
O Mundo Além das Selfies - História da fotografia, suas manifestações 
contemporâneas e experimentações criativas com a câmera de celular 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: Artes Visuais, Arte: Dança, Arte: Música, Arte: Teatro e Sociologia. 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

 

Estratégia de Aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, diário de campo, 

filmes e vídeos, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, portfólio e 

prática artística. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, projetor, computador, quadro branco, pincéis para quadro branco, 

materiais artísticos variados para atividades práticas, celular com câmera, 

laboratório de informática, sala de artes, aparelhos de iluminação diversa, papel 

fotográfico e impressora com cores.  

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural e Empreendedorismo. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A eletiva tem por objetivo abordar a história da fotografia, desde tecnologias 

analógicas de captura de imagem, até seu estado de fotografia digital 

instantânea. Possibilitando a compreensão de que a câmera do celular é um 

suporte artístico em potencial, com impacto estético e sociocultural.  

Os(as) estudantes serão orientados a fruir, contextualizar e criar fotografias 



artísticas através do celular, utilizando aplicativos digitais e técnicas fotográficas. 

Também serão abordados eixos transversais, integrados na curadoria dos(as) 

artistas que irão compor o repertório fotográfico dos(as) estudantes. Conhecendo 

fotógrafos(as) regionais, nacionais e internacionais que utilizam desta linguagem 

de forma criativa, crítica e contextualizada em seus meios (Sugestões: Robert 

Capa, Shirin Neshat, Cindy Sherman, Festival Foto de Quebrada, Sebastião 

Salgado, entre outros). A culminância do projeto se dará pela montagem de 

exposição coletiva, aberta à comunidade, com fotografias produzidas pelos(as) 

estudantes da eletiva. 

 

Estratégias de Avaliação do Estudante 

Avaliação formativa por meio da participação nas atividades práticas e teóricas, 

produção de portfólio, diários e produção de fotografias.  
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