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O espaço é nosso 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 4  

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da análise crítica do plano-piloto da cidade de Brasília, de Lúcio Costa, e de atividades 

práticas, como a elaboração de uma planta e a montagem de uma maquete, esta sequência didática 

propõe aos alunos um processo de criação de um espaço público para a sua cidade, levando em 

consideração suas demandas e características próprias.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar formas de representação de espaços físicos, como a planta e a maquete, bem 
como seus usos e qualidades próprias. 

• Reconhecer a cidade como um espaço de habitação, sobrevivência e convivência, 
compreendendo suas necessidades e demandas e imaginando como seriam suas 
Cstruturas em condições ideais.  

• Contribuir para o desenvolvimento de um olhar crítico em relação à região que os 
estudantes habitam.  

• Criar e desenvolver representações tridimensionais, geométricas e orgânicas, com caixas 
de papelão e argila. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições 
temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Planta, planejamento urbano e o plano-piloto de Brasília (DF) e a nossa 

cidade 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: alunos em roda na própria carteira para trabalho individual 

Recursos e/ou material necessário: mapa (impresso ou projetado) da região da escola ou da cidade na qual se localiza; 

lápis preto, papel sulfite e reproduções (impressas ou projetadas) do plano-piloto da cidade de Brasília, de Lúcio Costa, 

de 1957  

Comece a aula com uma conversa. Espera-se que os alunos se sensibilizem em relação à região 

que habitam, mapeando construções e estruturas que permitem a permanência deles ali, como 

escolas, hospitais, mercados, farmácias, etc. Pergunte aos alunos a respeito da região em que moram. 

Faça perguntas como: “Vocês vivem em uma região urbana ou uma região rural?”; “O que tem perto 

de suas casas?”; “Vocês conseguem identificar praças, rios, áreas verdes?”; “Tem prédios, pontes, 

fábricas?”. 

Nesse momento, poderá ser utilizado como auxílio um mapa (impresso ou projetado) da região 

da escola ou da cidade em que é localizada. 

Então, apresente o arquiteto e urbanista brasileiro Lúcio Costa (1902-1998). Informe que ele 

foi responsável por planejar a capital brasileira, Brasília, nas décadas de 1950-1960. Mostre imagens 

do plano-piloto de Brasília, de 1957, elaborado por ele, e fale que essa representação consiste em uma 

vista de cima da cidade planejada. Explique que esse tipo de representação de uma construção ou 

cidade chama-se planta. Fale que, em uma planta, as contruções e áreas, por serem vistas de cima, 

são representadas com formas planas. Dê o exemplo de uma casa que, ao ser representada em uma 

planta, é vista como uma forma plana correspondente ao formato do telhado, pois está sendo vista de 

cima. Então, dirija uma conversa e faça perguntas como: “O que precisa ser levado em consideração 

ao planejar uma cidade?”; “Como pensar a localização de algumas instituições, como hospitais e 

unidades de saúde?”. 

Conduza a conversa para que seja um momento em que os alunos levantem hipóteses sobre 

os fatores que determinam um projeto de cidade. Estimule-os a pensar em como seria o planejamento 

de uma cidade dentro da realidade e do contexto social em que vivemos atualmente. 

Após essa conversa, diga aos alunos que Lúcio Costa, ao planejar Brasília, setorizou a cidade, 

isto é, a dividiu em partes com funções específicas. Explique que a cidade foi planejada a partir de dois 

eixos que cruzam-se entre si, o norte-sul e o leste-oeste. Com o formato de um avião, ou de uma 

borboleta, as suas asas (que compõem o eixo norte-sul) seriam ocupadas por regiões residenciais, 

compostas por grandes quadras abastecidas por centros comerciais, unidades de saúde e pequenos 

espaços de lazer. No eixo leste-oeste, também chamado de Eixo Monumental, em uma de suas 

extremidades, localiza-se a chamada região bucólica da cidade, com grandes áreas verdes e parques. 
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Na outra extremidade desse mesmo eixo, onde seria a cabeça da borboleta, concentram-se as 

instituições dos governos municipal e federal. Diga que são raros os casos em que as cidades são 

planejadas antes de serem habitadas, como o caso de Brasília, e que, mesmo quando planejadas, as 

cidades, geralmente, têm crescimento desordenado e seus planos sofrem alterações de acordo com 

as demandas e necessidades de sua população.  

Cabe ressaltar que Brasília foi pensada para acolher e centralizar o sistema político-

governamental. Acreditava-se que apenas um terço dos operários que trabalharam a construção de 

Brasília lá permaneceria após a inauguração, porém os operários decidiram ficar e trouxeram suas 

famílias. Esse erro de previsão fez com que não houvesse moradia disponíveis no plano-piloto, dessa 

forma surgiram acampamentos, que deram origem as cidades satélites. Passados mais de 50 anos, a 

população de Brasília cresceu mais de cinco vezes a sua capacidade, e o projeto teve de ser 

abandonado. O projeto foi inovador na época, e, em 1987, Brasília foi considerada Patrimônio Mundial 

da Unesco. 

Atualmente, existe uma visão muito diferente sobre planejamento das cidades. Acredita-se 

que quanto mais variada for a ocupação dos espaços urbanos, mais diverso o ambiente social e mais 

segura a vida nos espaços públicos. Diferente dos urbanistas do início do século XX, hoje os estudiosos 

da cidade colocam as pessoas em primeiro lugar em seus projetos, buscando trabalhar com a escala 

humana. Pensando nisso, proponha aos alunos que, durante alguns minutos, conversem sobre algum 

espaço livre (como um terreno baldio, um estacionamento, um espaço sob um viaduto ou uma grande 

área abandonada) perto da escola. Coletivamente, façam um planta do quarteirão onde está esse 

terreno. Se não tiverem certeza do local exato, pode-se, nesse momento, usar a memória e até a 

imaginação para esse primeiro contato com o espaço a ser trabalhado. 

Ao final da aula, peça aos alunos que tragam, se possível para a próxima aula, grandes caixas 

velhas de papelão. Eles farão com elas uma planta utilizando esse material.  

 

Aula 2 – Visitando o espaço  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula e espaço externo 

Organização dos alunos: para a saída da escola, será necessária a prévia autorização da coordenação e dos responsáveis; 

a turma fará a visita em um mesmo dia por isso deverão ficar sempre em grupos 

Recursos e/ou material necessário: lápis, papel, trena, gravador e câmera fotográfica (pode ser usado o celular) 

Em um dia pré-planejado com a coordenação da escola e os responsáveis pelos alunos, você 

organizará uma saída pela rua com os alunos para que visitem o espaço escolhido na aula anterior. A 

visita deverá contar com auxílio de mais dois professores, funcionários ou mesmo responsáveis que se 

prontificarem a acompanhar a saída. 
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Antes de sair, peça à turma que se divida em grupos de quatro a cinco pessoas. Esses grupos 

deverão ficar sempre juntos. Cada grupo deverá levar consigo um caderno ou folha para anotações e 

um gravador, podendo ser usado o celular de um dos alunos do grupo. 

A trena deverá ser usada por um adulto, que, com o auxílio da turma, deverá verificar, mesmo 

que aproximadamente, a metragem do terreno. Você também pode sugerir que eles mesmo tirem as 

medidas usando passadas largas. Nesse caso, cada passo é igual a um metro. Se não houver como 

entrar ou se tratar de um terreno abandonado, peça auxílio do professor de Matemática para calcular 

uma metragem aproximada, para que os alunos possam transpor essa metragem para a planta e para 

a maquete. 

Informe aos grupos o que eles devem fazer durante essa saída.  

• Veja o número de casas ou comércios que há naquela quadra e divida entre os grupos, 
estabelecendo quais imóveis serão responsabilidade de cada grupo.  

• Em seguida, cada grupo deverá fazer uma abordagem educada e não impositiva aos 
moradores ou trabalhadores de cada imóvel de acordo com o seguinte roteiro: (1) 
apresentar-se pelo nome, informando a escola em que estudam, e pedir permissão para 
gravar a conversa; (2) pedir à pessoa que fale seu nome e diga se é morador ou se trabalha 
ali; (3) explicar que estão fazendo uma atividade cujo objetivo é elaborar o projeto de um 
espaço público no local escolhido; (4) perguntar o que acham desse projeto e se teriam 
algo em especial que gostariam de ter naquele espaço, como uma praça, um teatro ao ar 
livre, etc.; (5) por fim, agradecer a atenção.  

• Essa abordagem deve ser breve para não atrapalhar o cotidiano das pessoas entrevistadas. 
Se autorizado pela(o) entrevistada(o), oriente os alunos a gravar a conversa para que 
tenham as informações quando estiverem fazendo o planejamento da maquete. Caso a 
pessoa não permita a gravação, peça aos alunos para que eles façam anotações em um 
caderno ou folha, sem necessidade de identificar a pessoa. 

• Caso alguém não se disponha a responder as questões, não há problemas. O importante é 
ter uma amostragem do que a população vizinha gostaria de ver concretizado naquele 
espaço. 

Ao retornar à escola, oriente-os a trazer todas as informações anotadas para a próxima aula, 

bem como caixas e embalagens de diversos tamanhos e formatos (de sapato, remédios, cosméticos, 

etc.). 
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Aula 3 – Apresentação da maquete  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: com as carteiras afastadas, deixando um amplo espaço no centro da sala para as produções e 

para o trabalho em grupo 

Recursos e/ou material necessário: imagem impressa ou exemplo real de uma maquete, plantas produzidas na aula 1, 

entrevistas e registros feitos na aula 2, caixas de diversos tamanhos e formatos (de sapato, remédios, cosméticos, etc.), 

pincéis, carlolina, tinta guache de diversas cores, pote com água, tesouras com pontas arredondadas, cola branca, jornal 

velho ou outro material disponível, para forragem do espaço de pintura e secagem, pano velho para limpeza e câmera 

fotográfica ou celular com câmera para registro da atividade  

Atividade 1 – Planejando o espaço público (15 minutos) 

Nesta aula, com os alunos sentados nos mesmos grupos da aula anterior, peça que retomem 

as plantas que fizeram na primeira aula. Enfatize o conceito desse tipo de representação de um espaço, 

visto de cima. Explique que se trata de uma representação bidimensional, desenho plano que expõe 

os objetos nele contidos, representando duas de suas dimensões (comprimento e largura), não sendo 

possível representar a altura desses objetos. Apresente agora aos alunos uma maquete. Nela, são 

utilizados blocos e outros materiais com altura, largura e comprimento, isto é, tridimensionais, para 

representar a área desejada em determinada escala. 

Nesse momento, eles vão completar a planta com o projeto de um espaço público baseado na 

entrevista que fizeram na saída da aula passada. O espaço público a ser planejado pode ser uma praça, 

uma pista de skate, um teatro de arena, um parquinho, uma quadra, uma pequena pista de corrida ou 

de bicicleta, uma horta coletiva, um espaço para feira ou uma escultura. A escolha do grupo será feita 

com base no que colherem das entrevistas feitas.  

 

Atividade 2 – O espaço público na forma de maquete (30 minutos) 

Antes de iniciarem a atividade, oriente-os sobre como vão produzir a maquete. Peça aos alunos 

que reavaliem a planta, corrigindo ou fazendo algum ajuste de acordo com a pesquisa feita na primeira 

aula. Depois, peça ao grupo que selecione, no material disponível, os itens que possibilitam a 

representação do espaço público planejado. Na falta de alguma caixa ou embalagem com 

características específicas, peça que utilizem cartolina, tesoura e cola para obterem o formato 

desejado. Oriente-os para usar a cola sobre a base da maquete (que pode ser a planta produzida). 

Depois de colar as embalagens e caixas e montar as construções, oriente-os a pintar com tinta 

guache, personalizando-as. Lembre-se de pedir que separem um canto da sala para a pintura das caixas 

e outro canto para a secagem (ambos devidamente forrados com jornal velho ou outro material 

disponível). Depois da pintura, ajude-os a guardar as maquetes para que possam terminar de secar em 

segurança. 
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Acompanhe a produção dos alunos e verifique como desenvolvem as orientações dadas. 

Auxilie-os, se necessário, no manuseio de ferramentas como tesoura de pontas ou estiletes. Procure 

fotografar as etapas da produção para registrar no portfólio da turma. Reserve os últimos minutos da 

aula para que os estudantes organizem o material e o espaço utilizado. Peça à turma que guarde as 

maquetes em local seguro, pois serão utilizadas na próxima aula.  

 

Aula 4 – Finalização e apresentação do espaço público em maquete 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: com as carteiras afastadas, deixando um amplo espaço no centro da sala para as produções e 

para o trabalho em grupo 

Recursos e/ou material necessário: argila, pote com água, pano para limpeza, jornal velho, ou outro material disponível 

para forrar o local de modelagem da argila e câmera fotográfica ou celular com câmera para registro da atividade 

Comece a aula expondo as maquetes produzidas na aula anterior. Depois, oriente-os para que, 

reunidos nos mesmos grupos, finalizem a maquete, construindo o que falta com argila modelada. 

Indique que com a argila podem ser modelados alguns detalhes ou estruturas que não puderam ser 

representadas com caixas, como árvores, mobiliários de praças, hidrantes, etc. Antes de começarem a 

atividade, peça à turma que organize o espaço, forrando com jornal velho o local em que vão mexer 

com a argila. Converse nos grupos quais objetos serão produzidos. Deixe-os à vontade para criar. 

Durante a atividade, auxilie-os no trabalho com a argila, que deve ser manuseada, em alguns 

momentos, com as mãos umedecidas com água. Após finalizarem a modelagem, peça que posicionem 

as peças novas nos locais planejados para elas na maquete. Elas também podem ser fixadas com cola. 

Solicite aos alunos que deixem as maquetes secarem em local seguro.  

Quando todos os grupos tiverem finalizado a montagem da maquete, monte uma exposição 

na própria sala de aula com todas elas. Com o consentimento da coordenação da escola, permita que 

toda a comunidade escolar visite a sala, por exemplo, na hora do recreio. Deixe um caderno ou folhas 

grampeadas para que os visitantes deixem seus comentários a respeito dos projetos e elejam aquele 

gostariam de ver concretizado no espaço público em questão. 

Ao final, peça a cada grupo que registre a experiência vivencidada. Quem sabe todo esse 

material não possa ser reunido em um portifólio e enviado ao departamento responsável pelos 

espaços públicos de sua cidade? Afinal, se a cidade é nossa, o espaço público é nosso também. 
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Material de apoio e referência 

AUTOPARQUE de diversões. Texto e projeto do coletivo Basurama. Disponível em: 

<https://piseagrama.org/autoparque-de-diversoes>. Acesso em 22 out. 2018. 

PLANO-PILOTO. Piloto. Disponível em: 

<www.museuvirtualbrasilia.org.br/PT/IMG/CIDADE/plano/plano-piloto-aviao.jpg>. 

Acesso em: 22 out. 2018. 

PROJETO quer transformar a parte de baixo do Minhocão [São Paulo-SP]. 

SustentaArqui. Disponível em: <https://sustentarqui.com.br/projeto-quer-

transformar-a-parte-de-baixo-do-minhocao>. Acesso em 22 out. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é o desenvolvimento de um olhar crítico, por parte dos 

alunos, em relação à região que habitam e sua infraestrutura. Para isso, proponha conversas como as 

que tiveram durante a apreciação do plano-piloto, de Lúcio Costa, na qual os alunos tiveram a 

oportunidade de falar sobre o local que habitam e de expor os critérios que consideram importantes 

na ocupação democrática da cidade.  

O reconhecimento e identificação da planta e da maquete é uma forma de representação do 

espaço. Para esse aspecto, afira a aprendizagem por meio de conversas realizadas no decorrer das 

aulas. Os estudantes devem identificar a bidimensionalidade e a tridimensionalidade nas 

representações visuais, a fim de usarem essa aprendizagem em seus próximos trabalhos nas atividades 

práticas.  

Observe também como os alunos produziram essas duas formas de representação nas 

atividades práticas.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais são as principais diferenças entre uma planta e uma maquete? 

2. Como foi a experiência de se transforar um espaço abandonado de seu bairro em um bem da 
coletividade? 

 

  

https://piseagrama.org/autoparque-de-diversoes
http://www.museuvirtualbrasilia.org.br/PT/IMG/CIDADE/plano/plano-piloto-aviao.jpg
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https://sustentarqui.com.br/projeto-quer-transformar-a-parte-de-baixo-do-minhocao
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes digam que planta é uma representação bidimensional de um espaço 
físico, vista de cima e que contém informações objetivas a respeito de suas estruturas. Já a 
maquete é uma representação tridimensional de um espaço físico, por meio da qual podemos ter 
noção visual de suas três dimensões (altura, largura e profundidade) e, dessa forma, de seu volume 
e ocupação no espaço.  

2. Espera-se que os estudantes percebam que, muito mais que viver em uma cidade ou região, eles 
fazem parte desse espaço, devendo ser agentes constante na tomada de decisões com relação a 
sua cidade. A gestão democrática da cidade só pode ser feita quando há participação da população 
e quando a população ocupa efetiva e positivamente os espaços públicos disponíveis. 

 


