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Fontes digitais 

ARTHUS-BERTRAND, Yann. Website. Disponível em: <www.yannarthusbertrand.org/>. Acesso 

em: 5 nov. 2018. 

BARRETO, Jorge Menna. Website. Disponível em: 

<http://cargocollective.com/jorgemennabarreto>. Acesso em:  5 nov. 2018. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Alimentação saudável. Brasília, [s.d.]. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

NILS-UDO. Website. Disponível em: <http://www.nils-udo.com/?lang=en>. Acesso em:   

5 nov. 2018. 

__________. Nils-Udo: nature vision. Disponível em: <www.ecologicalart.org/nilsudo.html>. 

Acesso em:  5 nov. 2018. 

VIDEOARTE. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3854/videoarte>. 

Acesso em: 5 nov. 2018.  

JOSEPH Beyus: a revolução somos nós. Website da exposição. Disponível em: 

<https://videobrasil.org.br/beuys/>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma ferramenta que pretende auxiliar o professor na ampliação do 

conhecimento sobre os assuntos abordados nas diferentes disciplinas, conectando saberes, 

promovendo debates e incentivando a formação de cidadãos críticos.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para os alunos.   

A aplicação do projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir de uma perspectiva integradora e, ao mesmo tempo, de 

contemplar a realidade na qual os alunos estão inseridos. 

Esta coleção propõe um projeto por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos de 

conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento, assim como tem o objetivo 

de favorecer o desenvolvimento das seguintes Competências gerais da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

http://www.yannarthusbertrand.org/
http://cargocollective.com/jorgemennabarreto
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel.pdf
http://www.nils-udo.com/?lang=en
http://www.ecologicalart.org/nilsudo.html
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3854/videoarte
https://videobrasil.org.br/beuys/
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas.   

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.   

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo.   

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar 

com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC Versão final – p. 9-10. 
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O projeto deste bimestre convida os alunos a criar instalações no espaço geográfico da 

escola, para ampliar o debate sobre a forma de apropriação simbólica dos territórios proposta por 

essa modalidade de trabalho artístico. 

 

Título: Arte e território – espelhamentos geográficos 

Tema Arte e geopolítica 

Problema central 
enfrentado 

Como as artes visuais (especialmente nas expressões contemporâneas da instalação, da arte em 
site specific, da intervenção e da Land art) podem propor variações de pontos de vista e 
soluções para os problemas territoriais? 

Produto final Instalação  

 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto propõe integrar o componente Arte, unidade temática Artes 

visuais, com o componente Geografia. Articulações entre as artes visuais e as demais disciplinas 

podem colaborar para o aguçamento da curiosidade, bem como incentivar os alunos a buscar novos 

pontos de vista para a abordagem criativa de conceitos e problemas. 

Em Geografia, a abordagem de conceitos como espaço geográfico, território e paisagem é 

usualmente descritiva, apoiada na diferenciação entre paisagens naturais e paisagens alteradas pelo 

ser humano. Instalações, obras em site specific, Land art e Arte Povera são conceitos de arte 

contemporânea que conferem maior complexidade a essa reflexão e oferecem possibilidades de 

intervir no espaço geográfico do ambiente escolar, sinalizando a articulação entre as problemáticas 

geográficas e as soluções materiais em artes visuais.  

A ideia de espelhamento geográfico relaciona-se à resolução de problemas análogos, de 

ordem geográfica, que ocorrem em vários lugares do mundo e podem ser minimizados por 

intervenções também semelhantes. É este o caso do paralelismo entre os projetos de saneamento 

para a limpeza do rio Tâmisa, na Inglaterra, ao longo do século XX e XXI e os projetos de despoluição 

do rio Tietê, em São Paulo (SP). Em suma, diferentes países têm problemas semelhantes e podem 

espelhar-se entre si para encontrar formas de resolver as questões geográficas por meio de 

intervenções efetivas. 

 

Objetivos 

 Contextualizar e analisar o trabalho de artistas que fazem da interferência no espaço 
geográfico um meio de expressão e crítica. 

 Analisar como o discurso da arte sobre a natureza propõe transformações nos modos de 
produção e nos modos de vida. 
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 Explicar como os espelhos produzem anamorfoses e como essas distorções afetam nossa 
percepção do mundo no tempo e no espaço. 

 Experimentar a criação de instalações como um modo de propor transformações na 
percepção das relações geográficas do espaço escolar. 

Habilidades em foco 

Disciplinas 
Unidades 
temáticas 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte 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. 

Arte Artes visuais Materialidades 

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

Geografia Conexões e escalas 
Integração mundial e suas 
interpretações: globalização e 
mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para 
compreender a integração mundial (econômica, 
política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização. 

 

Duração 

5 etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – cópias impressas ou digitais das obras Minuano, de Nuno Ramos; As meninas, de 

Diego Velázquez; La reproduction interdite [A reprodução proibida], de René Magritte; imagens de 

mapas antigos e atuais; fotografias de paisagens de diferentes ângulos. 

Etapa 2 – caderno, lápis e caneta; estudos e reportagens sobre casos de espelhamento 

geográfico. 

Etapa 3 – caderno, lápis e caneta. 

Etapa 4 – caderno, lápis e caneta; materiais para a produção da instalação, definidos pelos 

alunos. 

Etapa 5 – caderno, lápis e caneta.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Pesquisa: espelhos geográficos e visuais 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: cópias impressas ou digitais das obras Minuano, de Nuno Ramos; As meninas, 
de Diego Velázquez; La reproduction interdite [A reprodução proibida], de René Magritte; imagens de mapas 
antigos e atuais; fotografias de paisagens de diferentes ângulos. 

Organização do espaço: roda de conversa. 

Converse com os alunos sobre os sentidos metafóricos associados ao espelho. O que é um 

espelho? O que é espelhar, espelhamento? O que significa refletir e reflexão, tanto no sentido 

óptico-artístico (de reprodução da realidade) quanto no sentido do pensamento? Partindo do 

pressuposto de que o espelho reflete aquilo que se coloca diante dele, criando um duplo, às vezes 

com distorções – pressupostos esses que serão levantados a partir de uma conversa preliminar – 

você apresentará aos alunos, se possível com o auxílio do professor de Geografia, alguns dilemas 

especulares da Arte e da Geografia.  

Uma possibilidade de abordagem da discussão dessa atividade é apresentar aos alunos as 

seguintes obras e, depois, propor sua leitura: Minuano, de Nuno Ramos, cujo nome remete a um tipo 

de classificação de vento típico do Sul do Brasil; As meninas, de Diego Velázquez, cujas possibilidades 

de interpretação de espelhos são múltiplas; e La reproduction interdite [A reprodução proibida], de 

René Magritte, que retrata um espelho que distorce a realidade. As obras podem ser apresentadas 

por meio de reproduções físicas ou projetadas em slides. Incentive os alunos a falar sobre os 

aspectos formais e temáticos evidentes em cada uma. Aos poucos, valha-se de contextualização 

histórica da arte e de provocações a partir do tema espelho para indagar os alunos sobre os diversos 

modos de interpretar as obras. 

Apresente aos alunos reproduções cartográficas e imagens de paisagens recentes e antigas 

para discutir os modos como o território é representado: “Os mapas, as fotos aéreas, as pinturas de 

paisagens, todos essas representações podem ser vistas como espelhos da realidade?”; “Como essas 

representações espelham, refletem ou distorcem a realidade?”. Cite exemplos, como a diferença 

entre mapas-múndi planificados e globos e as distorções ou os problemas que cada um deles gera. 

Você também pode mencionar a diferença de objetivos de fotos aéreas e de fotos terrestres de um 

mesmo local, como no mapeamento de uma área de desmatamento amazônico, revelando a 

capacidade de amplitude que uma foto aérea compreende em oposição à atenção aos detalhes que 

uma foto terrestre pode captar. Por fim, outro assunto que revela como a visão de mundo interfere 

na representação das paisagens são as primeiras pinturas em território brasileiro por artistas 

europeus, como Frans Post, que evidenciam o olhar do colonizador, revelando quanto uma 

representação da realidade pode ser distorcida dependendo da perspectiva do artista. 

Discuta os modos como a arte pode intervir no território e como as características 

geográficas físicas e políticas dos territórios intervêm em nossas vidas, e vice-versa. Intervenção é a 

palavra-chave nessa discussão. 
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Em Geografia, a abordagem de conceitos como espaço geográfico, território e paisagem é 

usualmente descritiva, apoiada na diferenciação entre paisagens naturais e paisagens alteradas pelo 

ser humano. Instalações, obras em site specific, Land art e Arte Povera são conceitos de arte 

contemporânea que conferem maior complexidade a essa reflexão e oferecem possibilidades de 

intervir no espaço geográfico do ambiente escolar, sinalizando a articulação entre as problemáticas 

geográficas e as soluções materiais em artes visuais.  

A ideia de espelhamento geográfico relaciona-se à resolução de problemas análogos, de 

ordem geográfica, que ocorrem em vários lugares do mundo e podem ser minimizados por 

intervenções também semelhantes. Um exemplo são os projetos de irrigação no Oriente Médio, em 

áreas desérticas, e de transposição do rio São Francisco, no Nordeste brasileiro, para atenuar 

problemas ligados à seca. Em suma, diferentes países têm problemas semelhantes e podem 

espelhar-se entre si para encontrar formas de resolver as questões geográficas por meio de 

intervenções efetivas. 

No final da aula, solicite aos alunos que se organizem em grupos de quatro ou cinco 

integrantes e que pesquisem em casa exemplos de espelhamento geográfico. A ideia é selecionar 

casos semelhantes em que a intervenção humana solucionou ou projetou soluções para problemas 

semelhantes em dois países diferentes. O objetivo é refletir se soluções encontradas em 

determinados países para resolver determinados problemas podem ser espelhadas por outros. Se 

possível, o professor de Geografia pode sugerir outros exemplos de países com situações geográficas 

análogas, a fim de que os alunos selecionem o caso com o qual vão trabalhar.  

A ideia é que os alunos selecionem notícias, façam um levantamento de informações 

relevantes sobre o caso e as tragam, por escrito, na aula seguinte. Oriente os alunos a também 

registrar nesse trabalho as fontes de pesquisa utilizadas. 

 

Etapa 2 – Idealização das instalações 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: caderno, lápis e caneta; estudos e reportagens sobre casos de espelhamento 
geográfico. 

Organização do espaço: alunos organizados em grupos. 

Nesta aula, oriente os alunos, organizados nos mesmos grupos da aula anterior, a discutir 

formas de criar instalações nos espaços da escola que traduzam a problemática pesquisada por eles.  

Os grupos devem projetar a montagem da instalação em algum ambiente da escola, observando o 

objetivo de provocar os outros alunos (de outras turmas, inclusive) a pensar sobre os casos de 

espelhamento escolhidos.  

Apresente aos alunos exemplos de obras de Land art, Arte Povera, site specific e de obras 

feitas com elementos da natureza, efêmeras, que traduzam relações entre o tempo passageiro e o 

espaço marcado pelo tempo. Nils-Udo, Giuseppe Penone e Vik Muniz podem ser citados como 
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exemplos de artistas preocupados com a relação entre arte e o meio ambiente. A obra Minuano, de 

Nuno Ramos, vista na aula anterior, pode ser retomada, fomentando-se, assim, a discussão sobre o 

conceito de instalação e sobre uma arte ligada ao espaço em que é produzida, fora do contexto 

museológico: “De que modo esses artistas intervêm na paisagem?”. 

As instalações a serem criadas pelos grupos serão ambientes com que os colegas da turma e 

de outras turmas poderão interagir na hora do intervalo. É o momento de prever a interação do 

público com a obra, isto é, de pensar de que modo a instalação vai dialogar com os colegas que 

entrarem em contato com ela: Eles poderão “entrar” na instalação? A obra será somente 

contemplada? Eles poderão tocar ou manusear os objetos da instalação? 

Os projetos devem ser desenhados em função da arquitetura da escola: um corredor pode 

virar um rio, um teto pode virar um céu, uma grade da quadra pode virar uma montanha e um jardim 

pode se tornar uma floresta. Para isso, podem ser utilizadas fotos impressas, desenhos, esculturas, 

tecidos, etc. com o objetivo de criar uma ambiência, isto é, um lugar em que o público irá interagir de 

modo a conhecer e debater os problemas geográficos pesquisados e também se questionar sobre 

eles.  

Discuta com cada grupo as ideias que eles tiveram, auxiliando-os a viabilizá-las ou, se 

necessário, sugerindo melhorias ou adaptações. 

 

Etapa 3 – Projeto das instalações 

Duração: 45 minutos.  

Material e recursos necessários: caderno, lápis e caneta. 

Organização do espaço: alunos organizados em grupos. 

Nesta aula, cada grupo irá elaborar seu projeto de instalação, a ser anexado à pesquisa 

realizada. Esse projeto deve conter: 

• croqui da instalação: um desenho que projete como será feita a instalação; 

• descrição da instalação: um pequeno texto que explique como a instalação será feita, em 

que ambiente da escola e o porquê da escolha desse ambiente; 

• lista de materiais: tudo o que será necessário para produzir a instalação. 

Oriente os alunos dirimindo as dúvidas que surgirem sobre o projeto e confira se eles 

listaram todos os materiais para realizar o que foi indicado no croqui. Combine com cada grupo como 

serão providenciados os materiais listados, distribuindo-os entre seus integrantes. Incentive-os a 

utilizar elementos fáceis de encontrar e que não tragam transtornos aos locais onde serão feitas as 

instalações. 
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Etapa 4 – Execução das instalações 

Duração: 45 minutos.  

Material e recursos necessários: caderno, lápis e caneta; materiais para a produção da instalação, definidos 
pelos alunos. 

Organização do espaço: alunos organizados em grupos. 

Nesta aula, com a sua supervisão, cada grupo irá montar sua instalação no espaço escolhido. 

Observe se as condições de montagem respeitam as normas de segurança da escola e interfira 

sempre que necessário, para que essa atividade ocorra de forma segura e eficiente. É importante que 

haja autorização prévia do diretor da escola para que as instalações sejam realizadas. 

Após a montagem das instalações, reserve um momento para orientar os alunos sobre a 

interação do público com as obras. Em alguns casos, pode ser que os próprios alunos do grupo 

tenham de agir como mediadores entre os colegas e a instalação. Isso deve ser planejado nesta aula. 

É possível combinar com professores de outras disciplinas formas de produzir visitas guiadas 

de alunos às instalações. É necessário que esse momento de interação seja preparado de forma que 

as instalações não fiquem “abandonadas” no espaço da escola. Por se tratar de uma forma de arte 

interativa e contemporânea, muitas vezes a mediação é necessária. Além disso, mesmo que a 

interação proposta entre público e obra seja apenas de contemplação, estimule os autores do 

trabalho a observar de que forma os colegas vivenciam e comentam a instalação e se os temas e as 

formas da instalação produzem o efeito esperado. É importante também que haja uma ficha técnica 

com o título da instalação e o nome dos autores ao lado de cada obra. 

 

Etapa 5 – Avaliação e autoavaliação 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: caderno, lápis e caneta. 

Organização do espaço: roda de conversa. 

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

alunos. Em Arte, consideramos que elas devem garantir principalmente o acompanhamento 

constante do processo de aprendizagem e não ser apenas um indicativo de aprovação ou 

reprovação. Seu caráter formativo requer registros; por isso, sugere-se que o professor, por meio de 

textos, fotografias e filmes, anote falas e comportamentos dos estudantes, a fim de identificar a 

relação que eles estabelecem com os objetos do conhecimento e o envolvimento que apresentam 

nas atividades.  

Esta é uma aula para uma roda de conversa sobre o processo, sobretudo como uma 

autoavaliação. Os alunos devem ser levados a refletir de que modo as apropriações do termo 

espelhamento geográfico foram produzidas, e você deve verificar se os temas território, 

espelhamento e intervenção humana nos espaços foram incorporados nos discursos dos alunos 
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sobre suas obras, assim como os termos específicos de Artes Visuais trabalhados neste projeto, como 

instalação, intervenção e interação. 

A avaliação dos alunos neste projeto é processual. O seu ponto ápice são os momentos de 

produção das instalações e de interação do público com as obras. Observe como cada grupo de 

estudantes irá mediar essa relação e comentá-la na roda de conversa autoavaliativa que se segue. 

Além disso, desde a primeira aula é possível avaliar o grau de participação dos alunos no 

projeto, seu empenho e envolvimento na pesquisa. Isso também pode ser feito por meio da 

avaliação da pesquisa e do projeto de instalação (croqui, descrição, lista de materiais). 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ALVARENGA, Valéria M. Instalação artística na escola: entre os limites do espaço e as 

possibilidades de criação. Educere, XII Congresso Nacional de Educação, Curitiba, 

2015. Disponível em: 

<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/26317_13929.pdf>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 

COUTINHO, Christiane; ORLOSKI, Erick. Nuno Ramos: arte sem limites. São Paulo: 

Instituto Arte na Escola, 2005. (DVDteca Arte na Escola – Material educativo para 

professor-propositor; 14). Disponível em: 

<http://artenaescola.org.br/uploads/dvdteca/pdf/nuno_ramos_arte_sem_limites.pd

f>. Acesso em: 19 nov. 2018. 

RIBEIRO, Emerson. Instalações geográficas – pensando a avaliação construtiva para 

se trabalhar a geografia na sala de aula. Revista do Departamento de Geografia – 

USP, Volume 28 (2014), p. 65-81. Disponível em: 

<www.revistas.usp.br/rdg/article/view/90005>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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