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                                                    Resumo    

 Esta   proposta  didática   tem   como   finalidade   problematizar   aspectos 

relacionados às experiências vivenciadas pelo educando no cenário urbano,             

com o intuito de (re) construção de um olhar pessoal, próprio e 

questionador.É esse tema que se pretende trazer para o contexto da escola 

e, particularmente, às aulas de arte, por meio de uma sequência de 

atividades, que possibilitará um contato direto com a diversidade da 

produção artística urbana, culturas e épocas, sua história e a produção 

cultural de sua gente no espaço físico que abrange sua cidade. Pensar, 

analisar e conceber a cidade sob um olhar no mundo globalizado em que 

vivemos, justifica por se querer olhares mais aguçados, intensos e acreditar 

que a escola pode ser este lugar. Para tanto precisamos e pretendemos 

fomentar construções dos mais diversos olhares para que realmente 

possamos ver o espaço cidade como algo novo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente Unidade Didática intitulada “Um Olhar Poético sobre a cidade” 

tem como finalidade problematizar aspectos relacionados às experiências 

vivenciadas pelo educando no cenário urbano, com o intuito de (re) construção de 

um olhar pessoal, próprio e questionador. 

Nos últimos anos, a cidade de Siqueira Campos tem recebido em seu 

contexto urbano a instalação de indústrias e algumas fábricas, alterando seu perfil 

e passando a adquirir uma característica contemporânea. Deste modo, se 

percebe, ante estes fatos, estilos arquitetônicos modernos em meio aos antigos 

prédios, letreiros de propagandas, outdoors, grafite nos muros da cidade, ou seja, 

o excesso de informações nos coloca defronte a um universo infinito de 

referências estéticas que pode nos levar a uma padronização do olhar, afetando, 

principalmente, a geração mais jovem, que se deixa influenciar pelos meios de 

comunicação de massa e não conseguem compreender a visão de cidade como 

um local de vivência, histórica, individual e coletiva da formação e experimentação 

pessoal como conhecimento afetivo. Todos esses fatores acabam interferindo na 

formação do sujeito, pois as experiências vivenciadas no dia a dia fazem parte da 

construção do cidadão.  

Diante deste contexto, é que a escola oferece a disciplina de Arte em sua 

grade curricular e, nós pretendemos, também, esmiuçar este universo, tendo a 

arte como possibilidade de explorar o conhecimento sobre e através da cidade 

por múltiplos olhares, pois a cidade contém diversas áreas do saber. Pensar, 

analisar e conceber a cidade sob um olhar no mundo globalizado em que 

vivemos, justifica-se por querermos olhares mais aguçados, intensos, críticos e 

acreditamos que a escola pode ser este lugar. Para tanto precisamos e 
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pretendemos fomentar construções dos mais diversos olhares para que realmente 

possamos ver o espaço da cidade como algo novo, procurando ver neste 

espaço/cidade sua história, suas contradições, as informações que nos rodeiam e 

que muitas vezes nos passam despercebidas. 

Tendo em vista a necessidade de ampliar o repertório perceptivo e 

reflexivo em arte, na educação básica, partimos de algumas situações-problema 

como: Conhecemos o espaço urbano da cidade em que vivemos?Como educar a 

forma de ver dos alunos de maneira cada vez mais humana e poética? São essas 

questões que se pretende discutir, por meio de uma sequência de atividades, que 

possibilitará um contato direto com a diversidade da produção urbana na arte, 

culturas e épocas, sua história, a produção cultural de sua gente no espaço físico 

que abrange a cidade. 

Segundo Hernández (2000, p. 198) “[...] o meio não se configura apenas 

como uma entidade física, mas que também é um meio social, o que pressupõe 

uma série de unidades significativas culturais, simbólicas ou representações 

mentais e afetivas”. Assim, é possível através da ampliação do olhar, do saber em 

arte e objetos do nosso cotidiano, possibilitar uma educação estética que permita 

gerar outras experiências do homem com a realidade. 

Olhar esteticamente a realidade aumenta a capacidade de relação com a 

natureza, com os objetos, com as pessoas e com o próprio indivíduo, uma vez 

que, ao observar o entorno por diferentes ângulos constituímos diferentes 

combinações, e assim, surgem novas maneiras de ver a vida, novos valores, 

transformando profundamente o homem. 

Esta proposta didática pretende de maneira especial contribuir para o 

ensino de arte na educação básica no que diz respeito à arte enquanto 

conhecimento, ampliando as múltiplas maneiras de compreender os elementos 

visuais que nos rodeiam, problematizando-os e relacionando-os com as 

experiências pessoais e coletivas. 

Nesse sentido, passamos a compreender o espaço físico da cidade como 

um local de vivência e formação e a aulas de arte como possibilidade para 

ampliar a percepção visual, estimular a reflexão, desenvolver o hábito de anotar o 

que despertou interesse e como possibilidade de criação o fazer artístico. 



Em seguida, organizamos alguns aspectos relacionados ao 

desenvolvimento dessa unidade didática. Esses aspectos enumerados foram 

primeiramente preparados em forma de rizoma que, segundo Mirian Celeste 

Martins, Gisa Picosque e Terezinha Guerra (2010, p. 190) “Esse termo vem da 

botânica. Um tipo de caule. Um tipo de comportamento de caule: que se espalha 

em diversas direções, mergulhando no solo e voltando à superfície, podendo ser 

aéreo, formar nódulos, bifurcar, trifurcar, multiplicar”, ou seja, uma semelhança 

feita a partir de certas plantas das quais brotos podem se dividir em ramos 

podendo seguir por diferentes caminhos. O rizoma seria uma maneira de 

expressar a construção do pensamento, elaborado por princípios que simbolizam 

as conexões, a heterogeneidade, à multiplicidade e as rupturas de 

hierarquizações, ele não pode ter uma estrutura definida, se constitui em novas 

formas a todo instante. 

Deste modo, as estratégias de ação que iremos sugerir tiveram como 

fundamento as reflexões estimuladas pelo exercício desse rizoma, procurando 

criar as tramas do saber, que irão se expandir e movimentar a cada conexão. O 

rizoma oferece uma enorme multiplicidade de conexões que podem ser 

expandidas, repensadas e alteradas segundo o andamento do trabalho proposto. 

Quando mencionamos mapas, que é um elemento do rizoma, Deleuze e Guatarri 

(1995) escreve algo que faz muito sentido: 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas 
dimensões, desmontável, reversível, susceptível de receber 
modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, 
adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por 
um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-
lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como 
uma ação política ou como uma mediação. (Apud GUERRA; 
MARTINS; PICOSQUE, 2010, p. 201). 

 

Nesse sentido, sugerimos esses caminhos ou representações, onde não 

se deve privilegiar nenhuma entrada e nenhuma saída, pois todos os mecanismos 

são apropriados, podendo ser modificado conforme a vontade dos educadores e 

dos grupos. 

1- Linguagens Artísticas: artes visuais – fotografia, grafite, desenho, colagem, 

pintura, intervenções. 



2- Forma e conteúdo: elementos da visualidade – espaço, linha, textura, 

superfície, forma, cor. 

3- Saberes Estéticos: história da arte – arte contemporânea, arte pública, 

experiências do cotidiano. 

4- Patrimônio Cultural: bens simbólicos - heranças culturais, conjuntos 

arquitetônicos, espaços públicos, monumentos, parques, praças, etc. 

5- Processos de Criação: referências nos trabalhos da “Carla Caffé”, “Carlos 

Matuck e Vallandro Keating”, “Grupo Poro”– construção portfólio. 

6- Mediação Cultural: espaços sociais do saber – cidade – formação do 

sujeito – educação do olhar, leituras, interpretação, experiência estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 

As estratégias de ação serão desenvolvidas a partir de um conjunto de 

ações que irão alternar entre: o olhar, o perceber, registrar e o fazer. Neste 

RIZOMA                          Saberes estéticos 

                                                                História da Arte 
Mediação Cultural                             Arte Contemporânea 

                                                                          Arte Pública                       Forma e conteúdo 

               Educação do Olhar  

                Leitura, interpretação                                                                    

                  Experiência estética                                                                     

                                                                                           Elementos da visualidade      

                     Espaços do Saber                          Práticas Culturais                          Linguagens 

       Cidade                                                          experiências do cotidiano                           Artísticas 

 
 

Patrimônio 
Cultural                                                                                          Portfólio 

                                                                                                                   Construção pessoal de                              

                                                                                                                     imagens e reflexões 

               Heranças Culturais 

 

. 

 

 

Processos de 

    Criação                                                                                Conjuntos arquitetônicos, praças,        

                               Referências nos trabalhos:                                      edifícios públicos, monumentos,                                                                                                                          

                           “Carla Caffé”, “Carlos Matuck,                                                espaços públicos, parques”                                                                           

                            e Vallandro  Keating”,                  Artes Visuais 

                            “Grupo Poro.”                                                                                                                                          

 

                                                                        Fotografia, grafite,                                Bens Simbólicos                                               

                                                            desenho, pintura, colagem,                                                                   

                                                                            intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 



momento, compete ressaltar que todas as atuações serão mediadas pela 

professora, pois compreendemos a mediação como ato fundamental para o 

desenvolvimento dessa unidade didática. O método de avaliação será utilizado o 

recurso do portfólio, cuja característica é o processo constante de reflexão, o 

modo como cada aluno escreve suas impressões, como fala as dificuldades e de 

que forma ele constrói seu próprio conhecimento.  

A avaliação por portfólio para Hernández oferece aos alunos e 

professores uma oportunidade para refletir sobre o progresso dos estudantes e 

sua compreensão da realidade, ao mesmo tempo em que possibilita introduzir 

mudanças durante o desenvolvimento da aprendizagem. Portanto, a finalidade 

deste instrumento é auxiliar o educando a desenvolver a capacidade de avaliar 

seu próprio trabalho. 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO I 

 

 OBJETIVO: Explorar o tema a partir da alfabetização visual, interpretar imagens 

para construção de múltiplos olhares. 

TEMPO ESTIMADO: quatro aulas 

 

Primeiramente, serão identificadas as potencialidades artísticas do aluno, 

logo após, a apresentação do projeto esclarecendo o processo de avaliação que 

acontecerá por meio do portfólio. Durante todo o processo, os estudantes irão 

registrar as impressões e relações que forem estabelecendo a partir do que 

perceberem e refletirem sobre as proposições. Esse registro será feito em 

portfólio, simultaneamente às ações propostas, conforme a necessidade dos 

estudantes. 

 

 

 

 

POSSIBILIDADES PARA CONSTRUÇÃO DO OLHAR A PARTIR DA CIDADE 

 

PORTFÓLIO- Como construir? 



Apresentação de vídeos e imagens exemplificando como podem ser os 

portfólios, caso a professora tenha um, mostrar como exemplo. Porém, é 

necessário explicar que esse instrumento deve ser feito pelo próprio aluno, 

possuir sua marca, cópias não serão consideradas. Sugestão como fazer 

portfólio: <https://www.youtube.com/watch?v=lXML-rnusk4> acesso em 

06/11/2014. 

No momento seguinte, apresentar várias imagens dos principais 

monumentos turísticos do Brasil e de outros países. Essa ação deve conduzir 

caminhos para uma mudança do olhar, bem como valorizar o patrimônio cultural, 

as construções arquitetônicas presente nas cidades. Para explorar melhor o tema, 

algumas sugestões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que representam essas imagens? 

 É possível perceber a riqueza de detalhes na arquitetura das 

construções? 

 As construções são modernas ou antigas? 

 Acha importante preservar o patrimônio cultural de uma cidade? Por 

quê? Quem cuida desse patrimônio? 

 Considera que essas construções contam uma história? 

 As imagens exibidas possuem algo em comum? 

 Podemos identificar o nome da cidade, tendo como referência o 

monumento arquitetônico? 

 Pode imaginar como é olhar a cidade a partir desses pontos turísticos? 

Será que muda alguma coisa? Por quê? 

 Veja a imagem da torre Eiffel, em Paris, como será o olhar a partir de 

baixo para cima? E de cima para baixo? 

 Como deve ter sido a experiência para as pessoas, na época em que 

andavam pela cidade a pé e em charretes e depois puderam andar de 

automóvel, numa velocidade bem maior? 

 E os pilotos de corrida, quando estão correndo, como enxergam o 

mundo. Consegue imaginar? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXML-rnusk4


 

 

 O vídeo sugerido é “Quem sou? Onde Estou” da série “Todo o Passado 

Dentro do Presente”, material do Instituto Arte na Escola que chama a atenção 

para o fato de que a Revolução Industrial não muda apenas o modo de produção 

fabril, muda a cultura, a arquitetura, a poesia, enfim muda o olhar do homem 

sobre o mundo. 

 Depois de assistir o vídeo, pedir aos alunos para imaginar uma situação 

que ainda não experimentaram, de velocidade, de altura ou outra qualquer que 

possa alterar sua visão de mundo. A partir disso, proponha-lhes a construção de 

imagens em desenho e pintura utilizando essa visão alterada do mundo e para 

compartilharem essas imagens com os colegas de classe. Você pode sugerir as 

situações abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diga-lhes que, usando a imaginação, desenhem e pintem as imagens da 

sua cidade que poderiam ser vistas, caso estivessem nessas situações. Exponha 

e avalie os trabalhos, buscando perceber o ponto de vista de quem realizou cada 

um deles. Usar o mesmo título do vídeo para identificar os trabalhos.  

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO II 

 

OBJETIVO: Ampliar a percepção visual a partir da fotografia. 

TEMPO ESTIMADO: quatro aulas 

Assistindo Episódio 1 - Vídeo “Quem Sou? Onde Estou” 

 Você é um piloto de fórmula um. 

 Você é um gavião que sobrevoa a cidade. 

 Você está no topo do maior pico do mundo. 

 Você é uma formiga que está atravessando uma rua no meio de um 

desfile militar. 

 



A partir do objetivo da proposta, dar início a aula. Para estimular a participação 

dos alunos no assunto, propor algumas questões como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais vamos recomendar o vídeo “Refinando o Olhar” da série  

“Todo o Passado Dentro do Presente”, material do Instituto Arte na Escola. 

 Quando surgiu a fotografia? 

 O que significa fotografar? 

 Atualmente, a maioria das pessoas adquiriu o hábito de tirar fotos em 

todos os momentos. Qual seria o motivo para esse comportamento? 

 O que foi para as artes visuais o surgimento da fotografia? 

 Na captura de uma imagem fotográfica, podemos ver/olhar detalhes que 

muitas vezes passam despercebidos? 

 Com tantas informações ao nosso redor, conseguimos perceber todos 

os detalhes? 

 É possível educar nosso olhar usando como suporte a fotografia? 

 Muitas vezes não percebemos a beleza presente em nosso cotidiano. 

Por quê? 

 

Agora que assistiu ao vídeo, vamos discutir algumas questões, caso seja 

necessário reveja trechos do vídeo. 

 Qual o assunto comentado no vídeo? 

 Quem foi o artista Franz Post? 

 Ao observar as pinturas de Post, quais características são percebidas 

pela fotógrafa? 

 O que a fotógrafa descobre na pintura de Franz Post e do que ela se 

apropria para realizar seu próprio trabalho? 

 

 



 

 

 

Recortar das revistas uma imagem que ache interessante. Observar as 

características dessa imagem, descobrindo como ela se organiza no espaço. 

Exemplo: onde há mais luz, o que há no primeiro plano, como tudo que aparece 

está organizado nos planos, se existem outras especificidades dessa imagem que 

são importantes para serem registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponha e avalie o trabalho observando se os alunos conseguiram um 

olhar mais sensível, frente às imagens e ao mundo que os rodeia. 

 

 

PROPOSTA DE TABALHO III 

 

OBJETIVO: Educar para um olhar atento sobre a linguagem visual urbana, 

desenvolver um olhar crítico diante das propagandas que circulam o 

espaço/cidade. 

TEMPO ESTIMADO: seis aulas 

 

Em seguida, propor o seguinte exercício – Material: revistas variadas, com 

muitas imagens que possam ser recortadas tesoura e cola. 

 

 

Procure na revista mais imagens com características semelhantes às da 

primeira. Organize essas imagens em pequenos painéis. 

 Imagens de pequenos céus; 

 Imagens com sombras no primeiro plano e luz nos outros planos; 

 Imagens com pequenos céus; 

 Imagens com árvores ou outros objetos e personagens no primeiro 

plano; 

 Outras características. 



Dar início a aula com uma roda de conversa para verificar os 

conhecimentos dos alunos sobre o olhar da sua cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta conversa deverá ser intermediada pela professora estimulando a 

participação de todos. 

Em seguida a professora deverá fazer um breve comentário sobre como 

pode ser pensado a “cidade”. 

 

 

 

 

A cidade pode ser pensada como um espaço urbano, onde sujeitos 

diferentes em seu dia-a-dia se falam e residem em um ambiente definido, onde 

sua população se dedica a atividades de caráter comercial, industrial, cultural e 

também de forma existencial, pois nela os indivíduos vivem, convivem, trocam 

conhecimentos, constroem e se reconstroem. 

Nos últimos séculos, como consequência da industrialização, as cidades 

vêm crescendo e aumentando de forma significativa. Baseado no acelerado e 

contínuo processo de produção e negociação de produtos, o número de 

Roda de conversa para debate  

Teorizando e refletindo sobre a cidade 

 O que caracteriza sua cidade? 

 O que você sabe sobre sua cidade? 

 Quais os pontos de sua cidade que você destacaria? 

 Existe em sua cidade, um lugar especial, de recordações afetivas? 

 Conhece o espaço urbano em que vive? 

 Como descreveria sua cidade para alguém que não a conhece? 

 Podemos ter múltiplos olhares a partir da cidade? 

 Percebe o excesso de Propaganda e Publicidade no cenário urbano? O 

que essas imagens nos sugerem? 

 O que sabe sobre Indústria Cultural? 

 Ao comprar um produto, que critérios estabelecem para sua escolha?  

 Qual a verdadeira função de um produto? Ser útil ou belo? 

 



empregos oferecidos, tanto no campo público quanto no privado, acompanhou 

esse crescimento. Com isso, o comportamento do ser humano em relação ao 

entorno urbano, também vem se modificando, gerando uma conduta direcionada 

para o consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver/olhar a influência da publicidade na Sociedade Contemporânea 

Vivemos em uma sociedade rodeada de imagens publicitárias, outdoors, 

folhetos, revistas, cartazes, etc. A publicidade tem o grande poder de persuadir 

crianças, jovens e adultos. Carregam uma responsabilidade muito grande, pois 

invadem nossas vidas, influenciam nossos costumes, seduz-nos, promete-nos 

felicidade, beleza e muitas vezes não analisamos a veracidade dos fatos 

implícitos nela. 

 Pergunte aos alunos quais anúncios publicitários de que eles se 

lembram. 

 Você acredita que a publicidade pode manipular as pessoas? 

 Você já comprou algo a partir de uma propaganda? Como o produto 

adquirido foi divulgado? 

Apresente aos alunos várias imagens de anúncios publicitários e 

propagandas de comerciais em que a influência do consumismo esteja 

presente.  

Debata com os alunos sobre as imagens apresentadas, apontando que 

as “marcas” têm grande poder de persuasão devido às estratégias utilizadas 

para convencer a usar tal marca. Sugestão de imagens: acesso 30/10/2014. 

<http://pehdechinelo.blogspot.com.br/2012/06/havaianas-qual-sua.html> 

 Já viu este anúncio? Onde? 

 Consegue perceber a intencionalidade dele? 

 A paisagem tem alguma relação com o anúncio? E a obra de arte 

escolhida?  

<http://cibeletenorio.wordpress.com/tag/propaganda/> acesso 30/10/2014. 

 

http://pehdechinelo.blogspot.com.br/2012/06/havaianas-qual-sua.html
http://cibeletenorio.wordpress.com/tag/propaganda/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO IV 

OBJETIVO: Desenvolver o olhar capturando detalhes e elementos artísticos na 

paisagem urbana. 

TEMPO ESTIMADO: seis aulas 

 

Prepare uma apresentação em PowerPoint com fotografias de sua cidade, 

patrimônios culturais, praças, parques, construções modernas e antigas.  

Trabalhar a leitura de imagem e dialogar sobre as qualidades percebidas 

individualmente, instigando o olhar para a presença dos elementos visuais como: 

forma, cor, linha, espaço, textura, superfície, assim como os sinais gráficos, sons, 

cartazes, propagandas, etc., que fazem parte do contexto da cidade. Propiciar 

uma discussão informal sobre o espaço urbano, visual e emocional, relacionar 

imagens e ideias sobre o tema, destacar as experiências pessoais e coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE - Em grupos de no máximo quatro alunos deverá ser criado um 

cartaz e uma propaganda oral no formato que quiserem (vídeo, teatro, anúncio, 

etc.) sobre um produto criado por eles. Apresentar para os colegas.  

 

Para entender melhor o contexto do espaço urbano, sugerimos assistir o 

Documentário “Percepção da Paisagem Urbana” – DVDteca Arte na Escola – 

Material educativo para professor – propositor: Ministério da Educação (MEC). 

 De acordo com a imagem, qual o objetivo do creme “Dove”? 

 Justifique a expressão facial da personagem. 

 Qual o assunto da propaganda? 

Sugestão de vídeo:<https://www.youtube.com/watch?v=nUtOvvY0zfo> acesso 

30/10/2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUtOvvY0zfo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como desdobramento da apresentação em PowerPoint da aula anterior, 

leitura e apreciação das fotografias, agendar um passeio cultural pela cidade para 

que os alunos possam conhecer algumas construções consideradas patrimônio 

culturais. Os alunos poderão fotografar ou registrar através de croquis. Entretanto, 

antes de realizar o passeio cultural, deverão assistir aos vídeos sugeridos, onde a 

arquiteta “Carla Caffé” fala como realiza seu trabalho, registrando por meio de 

desenhos de observação, imagens que levam a reflexão e que contam a história 

da cidade. 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de vídeos: assistir observando como a arquiteta “Carla Caffé”, fala 

sobre sua relação com o desenho e a cidade. 

<https://www.youtube.com/watch?v=MVdAszt0pfw> acesso em 30/10/2014. 

<https://www.youtube.com/watch?v=wJTpov-25yk> acesso em 30/10/2014. 

 

 

 

 

Agora que você assistiu ao DVDteca, vamos discutir algumas questões: 

 Você já havia pensado na paisagem urbana na forma como foi retratado 

no vídeo? 

 Quais elementos do cenário urbano foram privilegiados para falar da 

cidade? 

 As experiências vivenciadas no espaço urbano influenciam no 

comportamento das pessoas? Por quê? 

 O que contam as pessoas idosas sobre sua cidade? 

 Qual é o trabalho de um arquiteto, de um paisagista? 

Uma conversa sobre os procedimentos cotidianos de cada aluno para 

chegar até a escola, seguida de um desenho, pode evidenciar que registramos 

pouco o que vemos com um olhar mais apressado. Propor um exercício 

perceptivo: registrar a paisagem urbana a partir da casa até a escola. Com a 

observação do que é visto e de como é visto, dependendo do tipo de 

locomoção, observar sinais de trânsito, vegetação, ruas percorridas, sons e 

ruídos percebidos, cores e formas visualizadas, entre outras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVdAszt0pfw
https://www.youtube.com/watch?v=wJTpov-25yk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO V 

 

OBJETIVO: Ampliar a forma de ver, de olhar e entender o entorno, descobrir na 

arte urbana e contemporânea a oportunidade de discutir a estética da cidade. 

TEMPO ESTIMADO: seis aulas. 

ATIVIDADE - A partir da visualização dos vídeos e das fotografias usadas na 

apresentação do PowerPoint, que deverão ser expostas para possibilitar a 

criação de desenhos de observação – cada aluno deverá escolher um 

patrimônio e criar um Cartão-Postal que represente sua cidade. O tamanho 

será de 10x15cm e a técnica será livre. Expor os cartões criados pelos 

estudantes. 

Patrimônio Histórico pode ser definido como um bem material, natural ou 

imóvel que possui significado ou importância artística, cultural, religiosa, 

documental ou estética para sociedade. Estes patrimônios foram construídos 

ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso representam uma 

importante fonte de pesquisa e preservação 

cultural.<http://www.suapesquisa.com/o_que_e/patrimonio_historico.htm> 

acesso em 30/10/2014. 

 

 

Que na década de 60, correspondências trocadas entre artistas plásticos 

deram origem a mais uma forma de expressão da arte contemporânea: a arte 

postal. Porém, na década de 70, todos os interessados em fazer arte já 

podiam participar - e, a partir de 1980, museus e universidades começaram a 

valorizar a arte postal.   

<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-postal-correspondencia-

com-valor-artistico.htm>acesso em 04/11/2014. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/patrimonio_historico.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-postal-correspondencia-com-valor-artistico.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-postal-correspondencia-com-valor-artistico.htm


Algum tempo atrás, quando se falava em arte pública, arte na rua, 

pensava-se em monumentos arquitetônicos clássicos e esculturas de pessoas 

importantes que "decoram" a cidade. A arte contemporânea trouxe uma mudança 

nesse pensamento: paredes e muros grafitados podem transmitir mensagens e 

ideias de uma forma muito mais direta aos habitantes de um bairro ou de uma 

cidade. A Arte Pública é considerada aquela que é praticada no exterior, em 

oposição à que se desenvolve em gabinetes e ateliers para ser contemplada em 

museus e galerias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Arte Urbana” é um documentário sobre o grafite e sua relação direta 

com a arte, destacando como através dele diversos grupos e artistas hoje 

presentes na cena surgiram e foram reconhecidos pela mídia, indústria e diversos 

meios de comunicação em massa.  

Após a exibição do vídeo, apresentar imagens dos grafites existentes na 

cidade e na escola. Em seguida inicie uma discussão sobre as seguintes 

questões: 

 

Grafite é uma forma de arte contemporânea de características essencialmente 

urbanas. São pinturas e desenhos feitos nos muros e paredes públicos. Não é 

simplesmente uma pichação, mas uma expressão artística. Tem a intenção de 

interferir na paisagem da cidade, transmitindo diferentes ideias. Não se trata, 

portanto, de poluição visual. 

<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/grafite-uma-forma-de-arte-

publica.htm> acesso em 04/11/2014. 

 

Como sugestão, apresentar o DVD Documentário “A Arte Urbana”. 

<http://www.aarteurbana.com.br/> acesso em 05/11/2014. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/grafite-uma-forma-de-arte-publica.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/grafite-uma-forma-de-arte-publica.htm
http://www.aarteurbana.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos conhecer um pouco mais sobre Grafite – Assista ao vídeo: 

 

 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o Grafite – Assista ao vídeo: 

 

 

Após a exibição do vídeo DVD “Cores Urbanas”, vamos discutir as questões: 

 

Após a exibição do vídeo DVD “Cores Urbanas”, vamos discutir as questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para que serve uma imagem? 

 O que é um mural? Conhece algum mural? 

 É possível ver pinturas no tamanho da parede da sala de aula? 

 Quando o grafite passou a ser considerado modalidade de arte? 

 Que relações você pode apontar entre os grafites existentes em sua 

cidade e as pinturas pré-históricas? 

 Você sabe o motivo pelo qual o grafite está nos muros da cidade? 

 Conhece pessoas que faz esse trabalho artístico? 

 Como são as cores da sua cidade? 

 Será que o grafite por estar tão próximo das pessoas, possibilita uma 

oportunidade para que ampliem suas experiências estéticas? 

 

 

 

 
 

Apresentação do DVD “Cores Urbanas” – DVDteca  Arte na Escola – Material 

Educativo para o professor – propositor – Ministério da Educação (MEC). 

 Já tinha conhecimento sobre os artistas retratados no vídeo? 

 Conhece o nome de artistas que tem como profissão o grafite? Qual? 

 Você considera o grafite uma intervenção urbana? Por quê? 

 Quais as singularidades presentes nas produções apresentadas no vídeo? 

 Qual a temática de cada painel? Quais recursos utilizados? 

 Podemos ampliar nosso olhar a partir das produções artísticas do vídeo? 

 Qual o objetivo da arte mural no Brasil? 

 Na sua cidade existem grafiteiros profissionais? 

 Como são as cores utilizadas nas produções em grafite? 

 Qual diferença entre as produções artísticas realizadas em grafite e na 

tela? 



Ampliando Olhares: o primeiro momento livre entre o olhar e a imagem 

estabelece uma relação singular. Quando um leitor olha uma imagem, ele se 

concentra, focaliza o olhar, percebe, sente, interage com a imagem e projeta nela 

suas próprias imagens.  

Para isso, vamos exercitar nosso olhara partir das imagens sugeridas: 

<http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-

de-lobo> acesso 05/11/2014. 

<http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2012/05/11/as-mais-legais-obras-de-

arte-urbana-espalhadas-pelo-mundo-parte-2/> acesso 05/11/2014. 

<http://www.quebrandogalho.com.br/os-10-melhores-grafiteiros-do-mundo/> 

acesso em 05/11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: agendar com antecedência um horário com profissionais da 

cidade que realizam produções em grafite para comentar como se concretiza 

esse ramo de trabalho, as dificuldades, os pontos positivos, investimentos, 

realização profissional, técnicas e materiais usados, mostra de trabalhos 

feitos, experiências vivenciadas, etc. 

 

 

ATIVIDADE 

Dividir a turma em grupos, cada grupo deverá criar um esboço, cujo tema é 

“Cidade”. Após esse momento, o grupo transportará o desenho, com a técnica 

do estêncil (moldes de papelão ou plástico duro que são presos ao suporte da 

pintura, preenchidos com tinta e depois retirados, deixando uma silhueta 

pintada no lugar). Esse grafite pode ocupar espaços livre da escola ou algum 

outro lugar que sejam autorizados a usar. Dar acabamento colorindo de 

acordo com decisões do grupo. Lembre a turma de que uma interferência no 

cenário urbano afeta a vida de muita gente, por isso deve ser caprichada, já 

que seu objetivo é transformar a cidade num lugar melhor. 

http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-de-lobo
http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-de-lobo
http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2012/05/11/as-mais-legais-obras-de-arte-urbana-espalhadas-pelo-mundo-parte-2/
http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2012/05/11/as-mais-legais-obras-de-arte-urbana-espalhadas-pelo-mundo-parte-2/
http://www.quebrandogalho.com.br/os-10-melhores-grafiteiros-do-mundo/


PROPOSTA DE TRABALHO VI 

 

OBJETIVO: Educar e sensibilizar olhares para a Arte e para os detalhes que 

estão a sua volta, vivenciar o processo artístico da intervenção. 

TEMPO ESTIMADO: seis aulas 

 

 Discutir sobre as produções artísticas denominadas “intervenções 

urbanas”, especificamente, os trabalhos desenvolvidos pelo “Grupo Poro”. Para 

um bom entendimento é necessário conhecer um pouco mais sobre Arte 

Contemporânea e suas expressões.  

 A ruptura com determinadas condições atribuídas à arte moderna e a 

escolha de novas maneiras e métodos fizeram consagrar, na década de 1960, o 

que hoje entendemos por arte contemporânea. A arte conceitual é uma das 

inúmeras formas de expressão artística presente na arte contemporânea. 

 Refletindo sobre Arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte Contemporânea 

Em 1913, momento das vanguardas europeias Marcel Duchamp propôs obras 

chamadas “ready-made”, feitas a partir de objetos do dia-a-dia. O que ele fazia 

era apresentar esses objetos de forma descontextualizada e sem a 

possibilidade de serem utilizados. Por exemplo: um mictório no meio de uma 

sala, sem encantamento. 

Com essa “provocação”, Duchamp chamou a atenção para a arte produzida 

naquele momento. Ela não seria mais uma representação do real, como um 

retrato. Ela seria a própria realidade. O objeto de arte não representa algo, 

mas ele é algo. Mesmo se o artista não tiver fabricado os elementos que 

compõem sua obra. 

<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-contemporanea-como-

entender-o-seu-sentido.htm> acesso em 06/11/2014. 

Exibição do vídeo: “Anos 60: arte e vida” – série “Todo o Passado Dentro do 

Presente” - material do Instituto Arte na Escola. 

Durante a exibição dar pause e comentar o assunto estimulando a interação. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-contemporanea-como-entender-o-seu-sentido.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-contemporanea-como-entender-o-seu-sentido.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a apresentação, comentar sobre o “Grupo Poro” e seus trabalhos. 

Trata-se de um grupo de Belo Horizonte que vem desenvolvendo suas ações em 

diferentes espaços públicos de grandes cidades brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte Conceitual 

O mais importante para arte conceitual são as ideias, a execução da obra fica 

em segundo plano e tem pouca relevância. Além disso, caso o projeto venha a 

ser realizado, não há exigência de que a obra seja construída pelas mãos do 

artista. Ele pode muitas vezes delegar o trabalho físico a uma pessoa que 

tenha habilidade técnica específica. O que importa é a invenção da obra, o 

conceito, que é elaborado antes de sua materialização. A arte deixa de ser 

primordialmente visual, feita para ser olhada, e passa a ser considerada como 

ideia e pensamento. 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3187/arte-conceitual> acesso em 

06/11/2014.   

 

 

O “Poro” é uma dupla de artistas formada por Brígida Campbell e Marcelo 

Terça - Nada. Atua desde 2002 com trabalhos que buscam apontar sutilezas, 

criar imagens poéticas, trazer à tona aspectos da cidade que se tornam 

invisíveis pela vida acelerada nos centros urbanos, estabelecer discussões 

sobre os problemas das cidades, refletir sobre as possibilidades de relação 

entre os trabalhos em espaço público e espaços “institucionais”, lançar mão 

de meios de comunicação popular para realizar trabalhos, reivindicar a cidade 

como espaço para a arte. Com a realização de intervenções urbanas e ações 

efêmeras, o “Poro” procura levantar questões sobre os problemas das cidades 

através de uma ocupação poética dos espaços. 

<http://poro.redezero.org/mais-sobre-o-poro/> acesso em 06/11/2014. 

<http://www.no-retornable.com.ar/dossiers/0092.html> acesso em 06/11/2014. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3187/arte-conceitual
http://poro.redezero.org/mais-sobre-o-poro/
http://www.no-retornable.com.ar/dossiers/0092.html


Conhecendo o “GRUPO PORO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre os documentários, discutir algumas questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos do “Grupo Poro” podem ser compartilhados, de modo que 

outras pessoas também utilizem ou possam difundi-los. A possibilidade de que o 

 Já tinham ouvido falar sobre o grupo “Poro”? 

 Qual o objetivo do trabalho que realiza? 

 Qual a origem do grupo? 

 Que tipo de material utiliza para suas produções? 

 Considera os trabalhos realizados “Arte”? 

 O que pensa sobre essas intervenções? 

 Consegue perceber a intenção dos artistas quando estão trabalhando? 

 O que faz você refletir sobre a frase “Perca Tempo”? 

 É possível transformar a realidade compartilhando dessas ações? 

 O que entende por ações efêmeras? 

 O que nos faz pensar a imagem da tesoura com a escrita “arranque a 

etiqueta”? 

 Acredita que este trabalho possa despertar novos olhares no cotidiano 

das pessoas? 

 

 

Apresentação dos Documentários 1 e 2 “Poro intervenções urbanas e ações 

efêmeras”  

<https://www.youtube.com/watch?v=GaHurvGLpsA> acesso em 06/11/2014. 

<https://www.youtube.com/watch?v=9gX7wxL-KXs> acesso em 06/11/2014. 

<http://poro.redezero.org/video/documentario/> acesso em 06/11/2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaHurvGLpsA
https://www.youtube.com/watch?v=9gX7wxL-KXs
http://poro.redezero.org/video/documentario/


trabalho possa ser multiplicado a partir de sua matriz permite que trabalhos 

simples do ponto de vista material, como um panfleto, consiga um grande 

alcance, chegando até muitas pessoas em diferentes pontos. Diante disso, propor 

a seguinte experiência. 
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