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Inventar cidades 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática desenvolve questões referentes ao planejamento urbano por meio da 

arquitetura e de obras de arte que trazem o urbanismo como tema. Nesta sequência, também são 

abordadas questões referentes à cidade como patrimônio cultural e identitário. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Aumentar a percepção e a compreensão do espaço urbano. 

• Propor vivências ao ar livre no território da escola. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes visuais Materialidades (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.). 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Cidade e memória 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula, sala de vídeo ou pátio da escola 

Organização dos alunos: em círculo 

Recursos e/ou material necessário: lápis preto, lápis de cor, borracha, caneta hidrográfica, cartolina branca ou colorida 

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. 
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Para o primeiro momento da aula, você deve pesquisar imagens de pinturas que representam 

cidades brasileiras no período colonial, instituições voltadas para a preservação da memória de um 

território, e locais históricos, tais como: 

• Planta da restituição da Bahia (1631), de João Teixeira Albernaz, o velho; 

• Vista do Aqueduto da Carioca (cerca de 1790), de Leandro Joaquim; 

• Entrada da baía e da cidade do Rio a partir do terraço do convento de Santo Antônio em 
1816 (1816), de Nicolas Antoine Taunay; 

• Estudo para Ouro Preto: no São João (1942), de Alberto Guignard. 

Além de imagens de pinturas, você deve pesquisar imagens de espaços e edifícios brasileiros 

de grande relevância arquitetônica, como: 

• Museu Memorial Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro (RJ); 

• Memorial da cidade de Curitiba (PR); 

• Edifício Copan, em São Paulo (SP); 

• Praça XV, no Rio de Janeiro (RJ). 

Esta aula também pode ser realizada em colaboração com o professor de História, a fim de 

ampliar a percepção dos alunos sobre o tema da atividade proposta. Entre em contato previamente 

com o responsável pela disciplina, para auxiliar os alunos na pesquisa sobre a história do bairro onde 

a escola fica localizada.  

 

Atividade 1 – A transformação das cidades (15 minutos) 

Apresente as imagens das pinturas aos alunos, sem dizer quais lugares foram representados 

nelas e de que épocas são. Pergunte se eles imaginam quais lugares foram representados nas imagens 

e em que período elas foram produzidas. Depois, informe quais são os lugares e as datas. Comente 

que essas pinturas são um importante registro do Brasil no período colonial, que elas documentam 

uma época e mostram como as cidades foram modificadas, incluindo situações como o desmatamento 

das florestas, a construção das primeiras edificações com diferentes materiais, como pedras, o 

desenvolvimento e a modernização, a pavimentação de ruas e avenidas, a construção de prédios 

modernos e a implementação do transporte público, etc. 

Mostre aos alunos imagens atuais da cidade de São Paulo, em especial do edifício Copan, e da 

Praça XV, no Rio de Janeiro. Pergunte o que eles acham que mudou nessas cidades ao longo do tempo 

e por que essas cidades passaram por tantas transformações. Comente que as cidades mudam de 

acordo com a necessidade das pessoas que nela habitam – procure dar exemplos da cidade onde 

vivem. 
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Explique também que há uma hierarquia entre os representantes administrativos de uma 

cidade: o responsável por administrar uma cidade é o prefeito, e os responsáveis por propor projetos 

públicos são os vereadores. Arquitetos, engenheiros e urbanistas são responsáveis por pensar sobre a 

paisagem urbana e por projetar praças, prédios, avenidas, escolas, hospitais, etc. 

Apresente, ainda, a imagem Estudo para Ouro Preto: no São João, de Alberto Guignard. Fale 

que Ouro Preto é uma cidade do estado de Minas Gerais e que, assim como ela, existem cidades 

tombadas pelo Instituto do Patrimônio histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Essas cidades são 

consideradas bens culturais nacionais e da humanidade, e não podem ser alteradas, assim como 

precisam ser conservadas e protegidas da ação do ser humano e do tempo. 

Após os alunos conhecerem todos esses exemplos, questione se eles conhecem a história do 

bairro e da cidade em que vivem e se sabem das mudanças ocorridas ao longo do tempo nesses 

espaços. Aproveite também para perguntar à turma: “Qual é a construção mais antiga da cidade ou do 

bairro de vocês?”; “Como eram as ruas e o transporte nessa região?”; “Existe algum monumento 

artístico e cultural que vocês consideram que deveria ser preservado? Qual?”. 

 

Atividade 2 – Criando um memorial (30 minutos) 

Proponha aos alunos a criação de um memorial sobre a cidade em que vivem, dando atenção 

ao bairro da escola. Explique que um memorial reúne imagens, documentos e depoimentos a respeito 

de um monumento ou de uma cidade e que existem, ainda, outros tipos de memorial, que preservam 

o patrimônio cultural imaterial do país. Você pode apresentar como exemplos o Museu Memorial 

Instituto Pretos Novos e o Memorial de Curitiba. 

Peça aos alunos que se organizem em grupos e conversem sobre os lugares por onde passam 

no trajeto de casa até a escola. Incentive-os a selecionar os lugares que consideram mais interessantes. 

Solicite a cada aluno do grupo que escolha um local, o qual será registrado no memorial do grupo. O 

memorial deverá ser feito em uma cartolina branca. Ajude-os a organizar os registros na cartolina. 

Esses registros poderão conter frases, histórias, desenhos e cores. Deixe os alunos à vontade para 

representar os locais que escolheram. Peça a eles que nomeiem o memorial. 

Depois de finalizados os memoriais, peça aos alunos que os fixem na parede da sala, de modo 

que todos possam vê-los. Em seguida, deixe que cada grupo apresente seu memorial, 

complementando o que foi registrado com histórias e depoimentos. 

 

Aula 2 – Cidades planejadas  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em círculo 

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

papel sulfite tamanhos A4 e A3 
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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. 

Antes da aula, pesquise as seguintes imagens: 

• Planta da cidade de Brasília (DF); 

• Planta da cidade de Belo horizonte (MG); 

• Projeto Morrinho, no Rio de Janeiro (RJ); 

• Casas de palafitas, em Manaus (AM); 

• Ciudad Perfecta (2005), de Los Carpinteros; 

• Sandálias (2004), de Los Carpinteros. 

 

Atividade 1 – Conhecendo diferentes cidades brasileiras (15 minutos) 

O assunto principal da aula é o planejamento urbano. Apresente as imagens das plantas das 

cidades de Brasília (DF) e de Belo Horizonte (MG) e das casas de palafitas em Manaus (AM). Em seguida, 

questione os alunos sobre o que essas imagens têm em comum e de diferente. 

Explique que Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira a ser planejada. Aponte como as 

linhas nos mapas são retas e organizadas. Já Brasília foi construída para ser sede do governo brasileiro 

e foi projetada por arquitetos modernistas. Comente que, apesar de planejadas, com o tempo essas 

cidades passaram a ter diversos problemas, pois não foi previsto, em seu planejamento, o aumento 

populacional. Esclareça que as casas de palafitas, por sua vez, são formas de habitação que divergem 

das casas típicas dos meios urbano e rural, pois são construídas em lugares alagados cujos principais 

meios de habitação são barcos. Enfatize que cada lugar tem características e desafios diferentes. 

Apresente a imagem do Projeto Morrinho. Explique que esse projeto foi criado na favela 

Pereira da Silva, no Rio de Janeiro (RJ), e busca valorizar a riqueza cultural das favelas. Aponte que a 

maioria das favelas não é planejada e que as casas são construídas de acordo com as possibilidades de 

cada morador; por isso, as ruas e os espaços entre as casas são de diversos formatos e tamanhos. 

É possível comparar mapas de cidades ou bairros planejados e não planejados. Dessa forma, 

pode-se mostrar a diferença no traçado que se forma nesses mapas, a fim de que os alunos percebam 

que bairros planejados tendem a possuir traçados mais retos enquanto os não planejados apresentam 

traçados orgânicos, com curvas e formas variadas. 
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Atividade 2 – Planejando uma cidade (30 minutos) 

Para esta atividade, apresente o Projeto Morrinho e o trabalho dos artistas cubanos Los 

Carpinteros, Ciudad Perfecta (2005) e Sandálias (2004). 

Comente que iniciativas como a do Projeto Morrinho são formas de valorizar o lugar onde 

determinada comunidade vive e ressaltar a importância cultural e histórica de uma cidade e um bairro. 

Pergunte aos alunos: “Como é possível valorizar e preservar a memória cultural do lugar em que 

vivemos?”; “Se pudéssemos planejar uma cidade, como vocês acham que ela deveria ser?”. 

Sobre o trabalho do grupo Los Carpinteros, questione-os: “O que vocês pensaram sobre as 

obras? Ao que elas remetem?”; “Essas cidades e casas são reais?”; “Qual é a diferença do trabalho do 

grupo Los Carpinteros para a obra feita pelo Projeto Morrinho?”. 

Explique que o trabalho dos artistas cubanos é uma representação de uma cidade e de casas 

que fogem da realidade. Já o trabalho do Projeto Morrinho tenta resgatar e valorizar a realidade das 

casas e do cotidiano das favelas cariocas. Ressalte, no entanto, que os dois trabalhos propõem projetos 

criativos. Pensando nisso, questione os alunos: “Como seria uma cidade da nossa imaginação?”; 

“Como seriam as casas e as ruas dessa cidade?”; “O que teria nessa cidade?”. 

Em seguida, oriente os alunos a se dividirem em grupos de até cinco integrantes. Cada grupo 

deverá projetar uma cidade em uma folha de papel sulfite tamanho A3 ou em duas folhas tamanho A4 

unidas com fita adesiva. Incentive-os a explorar a imaginação ao pensar em quarteirões, praças, casas, 

prédios, etc. Peça que criem formatos diferentes. 

Ao final da atividade, solicite a cada grupo que mostre para a turma sua cidade inventada e 

que comente o que ela tem de diferente da cidade onde os alunos vivem. Mencione as semelhanças e 

diferenças entre as ideias. 

 

Aula 3 – Desenhando a cidade 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo, espaço externo da escola com boa visibilidade da cidade 

Organização dos alunos: em círculo, livres em grupos 

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

tamanho A4, pranchetas ou material de apoio para o desenho externo 

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, pesquise as seguintes imagens: 

• Rua (1938), de Oswaldo Goeldi; 

• Teatro del mondo (1980), de Aldo Rossi; 

• Cena de rua de Nova York (1923), de Torres Garcia; 

• O Coliseu (1754), de Giovanni Piranesi. 
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Atividade 1 – Paisagens urbanas (15 minutos) 

Apresente as imagens aos alunos e faça as seguintes perguntas: “O que essas imagens 

representam?”; “Algum lugar nessas imagens lhes é familiar?”; “Existe alguma semelhança entre 

elas?”; “O que elas têm de diferente?”. 

Aponte que todas as imagens são de diferentes épocas e que representam construções, 

prédios e cenas de uma cidade. Peça a eles que observem as imagens, estimulando-os a perceber que 

cada artista tem um estilo próprio e que as pinturas foram produzidas em diferentes técnicas. 

Comente que o estudo das mudanças das cidades se chama morfologia urbana e que no 

urbanismo a cidade é considerada um ser vivo, pois se transforma a cada segundo.  

 

Atividade 2 – Desenhando a cidade (30 minutos) 

Oriente os alunos a fazer um registro da cidade onde moram cujo ponto de vista é a localização 

da escola. Leve-os para um lugar da escola onde possam ter uma vista mais ampla da cidade ou do 

bairro. Caso a localização da escola seja mais restrita, peça a eles que escolham um pequeno pedaço 

do local externo à escola. O importante é que treinem o registro da paisagem urbana. Procure 

organizá-los de modo que tenham pontos de vista diferentes. Os desenhos podem ser feitos em papel 

sulfite tamanho A4 e com lápis preto.  

Explique aos alunos que desenhar a cidade é uma tarefa minuciosa, pois são muitos os detalhes 

a serem registrados. Oriente-os sobre os vários planos de representação, como: postes e árvores no 

primeiro plano; ruas e construções no médio; e natureza ao fundo. Sugira, então, que comecem o 

desenho com algum elemento que está no primeiro plano, ou seja, mais próximo a eles, e que 

registrem as outras formas da paisagem da cidade em relação à perspectiva desse elemento. Oriente-

os a não se prender tanto aos detalhes, pois o mais importante é o aspecto geral da paisagem. 

Para finalizar a aula, peça aos alunos que disponham os desenhos de forma que todos possam 

vê-los e questione-os: “Quais desenhos registraram a paisagem integralmente?”; “Qual deles foram 

feitos de forma mais detalhada? ”; “As edificações foram representadas uma a uma, com suas 

desigualdades?”; “Em quais desenhos a cidade foi representada como uma textura, um emaranhado 

de construções pouco definidas? ”; “Qual foi a maior dificuldade que tiveram em realizar esse tipo de 

desenho?”. 
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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 se conseguiram realizar o projeto do memorial do bairro, bem como se desenharam a planta 

de uma cidade criada por eles. Outro ponto a ser observado é se todos fizeram o desenho de 

observação da paisagem vista da escola e se conversaram com os colegas, em todas as aulas, sobre 

suas experiências e seus resultados.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Com base no que foi discutido em sala de aula, o que é o planejamento urbano? 

2. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) considera que o patrimônio 
cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus 
produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Com base nessa 
informação, como as cidades podem ser consideradas patrimônios culturais? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que o planejamento urbano é um estudo que busca melhorar 
a qualidade das cidades e torna-lás eficientes. Faz parte do planejamento urbano pensar na 
mobilidade, no lazer, na saúde, etc. 

2. Em um primeiro momento, tem-se a expectativa de que os alunos possam identificar que as 
cidades abrigam expressões artísticas e culturais diversas. Em um segundo momento, é esperado 
que eles comentem que a arquitetura, os elementos da arte pública e as festividades são parte da 
memória, da identidade e constituem a expressão de um local e do povo que ali vive. 


