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Este Atlas do Acolhimento foi construído a partir
das trocas e da experiência com o projeto Olhares
(im) possíveis edição Garantia da proteção e
defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes e suas famílias em face da situação
de emergência em saúde e de calamidade pública
decorrente da pandemia do Coronavírus - COVID-
19. 

Apresentamos aqui notas sobre o processo, os
dispositivos propostos com alguns de seus
resultados (respeitando e protegendo a imagem e
a identidade dos e das participantes), outras
propostas de dispositivos para serem realizadas,
produções e registros dos encontros. 

As atividades deste projeto foram realizadas junto
às unidades I, II e III da Casa Lar Esperança
Francisca de Paula de Jesus, localizadas na região
noroeste de Belo Horizonte, que acolhem crianças
e adolescentes, com idades entre 07 a 17 anos.

Fomento:Realização:
Coordenação pedagógica e realização de oficinas: Arthur Medrado e Thamira Bastos 

Coordenação Geral: Fredda Amorim 

Social Mídia: André Nascimento Ano 2021/2022

Parceria:



A Olhares (im)possíveis é realizada pelo coletivo MICA desde 2017 e trata-se de um trabalho com o sensível presente nas imagens, nas paisagens
cotidianas e espaços da cidade. Baseado na cartilha Inventar com a diferença, desenvolvemos uma perspectiva de trabalho que consiste em três
momentos para a realização dessa vivência:

1.Primeiras experiências: conversação com os/as participantes e primeiro contato com elementos básicos da fotografia.

2.Atividade de análise que possibilite expressar as visões sobre os conceitos anteriormente apresentados em imagens que serão produzidas pelo
grupo em suas casas (Minuto Câmera/Filmar 1 minuto);

3.Oficina de experimentação audiovisual. Produção de Filmes Carta.

Desse modo, propomos a criação de textos audiovisuais que apresentem as múltiplas “UAIs” a partir das crianças e adolescentes. A intenção é
permitir que a arte desenvolva seu papel de possibilitar representações e identificações, atuando na subjetividade de cada participante e cada
espectador, convidando-os a pensar seu lugar dentro do fluxo de uma cidade durante a pandemia.

A atividade objetiva, principalmente, exercitar o olhar de quem participa, escutar suas histórias, suas experiências e relações afetivas dentro
dos espaços de acolhimento institucional, utilizando como dispositivo principal a produção audiovisual. A proposta é que essa experiência
possibilite aos participantes refletir e experimentar o envolvimento entre corpo, imagem e a casa e seu entorno.

Olhares 
(im) possíveis



Mapeando Afetos

Da casa para a escola
ou para o trabalho, o
nosso roteiro é cheio
de pontos que
despertam sensações
que, às vezes, nem
percebemos. 

O exercício do mapa de afetos é refletir sobre esses trajetos
corriqueiros, mapear os pontos que mais nos identificamos e
criar uns registros lindos e cheios de pertencimento.



dispositivos



Volta no quarteirão 
Uma lagarta passeia em uma árvore. A bola que atravessa a rua enquanto uma criança

se queixa do gol que não foi. Pelas janelas possíveis olhares e em cada casa um
turbilhão de ações que tecem uma colcha infinita de histórias inimagináveis.

 
Um bairro é feito, também, de histórias. E de tantas, o que fica?

 
A proposta de dar uma volta no quarteirão e registrar o bairro vai além de produzir um

mero registro. Passa pela ideia de narrar o cotidiano que, muitas vezes, passa
despercebido. É sobre escolher o que será documentado.A fotografia, no fim, é um
registro que carrega todo um processo vivenciado por cada criança e adolescente.

 



Volta ao quarteirão
unidades I, II e III



Minuto Lumiere
Consiste na realização de um plano de um minuto, cuja proposta é utilizar o dispositivo minuto Lumière, inspirado na

cartilha do Inventar com a Diferença. Ou seja: filmar durante um minuto, com a câmera estática, algo que seja do desejo
de cada um/uma. Um plano é o que acontece do momento em que ligamos a câmera até o momento em que a

desligamos. 
 

Esse dispositivo trabalha com o acaso, pois ao ligar a câmera e esperar a situação acontecer é a rua quem dita às regras
do jogo, a magia do plano. Podemos pensar que, quando alguém se encontra no que há de originário no ato

cinematográfico, torna-se o primeiro cineasta - desde Louis Lumière até uma criança de hoje. Fazer um plano nos situa no
coração do ato cinematográfico. No simples ato de captar um minuto está toda a potência do cinema e, no

enquadramento, descobrimos um mundo que sempre nos surpreende. Outra potência do dispositivo é que a câmera fixa
revela algo imprescindível para o cinema: “a interconexão de todos os movimentos”. Esse dispositivo também nos mostra
outra dimensão: todo plano compreende um quadro (recorte de cena feito pelas lentes da câmera) e, do mesmo modo,

também determina um momento fora de campo. Podendo de fato ter existido ou pertencer apenas à imaginação de cada
um no momento em que conversamos sobre os planos realizados.

 



Minuto Lumiere
unidades I, II e III



Filme Carta
Após alguns encontros os participantes produzem um filme-carta que deve ser
endereçado a alguém, alguma pessoa, algum monumento, instituição, etc. A

proposta é trabalhar a mensagem do filme com foco em um destinatário. Nesse
momento o foco é trabalhar com as ideias do grupo e conceitos de roteiro.

 
Objetivos específicos do Filme Carta.

Investigar/experimentar como a produção audiovisual endereçada a alguém pode
possibilitar o exercício de contar algo e se posicionar em relação a alguma questão.

 



Produção dos 
filmes cartas

 unidades I, II e III



Dados desta edição

18 ENCONTROS QUE SOMARAM 32 HORAS DE OFICINAS OFERTADAS 

AO TODO 21 CRIANÇAS E  ADOLESCENTES PARTICIPARAM

TRÊS UNIDADES DE ACOLHIMENTO RECEBERAM AS ATIVIDADES

FORAM PRODUZIDOS QUATRO FILMES CARTAS, UM ATLAS E UMA PAGINA NO SITE

DOIS BAIRROS DA REGIÃO NOROESTE DE BELO HORIZONTE RECEBERAM AS ATIVIDADES: NOVA ESPERANÇA E
APARECIDA



siga nas redes sociais @coletivomica

www.coletivomica.org




