
 

 

Roteiro de oficina: fotografia 

 

1. Dinâmica de aquecimento e exercício disparador 

2. Parte 1: referências fotográficas 

3. Parte 2: saída fotográfica 

 

1) Dinâmica de aquecimento e exercício disparador – 20’ 

Objetivo:  

Iniciar um debate sobre percepção visual. 

O grupo será dividido em duas filas, cada jovem em frente a outro jovem. O               

objetivo é observar com cuidado o colega em sua frente. Em seguida, uma das filas vira                

de costas para a outra. Os jovens que se viraram devem mudar algo em sua aparência.                

Quando voltam a se virar para seus colegas, o desafio é adivinhar o que foi alterado na                 

aparência de cada um.  

Em seguida, o exercício disparador consiste em dividir os jovens em três grupos,             

cada grupo com um objeto doméstico e com barbantes. Cada grupo terá que fotografar o               

objeto de modo a criar imagens relacionadas a gênero e sexualidade usando o barbante              

e, no máximo, alguma parte do corpo, mas nunca o corpo inteiro. Terminado o              

exercício, as fotos devem ser expostas e a turma conversará sobre o resultado e as               

inspirações para a produção das fotografias. 

 

2)  Parte 1: referências fotográficas 

Objetivo: 

Ampliar o repertório dos jovens sobre a produção fotográfica envolvendo gênero e            

sexualidade.  
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Selecione ao menos três artistas ou fotógrafos diferentes que trabalhem com essas            

temáticas. O objetivo é consolidar com os jovens a relação entre imagem, imaginário e a               

produção do gênero e da sexualidade.  

Dica: 

Incentive a turma a perceber como as fotografias não são neutras, mas sim capazes              

de criar e consolidar imaginários que atuam na consolidação das diferenças e            

desigualdades existentes relacionadas a gênero e sexualidade. 

 

3) Parte 2: saída fotográfica 

Objetivo: 

Executar os conhecimentos adquiridos na oficina nas ruas da cidade. 

Nesta etapa da oficina, os jovens serão convidados a participarem de uma saída             

fotográfica. Novamente divididos em três grupos, cada grupo terá que construir um            

ensaio fotográfico a partir de propostas diferentes. Por exemplo: fotografias em preto e             

branco; fotos sem seres humanos; uma série de autorretratos. Todos os grupos devem             

produzir seus ensaios a partir das temáticas trabalhadas até o momento: gênero,            

sexualidade, juventude e homossexualidade, interseccionalidade de gênero e        

sexualidade com raça e classe. 
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