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A cidade é construída por nós 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Introdução 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática busca apresentar a cidade como um tema recorrente nas artes visuais 

e estimular os alunos à reflexão sobre como a cidade é um espaço feito por todos que nela habitam, 

em constante transformação, e que permite o acontecimento de diversas manifestações culturais. Esta 

sequência também destaca a importância da cidade como espaço fundamental de vivência e de 

formação da identidade cultural e de cidadania. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Ampliar o conhecimento da turma sobre as manifestações culturais do bairro da escola. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais Contextos e práticas (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço.  

Artes visuais Contextos e práticas (EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes 
visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema, 
animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de 
textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Experimentando a cidade 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: em círculo 

Recursos e/ou material necessário: projetor (ou imagens sugeridas impressas), lápis preto, lápis de cor, caneta 

hidrográfica, borracha, papel sulfite tamanho A3 ou A4 
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Para esta aula, é necessário que você reserve o projetor da escola ou a sala de vídeo para exibir 

as imagens. Caso não seja possível, imprima as imagens e distribua aos alunos, para que todos possam 

observá-las. 

Pesquise as seguintes imagens: 

• Carnaval de Olinda (PE); 

• Sarau Cooperifa, em São Paulo (SP); 

• Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ); 

• Ordem e progresso (s.d.), grafite de Osgêmeos; 

• São João na roça (s/d), xilogravura de J. Borges; 

• Samba nos Arcos da Lapa (1964), pintura de Heitor dos Prazeres. 

 
Atividade 1 – Locais de interesse na cidade (15 minutos) 

Com os alunos reunidos em círculo, questione-os: 

• Como é a sua cidade? 

• Quais são as características dessa cidade? 

• Do que vocês mais gostam na sua cidade? 

• Do que vocês não gostam? 

• O que poderia ser melhorado nela?  

• Quais espaços vocês, seus amigos e sua família costumam frequentar: – igrejas, praças, 
centros esportivos, centros culturais, bibliotecas, escola(s)? 

• Vocês conhecem atividades como festas, saraus, quermesses e feiras que acontecem na 
cidade e no bairro? Se sim, quais? 

Atente-se às respostas, especialmente às que podem ser incomuns ou divergentes entre os 

alunos. 

Distribua entre os alunos as imagens impressas e promova um debate, questionando o que 

eles acham delas: “Vocês identificaram alguma delas?”; “O que elas representam?”; “Elas têm algo em 

comum? O quê?”; etc. 

Comente que as imagens retratam manifestações culturais que acontecem no espaço urbano 

ou rural em diferentes cidades do Brasil. Explique que as obras de J. Borges e de Heitor dos Prazeres 

ilustram a festa junina e o samba, que são manifestações da cultura popular brasileira e acontecem, 

muitas vezes, em espaços públicos. O Sarau Cooperifa também é um importante movimento em que 

diversos artistas se reúnem em um bar para declamar versos, dançar ou exibir obras de arte. O grafite 

é uma linguagem da arte urbana, e o Cristo Redentor é uma obra de arte pública, um monumento 

símbolo da cidade do Rio de Janeiro e que identifica aquele lugar.  
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Reforce que as cidades são espaços em constante transformação e que nós somos os principais 

agentes das mudanças que ocorrem nelas. 

Após o debate, peça aos alunos que se organizem em grupos de até cinco alunos. Proponha 

que registrem, em uma folha de papel sulfite, alguns lugares da região onde moram que são 

importantes para eles, como: a escola, uma praça, uma igreja, um monumento, uma ponte, um 

parque, entre outros. A ideia é que os alunos tentem mapear os lugares que frequentam no próprio 

bairro ou no entorno da escola. Peça também que listem possíveis eventos que ocorrem nos espaços 

públicos vinculados a esses lugares, como quermesses nas ruas ou praças das igrejas. 

 
Atividade 2 – Jornal cultural (30 minutos) 

Com a lista pronta, cada grupo deverá criar um jornal cultural. A organização do jornal pode 

ficar a critério dos alunos. Oriente-os na criação de um nome para o jornal e de títulos para as sessões 

e para as matérias. Disponibilize folhas de papel sulfite tamanho A3 ou A4 – que podem ser usadas 

inteiras ou dobradas ao meio – e lápis preto, lápis de cor e canetas hidrográficas. O jornal pode trazer 

informações sobre eventos que acontecem na região onde os alunos moram, fatos da história de 

lugares do bairro ou sobre pessoas conhecidas do local. As matérias podem ser acompanhadas de 

fotografias e desenhos. 

Quando os grupos terminarem de produzir os jornais, peça a cada grupo que compartilhe seu 

trabalho com os colegas, apresentando os lugares e eventos que selecionaram e contando os motivos 

de suas escolhas. 

 

Aula 2 – Mapeando a cidade 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: em círculo 

Recursos e/ou material necessário: projetor, equipamento de vídeo ou imagens impressas, lápis preto, lápis de cor, 

borracha, canetas hidrográficas, rolo de papel kraft ou folhas de cartolina, papéis coloridos, retalhos de tecido, cola 

branca e fita adesiva 

Para esta aula, é necessário que você reserve o projetor da escola ou a sala de vídeo para exibir 

as imagens. Caso não seja possível, imprima as imagens e distribua aos alunos, para que todos possam 

observá-las. 

Antes da aula, é preciso também que você selecione algumas imagens de obras do livro Arte 

para uma cidade sensível, da professora e artista Brígida Campbell, que está disponível gratuitamente 

em PDF no link do Material de apoio e referência. O projeto, em parceria com a Funarte, reuniu artistas 

e coletivos de diversas cidades do Brasil que trabalham com intervenção urbana.  
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Dê prioridade aos seguintes trabalhos: 

• Serviços gerais (desde 2011), do Coletivo Trinca SP; 

• Projeto ciclocor (2011), do Grupo Acidum, Fortaleza (CE); 

• Adote um jardim (2011), do Grupo Fora, Florianópolis (SC). 

Como repertório para a atividade, pesquise também sobre o Grupo Ururay de São Paulo (SP) 

e seu trabalho de mapeamento cultural e de busca pela memória afetiva e ressignificação de espaços 

esquecidos na cidade. Se possível, veja também o projeto do grupo argentino Iconoclasistas, que 

propõe mapeamentos afetivos a fim de criar narrativas coletivas. 

 

Atividade 1 – Artistas e a cidade (15 minutos) 

Com os alunos reunidos em círculo, relembre os jornais que produziram na aula passada e os 

locais que foram destacados nas matérias que criaram. Nesta aula, é importante enfatizar que a cidade 

é um lugar em contínuo fluxo e transformação. Explique que, em muitas cidades, monumentos 

públicos como estátuas e obras arquitetônicas configuram um importante patrimônio histórico e 

artístico; portanto, esses monumentos se tornam parte da identidade de um lugar e possuem valor 

simbólico para as pessoas que vivem acerca deles. Explane também que, além disso, muitos artistas 

buscam nas ruas e nos espaços públicos um campo para desenvolver e expor suas propostas, por meio 

de performance, do grafite e de diversas outras intervenções urbanas. 

Em seguida, apresente aos alunos imagens dos trabalhos presentes no livro Arte para uma 

cidade sensível. Explique que essa publicação reúne textos sobre arte pública e trabalhos de 

intervenção urbana que propõem maior conexão com a cidade. Os trabalhos descritos no livro 

expressam o cuidado com a cidade e tratam da ativação de espaços esquecidos ou de pouca 

visibilidade às políticas públicas, propondo a reunião das pessoas para propor projetos para cidade.  

Pergunte a opinião dos alunos sobre os trabalhos apresentados: “Vocês acharam algo 

diferente nesses trabalhos?”; “Existe alguma ideia presente neles que vocês gostariam de ver no bairro 

em que vivem? Se sim, qual(is) seria(m)?”. 

Em seguida, apresente aos alunos a proposta do Grupo Ururay. Explique como os idealizadores 

do grupo se juntaram aos moradores da região para mapear pontos importantes para a história e o 

imaginário das pessoas que viviam naquela cidade. 

 

Atividade 2 – Mapeando sua cidade (30 minutos) 

Nesse segundo momento da aula, proponha aos alunos que façam algo semelhante ao 

mapeamento elaborado pelo Grupo Ururay, ou seja, que criem uma cartografia afetiva. A intenção é 

criar uma narrativa coletiva e repensar a relação com o espaço em que os alunos vivem por meio da 

troca de saberes e vivências e, dessa forma, contrapor o discurso coletivo a discursos dominantes.  
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Nesse exercício, os alunos devem realizar uma cartografia afetiva do bairro por meio da 

produção de um mapa coletivo. Para o suporte do mapa, cole com fita adesiva pedaços grandes de 

papel kraft ou de cartolina, para que fiquem com uma medida de cerca de 2 m × 2 m, ou em um 

tamanho suficiente para que a turma possa se reunir em torno do papel e realizar o trabalho, no chão 

ou sobre uma mesa grande. Peça aos alunos que marquem o ponto central do papel como sendo a 

localização da escola. Proponha a eles que criem o entorno dessa cartografia, tendo o local da escola 

como referência. Eles podem usar textos e desenhos, como fizeram no jornal, e compor o mapa 

visualmente com papéis coloridos e retalhos de tecido. 

Explique aos alunos que, para criar uma cartografia afetiva, é necessário desenhar um mapa 

espontâneo no qual os elementos que o compõe surgem à medida em que forem interferindo no 

papel, sem preocupação de desenhar escalas e medidas precisas, pois o objetivo é que eles pensem 

como é possível mapear a região em que vivem por meio de sua relação com esse espaço, explorando 

sentimentos, lembranças e a imaginação. Dessa forma, o resultado é um mapa único e coletivo. Caso 

haja alunos de regiões mais distantes, ajuste livremente a escala do mapa. 

Oriente os alunos a pensarem no percurso deles até a escola, no que encontram pelo caminho. 

Peça a eles que pensem, também, nos problemas que observam na região. Quais são esses problemas 

e como é possível solucioná-los?; Como seria a cidade ideal para se viver?; Existe um lugar que eles 

consideram especial na cidade? Qual seria? 

Após esse momento de reflexão. Solicite aos alunos que localizem no mapa os pontos 

escolhidos, por meio da referência da localidade da escola. Marque com eles esses locais, usando 

textos e/ou desenhos. Deixe-os interagir nas escolhas dos locais e interfira caso ocorram conflitos ou 

dúvidas sobre as localizações. 

Ao final desse trabalho, pontue as associações que foram feitas, quais questões foram 

levantadas e como ficou a organização final da cartografia. Cada aluno deve falar sobre o que pensou 

ao fazer sua interferência no mapa. O trabalho poderá ser exposto no pátio da escola, para que os 

alunos de outras turma possa consultar o mapa e refletir sobre sua relação com a cidade e o bairro em 

que vivem. 

 

Material de apoio e referência 

CAMPBELL, Brígida. Arte para uma cidade sensível. Disponível em: 

<https://arteparaumacidadesensivel.files.wordpress.com/2015/10/arte_para_uma_c

idade_sensivel_ebook.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2018. 

Coletivo Iconoclasistas. Disponível em: <https://www.iconoclasistas.net/>. Acesso em: 

14 ago. 2018. 

https://arteparaumacidadesensivel.files.wordpress.com/2015/10/arte_para_uma_cidade_sensivel_ebook.pdf
https://arteparaumacidadesensivel.files.wordpress.com/2015/10/arte_para_uma_cidade_sensivel_ebook.pdf
https://www.iconoclasistas.net/
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GARCIA, Cecília. Grupo mapeia patrimônio cultural da Zona Leste de SP e ressignifica 

imaginário da cidade. Portal Aprendiz, 28 maio 2018. Disponível em: 

<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/05/28/grupo-mapeia-patrimonio-cultural-

da-zona-leste-de-sp-e-ressignifica-imaginario-da-cidade/>. Acesso em: 14 ago. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos alunos. 

Verifique a participação de cada um deles na criação e apresentação do jornal e ao longo da produção 

do mapa coletivo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Com base na análise dos trabalhos dos artistas apresentados nas aulas, o que são intervenções 
urbanas? 

2. Selecione a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente as lacunas do texto 
abaixo. 

A ____________ faz parte da identidade da _________. Esculturas, chafarizes e a arquitetura são 
elementos históricos e estéticos. Formam o _________ material e cultural que possibilita a 
comunicação entre as pessoas e o espaço. 

a) arte pública, cidade, patrimônio  

b) arte pública, urbanismo, museu 

c) escultura, pessoa, patrimônio  

d) escultura, cidade, patrimônio 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos destaquem que intervenções urbanas são intervenções no espaço público. 
Na maioria das vezes, elas são visuais e temporárias, como o grafite.  

2. Alternativa a. 

 

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/05/28/grupo-mapeia-patrimonio-cultural-da-zona-leste-de-sp-e-ressignifica-imaginario-da-cidade/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/05/28/grupo-mapeia-patrimonio-cultural-da-zona-leste-de-sp-e-ressignifica-imaginario-da-cidade/

