
 

 

 

 

 

 

An ton io  Henr ique Amara l  
Ameaça ,  1992 ,  se r ig ra f i a  

Sér ie :  A  Ameaça  e  as  Á rvo res  
Fo to :  Faus to  F leu ry  

 

O olho que pensa, a mão que faz, o corpo que 
inventa 

Com as proposições didát icas sugeridas, espera-se que os alunos 
possam se aproximar, de uma maneira aberta, da obra do art ista, 
buscando encontrar possibi l idades de exploração poéticas desse objeto 
art íst ico. Tal aproximação propicia a ampliação de seus repertórios 
visuais e conceituais. 

Ao apresentarmos os conteúdos relacionados às aprendizagens, 
definimos o que esperamos que os alunos aprendam e também 
estabelecemos uma relação entre os conteúdos e as reais 
possibi l idades de construção de conhecimentos em suas diferentes 
etapas de desenvolvimento cognit ivo, afet ivo e relacional. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  
Proposta de trabalho: Reconstruindo o olhar sobre a imagem da cidade 

CONTEÚDOS 

• Problemas socioambientais da cidade 
• Fotografia 
• Intervenção sobre fotografia 
• Leitura de imagem 



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Pesquisar e descobrir os principais problemas ambientais da cidade em que 
vivem  

• Selecionar e produzir imagens fotográficas com diferentes enquadramentos 
• Elaborar intervenções sobre imagem fotográfica criando um novo sentido sobre 

a imagem matriz 
• Identificar aspectos do processo de criação de Antonio Henrique Amaral 

 
AVALIAÇÃO  
Considerando que a avaliação é um instrumento do professor para saber se o objetivo 
que propôs foi ou não alcançado e perceber o grau de dificuldade vivenciado pelos 
alunos durante o percurso educativo, este item tem como objetivo apontar caminhos 
por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor a 
perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos apresentados ou não e de que 
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida no item 6 
da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 
• Câmera fotográfica  
• Imagens impressas 
• Guache e pincéis, lápis de cor e/ou caneta hidrográfica 
• Cola branca ou fita-crepe 
• Folhas grandes para montar um painel 

 
Reconstruindo o olhar sobre a imagem da cidade 

1. Proponha a seus alunos que desenvolvam uma pesquisa, fazendo um 
levantamento sobre os principais problemas ambientais da cidade em que 
vivem. Peça que apresentem sua pesquisa para a sala e elejam os problemas 
mais agravantes.  
Mostre novamente a obra Ameaça de Antonio Henrique Amaral e retome com 
eles como o artista faz uso das imagens para valorizar seu discurso sobre o 
tema. Destaque novamente os enquadramentos escolhidos pelo artista para 
representar cada figura. 

2. Selecione algumas imagens fotográficas com enquadramentos diferenciados e 
as compare com os enquadramentos feitos pelo artista na obra Ameaça. 



 

 

 

 

 

3. Proponha a seus alunos que fotografem ou selecionem imagens fotográficas da 
cidade ou do bairro em que vivem explorando diferentes enquadramentos. A 
partir da pesquisa feita, peça que fotografem ou selecionem imagens que 
mostrem os principais problemas ambientais enfrentados pelo local escolhido. 

4. Imprima as imagens ou tire cópias (pode ser preto e branco ou colorido) e 
proponha que desenvolvam intervenções sobre as imagens fotográficas. Essas 
intervenções correspondem a desenhos ou pinturas sobre as imagens 
fotográficas que possam interferir em sua visualidade e leitura, de modo que 
deem uma nova interpretação para a imagem, apagando ou acrescentando 
elementos e tornando evidentes determinados aspectos. O que a imagem 
comunica? Para essa intervenção utilize tinta guache, lápis de cor ou caneta 
hidrográfica. Você também pode utilizar os três materiais. O importante é que 
os alunos se sintam livres para interferir nas imagens e dar a elas um novo 
sentido. Antes de a turma começar, entre no link abaixo e mostre alguns 
exemplos de intervenções sobre fotografias. 

5. Após o término de todas as intervenções, exponha as imagens produzidas e 
deixe que cada aluno observe e comente as produções do grupo. Monte um 
único painel organizando as imagens lado a lado. Em seguida, peça que cada 
aluno comente sobre as transformações visuais e discursivas ocorridas na 
imagem fotográfica após suas intervenções. Mostre a imagem de Antonio 
Henrique Amaral e peça que elejam as intervenções que mais dialogam com a 
obra do artista. Pensando no contexto de todas as imagens selecionadas no 
painel, peça que elejam um título para o trabalho. 

6. Aval ie:  
o A proposição didática sugerida ajudou os alunos a estabelecerem 

relações com o texto visual apresentado na obra Ameaça de Antonio 
Henrique Amaral? 

o Os alunos conseguiram estabelecer relações entre a obra de Amaral, 
sua forma de representação e o tema Meio Ambiente? 

o Os alunos conseguiram desenvolver a atividade conforme as 
orientações dadas? Onde apresentaram mais dificuldades? O que 
gostaram mais? 

o Eles se apropriaram dos conceitos de enquadramento, intervenção 
sobre fotografia? 

o Que outras questões você faria para avaliar o percurso desenvolvido até 
aqui? 



 

 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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