesmo gesto que envolve sensibilidade e atenção. 

(TIBURI, 2007, p. 2) 



 

 

PROPOSTAS E METODOLOGIAS DE TRABALHO 

PROPOSTA DE TRABALHO I 

QUEM EU SOU E COMO SOU DENTRO DO MUNDO QUE ME CERCA? 

 

OBJETIVO: Observar e explorar os detalhes visuais que estão presentes nos 

ambientes de convívio familiares.  

 

TEMPO ESTIMADO: 4 aulas  

 

Objetivo:  

Descobrir-se dentro de um grupo familiar/cultural. 

Conhecer os grupos culturais que fazem parte do convívio escolar. 

 

O indivíduo nasce num circuito de formas e fórmulas, formas culturais, 

fórmulas que estabelecem possíveis padrões de convívio, de acordo com meio 

cultural em que está inserido os seus familiares. Das distintas cidades, dos distintos 

bairros, dos distintos grupos familiares vêm as distintas fórmulas de convívio. 

Partindo deste contexto vem o entendimento da diversidade que forma o ambiente 

escolar.    

 

Para refletir:  

Como é o convívio no seu ambiente familiar? 

Como as regras de convívio são estabelecidas em sua casa?  

 

ATIVIDADE I 

Dividir a sala em grupos de alunos. Propor uma conversação entre os 

integrantes de cada grupo sobre os modos de vida nos seus lares, bairros, cidades, 

escola. 

Escrever sobre como as regras de convívio são estabelecidas. 

Cada grupo elege um relator e este lê as anotações para o grande grupo. 

Discutir sobre as diferenças de modos de convívio levantadas. 

 



 

PROPOSTA DE TRABALHO II 

CONHECENDO O MEU ENTORNO ESCOLAR 

 

Objetivo:  

Descobrir-se dentro do entorno escolar. 

Conhecer os elementos que formam o meu entorno escolar. 

 

TEMPO ESTIMADO: 6 aulas 

 

O mundo que nos cerca pode ser lido e escrito. Histórias minhas, histórias 

suas. Histórias nossas. Na perspectiva da arte a leitura deste mundo pode provocar 

inúmeras reflexões. E uma delas... Quem eu sou em meio a esse entorno!  

Neste quadro a proposta de trabalho é pensar um melhor olhar para o meu 

entorno, começando pelo ambiente escolar. Quantas imagens! Materiais e 

imateriais. Olhar o próprio entorno é descansar olhos e alma nas imagens e formas 

que rodeiam o mundo, o meu mundo. Através dos novos olhares a possibilidade de 

novos valores.  

 

ATIVIDADE I 

Nesta atividade duas propostas: (Passeio individual e coletivo) 

Propor aos alunos um descanso no olhar. Com os olhos fechados, ouvir a 

“paisagem sonora” da escola. Em silêncio, por alguns minutos, ouvir tudo o que for 

possível. Listar os sons ouvidos. 

Dividir a sala em grupos de alunos. Propor aos grupos um passeio pela 

escola para observação do entorno.  

No retorno do passeio, que dentre as imagens observadas cada aluno 

escolha duas imagens, uma que tenha lhe causado estranhamento e outra 

encantamento.  

 

ATIVIDADE II 

Partindo das imagens escolhidas quanto ao encantamento e estranhamento 

no espaço escolar, que os alunos, retornem aos locais escolhidos e façam uma 

leitura individual desses espaços, descrevendo materiais, tipos, cores, formas. 



Partindo da leitura individual, propor uma composição visual sobre um dos 

locais escolhidos. Nesta atividade o aluno deve se posicionar diante do local 

escolhido para a realização do desenho de observação, levando em consideração a 

sua forma de olhar.  

 

PROPOSTA DE TRABALHO III 

MEU ENTORNO ESCOLAR PELAS MINHAS LENTES 

 

TEMPO ESTIMADO: 8 aulas 

 

O registro fotográfico é nos dias atuais uma ferramenta importantíssima tanto 

na busca do conhecimento científico como na busca do reconhecimento da própria 

imagem dentro de um contexto histórico ou filosófico. Neste quadro os registros 

fotográficos vêm com o intuito de levantar possibilidades de reconhecimento da 

importância de cada elemento material e humano na composição de uma 

comunidade escolar. 

 

ATIVIDADE I 

Fotografar a escola. Os registros fotográficos podem ser realizados 

individualmente ou em grupo de alunos, conforme a quantidade de câmeras. Nesta 

atividade o celular é ferramenta de trabalho. Propor que os alunos fotografem uma 

mesma imagem em vários ângulos e que deem destaque para as imagens que 

destacaram no estranhamento e encantamento. 

 

ATIVIDADE II 

Organizar as imagens registradas num portfólio virtual. 

Para refletir sobre as imagens que causam estranhamento ou encantamento 

em grupos de alunos: 

Por que essa imagem causa estranhamento ou encantamento? 

Os espaços que causam estranhamento me afetam? 

De que maneira? 

 

PROPOSTA DE TRABALHO IV 

LENDO, ESCREVENDO E REGISTRANDO MINHA HISTÓRIA. 



Neste quadro o destaque vai para a imagem de obras de dois artistas, 

escolhidos entre os muitos que utilizam o meio fotográfico para realizarem seus 

trabalhos, Sebastião Ribeiro Salgado e Alexandre Sequeira.  

A obra de Sebastião Salgado (http://pt.wikipedia.org/wiki/Sebastião_Salgado; 

http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_985.html), fotógrafo mineiro, 

retrata os excluídos, os que se encontram à margem da sociedade. Dentre os 

fotógrafos da atualidade, no campo do fotojornalismo é considerado um dos 

principais e mais venerados. 

Alexandre Sequeira (www.hypeness.com.br/2011/01/a-arte-de-alexandre-sequeira/) 

teve seu trabalho destacado num projeto em que, numa temporada em Nazaré do 

Mocajuba, cidade com cerca de 200 habitantes, a 150 quilômetros de Belém, 

fotografou seus habitantes que nunca haviam sido fotografados. E observando que o 

que os moradores tinham em comum era a divisão de cômodos com tecidos teve a 

ideia da inserção serigráfica das fotografias em tamanho real. As fotografias em 

redes, lençóis, cortinas, passaram a fazer parte da memória pessoal de cada um. O 

pequeno e longínquo vilarejo ganhou visibilidade global, e os rostos esquecidos, 

com a intermediação da fotografia passaram a constituir a memória pessoal de cada 

um. 

 

TEMPO ESTIMADO: 8 aulas  

 

ATIVIDADE I 

Observar as imagens das obras de Sebastião Salgado e de Alexandre 

Sequeira. 

Leitura de imagem. 

Pesquisar a história de Sebastião Salgado. 

Quais questões sociais você destacaria em um trabalho fotográfico? 

 

AS IMAGENS QUE NOS LEVAM À REFLEXÃO 

 

O mundo é repleto de imagens e as imagens marcam histórias. Histórias 

pessoais, histórias coletivas. Todo e qualquer cidadão tem a sua. Fotografar-se 

dentro de um contexto é uma forma de guardar a sua própria memória. Cada 

indivíduo é parte integrante desse mundo formado por formas materiais e humanas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sebastião_Salgado
http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_985.html
http://www.hypeness.com.br/2011/01/a-arte-de-alexandre-sequeira/


O cotidiano escolar é parte integrante da vida de toda criança ou jovem. Os 

humanos vão se engrandecendo e emancipando com as histórias conhecidas 

enquanto as formas materiais vão sendo usadas para a emancipação de cada um. 

Preservar um patrimônio é preservar um pedaço de história que pode ser a minha ou 

a sua.  

Para refletir: 

As imagens do ambiente escolar podem influenciar no comportamento dos 

alunos diante da própria escola e diante do outro? 

O que eu posso deixar para o meu próximo? 

O que eu quero deixar para o meu próximo? 

 

ATIVIDADE I 

Passeio pela cidade com observação dos espaços. 

Trazer fotografias das próprias casas e dos familiares. 

 

ATIVIDADE II 

Organização das fotografias dos lares, da escola e da cidade.  

A partir das imagens trazidas, proponha aos alunos criarem uma composição, 

interferindo nelas por meio de pinturas, recorte, colagem, desenho, etc.  

 

PROPOSTA DE TRABALHO V 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS. A SENSIBILIZAÇÃO DO OLHAR EM 

BUSCA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

TEMPO ESTIMADO: 6 aulas  

 

Organizar uma exposição de fotografias com temas diversos: Núcleo Escolar; 

Núcleo Familiar; Núcleo da Comunidade. 

Dividir a sala em grupos de alunos a fim de organizar os núcleos da 

exposição. 

Propor aos visitantes que façam uma reflexão acerca das imagens que 

cercam o mundo em que vivem e que escrevam seus pensamentos em papéis 

previamente colocados à disposição. 



Convidar os visitantes a uma participação da exposição com relatos dos 

sentimentos diante das imagens e sugestões de melhorias para o mundo que o 

cerca:  
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