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Arte em espaços públicos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo levar os estudantes a compreender e contextualizar 

as ações artísticas em espaços públicos, por meio do estudo da proposta Transnômades, desenvolvida 

pelo Opavivará!, um coletivo de arte contemporânea do Rio de Janeiro que propõe modos de ocupar 

o espaço urbano. Além disso, os estudantes desenvolverão um projeto de ação artística na escola,   

a fim de criar diferentes relações entre as pessoas e os espaços, ampliando seu repertório cultural 

acerca das artes visuais.  

As indicações de artistas, obras, referências ou materiais são sugestões. Você pode selecionar 

outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com a turma e adaptar as atividades como 

melhor lhe convier, desde que mantenha os objetivos e as habilidades indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar ações artísticas em espaços públicos. 

• Propor projetos de ações artísticas na escola.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas  
das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras  
de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas  
e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a 
ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas 
artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Materialidades 

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

Aula 1 – Manifestações artísticas em espaços públicos 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: trabalho individual. Sentados nas carteiras, organizadas em roda.  

Recursos e/ou material necessário: caneta hidrográfica de diversas cores e papel kraft em tamanho A4.  

Atividade 1 – Identificando manifestações artísticas em espaços públicos (15 minutos) 

Conduza uma conversa com os estudantes sobre as manifestações artísticas que eles já 

observaram em espaços públicos. Esclareça que espaços públicos se definem por serem de uso 

comum, em que as pessoas circulam livremente e estabelecem trocas. Procure sensibilizá-los em 

relação à presença dessas manifestações próximo ao lugar onde moram, à escola ou a outros lugares 

que costumam frequentar e com os quais mantenham alguma relação.  

Dirija então uma conversa com os estudantes para sensibilizá-los e desvelar seus conhecimentos 

prévios, por meio das questões a seguir.  

• “Quais manifestações artísticas vocês já viram em espaços públicos?” – É possível que os 
estudantes mencionem estátuas em praças, painéis com grafite, pichações, apresentações 
de artistas de rua (circo, dança, teatro, etc.). Solicite também aos alunos que descrevam 
as formas de arte que vivenciaram, trazendo suas impressões e descrevendo também o 
espaço onde estavam, se havia outras pessoas observando a manifestação, se houve 
interação das pessoas com a obra, etc.  

• “Como essas manifestações podem produzir relações e trocas entre as pessoas?” – Guie a 
conversa para que este seja um momento no qual os estudantes elaborem hipóteses sobre 
a presença desses trabalhos artísticos nos espaços públicos. Mencione a variedade dos 
trabalhos e converse sobre as diferenças entre os trabalhos: uma estátua em uma praça 
pode ser uma homenagem ou um modo de lembrar um fato importante; uma cena teatral 
pode oferecer uma possibilidade de troca dos artistas com o público; um grafite pode ser 
uma forma de uma pessoa se expressar. Comente que nem sempre estamos atentos a esses 
acontecimentos e peça aos estudantes que elaborem hipóteses sobre os motivos que nos 
levam a isso, para que a partir de agora estejam atentos às possíveis manifestações artísticas 
presentes no cotidiano.  

Atividade 2 – Desenhando uma experiência (30 minutos) 

Após a conversa, distribua aos alunos canetas hidrográficas e papel kraft. Oriente-os a fazer 

um desenho de uma manifestação pública que conheceram ou de que tenham participado. Caso eles 

não se recordem de uma experiência, você pode comentar com eles uma situação conhecida da cidade 

ou da região – como a presença de uma estátua em lugar conhecido, por exemplo, ou um festejo que 

ocorre em ruas da cidade. Sugira que não apenas reproduzam a imagem da manifestação, mas que 

considerem incluir a relação das pessoas com a obra. Após essa conversa, peça aos estudantes que 

comecem a elaborar o desenho. Reserve um tempo para que eles possam produzir e auxilie aqueles 

que apresentarem alguma dificuldade. 
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Ao final da atividade, disponibilize um local da sala de aula para expor os trabalhos dos 

estudantes e oriente-os a relatar para a turma aquilo que apresentaram em seus desenhos. 

Estabeleça um momento de troca, em que os alunos se sintam à vontade para relatar suas memórias 

e elaborar leituras a respeito delas.  

Lembre os alunos de guardar o desenho no portfólio e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento desta aula. 

 

Aula 2 – Apresentação do coletivo Opavivará!  

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula.  

Organização dos estudantes: aula expositiva, sentados nas carteiras, organizadas em roda.  

Recursos e/ou material necessário: lápis preto, papel sulfite A4 e imagens (projetadas ou impressas) de registro da ação 

Transnômades (2016), do coletivo Opavivará!.  

 
Links para imagens de registro da ação Transnômades (2016), do coletivo Opavivará!: 

<http://opavivara.com.br/arquivos/imagens/1C726C418228EBC3EFCEF849B2EB53D1.jpg>  

<http://imgs.fbsp.org.br/files/FBSP_27625_32BSP_OPAVIVARA_CATALOGO_432-scr.jpg>  

Acesso em: 19 ago. 2018. 

 
Sobre o coletivo Opavivará!: 

<http://opavivara.com.br/sobre--about/> 

Acesso em: 5 ago. 2018. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos)  

Comece a aula retomando os assuntos da aula anterior. Pergunte aos estudantes do que se 
lembram da atividade realizada. Com base nas falas, retome os desenhos de uma experiência artística 
em um espaço público, produzidos na aula passada. Se julgar necessário, explique novamente que 
espaços públicos são de uso comum, onde pessoas circulam livremente e estabelecem trocas. 

Atividade 2: Ações artísticas coletivas (15 minutos) 

Conte aos alunos que nesta aula vão conhecer um grupo de artistas que realiza ações artísticas 
em espaços públicos por meio de objetos móveis e que tem como objetivo criar relações entre as 
pessoas. Apresente o coletivo brasileiro Opavivará!. Conte que esse grupo de artistas do Rio de Janeiro 
realiza ações artísticas na capital fluminense e em outras partes do mundo. Diga que uma das 
preocupações que o grupo expressa em seus trabalhos é com a mobilidade urbana. 

Mostre fotografias da ação intitulada Transnômades (2016) e dirija uma conversa sobre esse 

trabalho artístico com as perguntas abaixo. 

• “O que vocês estão vendo?” Guie a conversa, por meio da observação das fotografias, para 
que este seja um momento em que os estudantes percebam do que trata a ação artística 
do coletivo. Comente que o trabalho é parte de uma proposta que surgiu de modo coletivo 
e pretende incentivar as pessoas a perceber como se relacionam com a cidade e a criar 
outras maneiras de conviver, por meio do transporte de objetos e pessoas.  

http://opavivara.com.br/arquivos/imagens/1C726C418228EBC3EFCEF849B2EB53D1.jpg
http://imgs.fbsp.org.br/files/FBSP_27625_32BSP_OPAVIVARA_CATALOGO_432-scr.jpg
http://opavivara.com.br/sobre--about/
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• “Quais materiais foram usados para realizar a proposta?” Conduza a percepção deles para 

o modo como os objetos foram utilizados: carroças e carrinho de mercado adaptados com 
eletrodomésticos e objetos domésticos.  

• “Quais funções um carrinho de mercado e uma carroça podem desempenhar?” Guie a conversa 
para as diversas funcionalidades desses objetos. Mencione seus usos convencionais e diga 
que nesse caso foram produzidos para deitar ou sentar, para descansar e para levar bebidas.  

• “Atividades como descansar ou levar bebidas em um carrinho de mercado geralmente são 
feitas nas ruas ou em outros espaços públicos?” Guie a conversa para que os estudantes 
reflitam sobre o contexto no qual essas atividades são em geral realizadas: em casa ou em 
um local fechado, com certa privacidade.  

Após essa conversa, conte à turma um pouco mais sobre essa ação do coletivo Opavivará!, que 

apropriou objetos do dia a dia e adaptou-os a outros usos, como as carroças de catadores de papelão 

que se transformaram em lugar de descanso, sentado ou deitado, e o carrinho de mercado, em lugar 

para guardar bebidas. Esses objetos ficam à disposição do público para serem utilizados. Conte que 

uma das características da ação é propor uma forma de dar visibilidade aos catadores que utilizam 

carrinhos de mão para transportar objetos. 

Diga aos estudantes que a ação Transnômades realiza um deslocamento de uso de objetos 

e de espaços. Então, conduza uma conversa utilizando as perguntas a seguir. 

• “Quais são as atividades, geralmente, realizadas em espaços públicos?” Guie a conversa 
para que este seja um momento em que os estudantes tragam suas referências quanto às 
formas de ocupação dos espaços públicos. Comente que muitas vezes a rua é somente um 
lugar de passagem e que as trocas ficam restritas ao ambiente doméstico.  

• “De que forma Transnômades propõe a ocupação dos espaços públicos?” Conduza a conversa 
para o modo de ocupação proposto pelos artistas, que se apresenta como incomum e causa 
estranhamento no público, convocando os passantes à permanência nesses espaços.  

• “O que você faria se estivesse passando por seu caminho rotineiro pela cidade e deparasse 
com essa ação artística?” Permita que este momento da conversa seja de troca entre os 
alunos, no qual eles possam se expressar e elaborar suas impressões acerca da obra, 
relacionando-a às próprias experiências do cotidiano.   

Então, faça uma síntese com os estudantes sobre o trabalho Transnômades, que propõe outras 

formas de ocupar a cidade, diferentes daquelas que são cotidianas, pois deslocam os usos dos objetos 

em ambientes públicos, fazendo com que as pessoas estabeleçam novas relações com esses contextos.   

Atividade 2 – Projeto de uma ação artística (25 minutos) 

A seguir, peça aos estudantes que desenhem um projeto de um carrinho que poderia participar 

de uma ação artística como a Transnômades. Proponha que pensem em uma atividade que costumam 

fazer em casa e nos dispositivos que essa atividade demanda. Depois, peça-lhes que desenhem, com 

lápis preto sobre uma folha sulfite A4, uma forma de transformar esse dispositivo em um objeto móvel, 

que permita a realização dessa atividade em um espaço público. Exponha os desenhos para a turma 

e peça aos estudantes que apresentem aos colegas os dispositivos que criaram.  
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Aula 3 – Projetos de um dispositivo artístico para a escola  

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: trabalho em trios, com as mesas e as cadeiras afastadas para criar um espaço amplo no 

centro da sala de aula.  

Recursos e/ou material necessário: papel kraft, papel sulfite, lápis preto, canetas hidrográficas, tesoura com pontas 

arredondadas, cola em bastão, recortes de revistas e jornais velhos e câmera fotográfica ou celular com câmera para 

registro da atividade.  

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Com os alunos sentados em uma roda no chão da sala de aula, comece a aula retomando com 

eles o conteúdo das aulas anteriores sobre a ação artística Transnômades, do coletivo Opavivará!. Com 

base nas falas dos alunos, procure enfatizar a transformação dos modos de ocupação dos espaços 

públicos urbanos por meio de dispositivos artísticos.  

Atividade 2: Projeto da ação em ambiente público (25 minutos) 

Organize os estudantes em grupos de três ou quatro integrantes e diga-lhes que farão um 

projeto de um dispositivo para uma ação artística que proponha modos alternativos de ocupação de 

um espaço da escola.  

Primeiro, auxilie-os na escolha do local para o qual será feito o projeto. Em seguida, oriente-

os na investigação do lugar. Peça-lhes que escrevam as características do espaço em uma folha de 

papel sulfite A4. Você pode guiá-los com as perguntas a seguir: “Como é o espaço físico?”, “Que uso 

é mais comum?”, “As pessoas permanecem nesse lugar ou apenas transitam por ele?”, “Quais são as 

características dessas pessoas?”; “Quais são as relações que as pessoas estabelecem entre si e com o 

lugar?”; “Em que horário do dia elas circulam ali?”.  

Feitas as anotações, considerando as características físicas do espaço, as relações das pessoas 

entre si e com o lugar, peça aos estudantes que elaborem o projeto do dispositivo para ação artística. 

Sugira que imaginem como o objeto proposto por eles pode criar outras formas de ocupação do lugar 

e de relacionar as pessoas. 

Então, para a elaboração o projeto, disponibilize: revistas, jornais e outros materiais impressos, 

canetas hidrográficas, esferográficas, lápis pretos e de cores e papel kraft. Caso a proposta envolva o 

uso ou criação de um objeto, peça aos alunos que desenhem esse objeto, descrevendo seus materiais 

e suas principais características. É importante que, além de verbalmente, eles registrem por escrito as 

intenções dessa ação e suas etapas.  

Ao longo da atividade, verifique se todos compreenderam as orientações dadas e auxilie os 

estudantes com eventuais dificuldades.  
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Atividade 3: Roda de conversa (15 minutos) 

Ao final da atividade, exponha os projetos em um local onde todos possam vê-los e conduza 

uma conversa sobre eles com os estudantes. Deixe os alunos bastante à vontade para expor suas ideias 

e intenções e incentive-os a elaborar discursos sobre suas produções.  

Lembre os alunos de fotografar o processo e guardar o projeto no portfólio e anote em seu 

diário de bordo o encaminhamento desta aula.  

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência. São eles: 

• que os estudantes reconheçam e identifiquem manifestações artísticas em espaços públicos, 
sobretudo urbanos, e desenvolvam uma leitura sobre elas; 

• que os estudantes identifiquem as transformações provocadas por essas expressões, no que 
se refere ao modo de ocupação dos espaços públicos por meio das relações estabelecidas 
entre eles e as pessoas que os frequentam.  

• que os estudantes, ao fazer uma leitura crítica dos espaços da escola, articulem esses 
conceitos por meio da elaboração de um projeto artístico.  

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes perguntas: 

“Os estudantes participaram dos momentos de partilha?”, “De que forma?”, “Prestaram atenção nas 

instruções das atividades?”, “Respeitaram a produção dos colegas?”, “Desenvolveram projeto de um 

dispositivo para uma ação artística na escola?”, “De que forma?”, “Ficaram satisfeitos com as próprias 

produções?”, “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Mencione pelo menos uma ação artística em um espaço público que você conheça ou já tenha visto.  

2. Como uma obra de arte pode alterar o modo como as pessoas se relacionam com um espaço público? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que nessa resposta os estudantes identifiquem alguma ação ou trabalho artístico no 
repertório que possuem, elaborando as próprias leituras sobre ela/ele.  

2. Espera-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer como uma ação artística afeta as pessoas 
e a relação delas com os lugares, fazendo com que criem outros modos de se relacionar entre si 
e com o lugar.  


