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RESUMO

A importância da cidade como tema e lugar de estudo e pesquisa vem ganhando cada vez mais reconhecimento. No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais incluem o

espaço urbano nos conteúdos que devem integrar o ensino de arte nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Alinhada com essa diretriz, a pesquisa aqui

apresentada tem como objetivo desenvolver métodos didáticos capazes de ampliar a percepção dos aspectos estéticos da paisagem urbana e a compreensão das implicações

éticas na consideração ou não de critérios estéticos nos processos de transformação da cidade. Iniciada em maio e com término previsto para dezembro de 2016, essa

investigação tem um caráter exploratório, focalizando a Região Central de Belo Horizonte. O referencial teórico se estrutura em torno de dois campos: 1) os conceitos e diretrizes

ligados ao patrimônio cultural e à educação patrimonial e 2) os estudos sobre a cidade e as formas de percepção, análise e avaliação do espaço construído. De caráter

qualitativo, a metodologia incluiu um levantamento fotográfico da paisagem utilizando a plataforma Google Maps, a observação direta da paisagem em visitas de campo e a

pesquisa em museus e arquivos públicos sobre as transformações urbanas sofridas na área. Resultados parciais incluem a definição de um roteiro didático de visita, com o trajeto

iniciando na Praça Sete, passando pela Avenida Afonso Pena e pelas Ruas Espírito Santo e Caetés e terminando na Praça da Estação. Nesse percurso, foram detectados pontos

estratégicos para atividades de desenho de observação, o mapeamento de construções ecléticas, art decó e modernistas tombadas pelo patrimônio histórico e a identificação de

instituições culturais localizadas ao longo do trajeto com potencial para funcionar como apoio durante as visitas didáticas. Esse material servirá de base para a proposição de

materiais didáticos para estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio. 

Projeto 1


