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Caro(a) aluno(a),

No primeiro volume do Caderno do Aluno, você percorreu caminhos em que 

fez estudos sobre as possibilidades de intervenções poéticas. Você pôde dar início 

a projetos de intervenção na escola, discutindo, compartilhando, construindo 

e desconstruindo planos e ideias à procura de estratégias para o fazer artístico. 

Também fez explorações e experimentações estéticas, ancoradas na ideia da com-

preensão e da relação que existe entre a arte, a cidade e o outro.

Agora é chegado o momento de experimentar as ações artísticas, aprofun-

dando as intenções do projeto. Testar, fazer, refazer, pesquisar, reelaborar, testar 

novamente e, por fim, construir produções artísticas no contexto de intervenções 

a serem realizadas em sua escola.

Você também está convidado a refletir sobre o percurso realizado e a colocar 

em prática seus projetos por meio do fazer artístico. Este é o seu momento!

Espera-se que todas as suas vivências sejam valiosas e ampliem seu modo de 

trocar com o mundo e trocar no mundo.

Bons estudos!

Equipe Curricular de Arte 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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TEMA:

INTERVENÇÃO NA ESCOLA: ARTE E AÇÃO

NUTRIÇÃO ESTÉTICA

!

Observe atentamente as imagens de diversas modalidades da arte apresentadas nas próximas 
páginas. Converse com seu professor e seus colegas a partir das seguintes questões:

Quais são os elementos, os objetos, as matérias que compõem as obras de arte nestas imagens?

O processo de criação das obras de arte reproduzidas nas páginas seguintes é o mesmo?

Ao imaginar o tema das obras apresentadas, quais poderiam ser os títulos?

Que ideias estas imagens suscitam em você em relação ao seu projeto de intervenção? Em qual 
linguagem da arte você gostaria de desenvolver esse projeto?

!
?

               O que ficou da conversa?
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Auber Bettinelli, Luciana Xavier e Laura Fajngold. Intervenção cênica no espaço da exposição Revolução genômica. Pavilhão 

Armando de Arruda Pereira, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.
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Auber Bettinelli, Luciana Xavier e Laura Fajngold. Intervenção cênica no espaço da exposição Revolução genômica. 

Pavilhão Armando de Arruda Pereira, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.
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Companhia TeatroDança Ivaldo Bertazzo. 

Mar de gente, 2007.
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Companhia TeatroDança Ivaldo Bertazzo. Mar de gente, 2007.
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Coro de jovens.
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Jovem cantando no banheiro, fingindo ser um cantor pop.

©
 S

im
o
n

 D
. 
W

ar
re

n
/C

o
rb

is
/L

at
in

st
o
ck



Arte – 1a série – Volume 2

9

Marepe. Cânone, 2006. Instalação. 27a Bienal Internacional de São Paulo. Pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2006.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

TEATRO

Você e seus colegas vão realizar um exercício para perceber o corpo e conversar sobre ele. Aguar-
de as instruções de seu professor.

Depois de fazer o exercício e conversar com todos sobre a experiência, o que você gostaria de 
fazer para registrar suas impressões? Desenhar? Escrever? Listar palavras-chave?

!
?
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!

Olhe com atenção as imagens a seguir para, depois, conversar com seus colegas e seu professor.

Você identifica quem é ator e quem é público? Justifique.

O que você percebe nas fotos que diferencia o corpo do ator do corpo do público?

Quando o corpo do ator está em estado cênico realizando uma ação, será que ele usa uma 
quantidade de esforço e de energia maior ou menor que a de seu corpo fazendo a mesma ação 
no cotidiano?

Em qual espaço está acontecendo o evento teatral? O espaço cênico é tradicional ou não con-
vencional? De que maneira o espaço altera o corpo do ator e nele interfere?

Espaço do laboratório da exposição Revolução genômica, onde foi realizada a intervenção cênica. A cenografia de toda a exposição foi de Felipe Tassara 

e Daniela Thomas. Pavilhão Armando de Arruda Pereira, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.
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Auber Bettinelli, Luciana Xavier e Laura Fajngold. Intervenção cênica no espaço da exposição Revolução genômica. Pavilhão Armando de Arruda 

Pereira, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.

©
 A

lb
er

to
 D

ü
ck

©
 A

lb
er

to
 D

ü
ck

©
 A

lb
er

to
 D

ü
ck



Arte – 1a série – Volume 2

14

               O que ficou da conversa?
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Auber Bettinelli, Luciana Xavier e Laura Fajngold. 

Intervenção cênica no espaço da exposição Revolução 

genômica. Pavilhão Armando de Arruda Pereira, 

Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.
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Material dramatúrgico: diálogos roteirizados

Dois textos foram escritos como material dramatúrgico para as intervenções na exposição Re-
volução genômica. Para você conhecer os textos, escolha um colega e, em dupla, façam uma leitura a 
partir das orientações de seu professor.

Texto 1

Entram dois atores, vestidos como cientistas. Eles invadem o espaço e começam uma discussão diante do 
público. A mulher implica com o marido, dizendo que ele está sendo inconveniente porque está atrapalhando as 
pessoas que querem ver a exposição. Eles identificam-se como um casal em crise.

Homem – Você está implicando comigo hoje. Eu vou te dizer agora tudo o que eu penso. Sabe aquela con-
versa que íamos ter no fim do expediente? Pois nós vamos tê-la agora! Eu não trabalho mais com você. Pedi a sua 
transferência hoje! Porque eu não te entendo. Olha, eu juro que não entendo! Pelo amor de Watson e Crick. Eu 
não te entendo, tá entendendo?

Mulher – Como não entende, se o nosso código genético é o mesmo, meu bem?

Homem – O nosso código genético pode ser o mesmo, mas a sua sequência de bases é indecifrável pra mim.

Mulher – Que nada, seu bobinho. Ácido desoxirribonucleico é tudo igual... Aliás, você nem sabe falar essa 
palavra. Diga para as pessoas ouvirem...

O homem diz a palavra errado, e a esposa caçoa. 

Homem – Você está mudando de assunto, pra mim sua cabeça não passa de um grande DNA de espaçamento.

Mulher – DNA de espaçamento? Olha só quem tá falando! Justo quem tem 45% de elemento de transposição!

Homem – Eu não acredito que você está contando para todas essas pessoas uma coisa tão íntima!

Mulher – Posso saber o que você faz com tanto elemento de transposição assim? Não é possível que você não 
saiba qual é a função disso tudo.

Mulher – Você quer que eu coloque enzimas de restrição na sua sequência pra te ajudar a descobrir?

Homem – Muito obrigado, as minhas enzimas de restrição eu mesmo coloco.

Mulher – Então tá, mas toma cuidado para não cortar nenhum filamento a mais.

Homem – Pode deixar que as minhas enzimas de restrição não vão cortar nada a mais. Aliás, falando nisso, 
o que cortaram a mais foi o pano pra fazer seu vestido. Olha só quanta célula multipotente à mostra. Você não 
tem vergonha, não?

Mulher – Vergonha por quê? Você é que tem ciúme, só porque eu tenho uma bela herança autossômica recessiva...

Homem – Herança autossômica recessiva, é? Pois eu acho que essa falta de vergonha só pode ser DNA 
mitocondrial...

Mulher – Não fala assim da minha mãe! Darwin que me perdoe, mas a gente é feito Adenina e Citosina, a 
gente não combina.

Homem – Concordo, por que você não vai fazer sequenciamento genético de alguém da sua família? Uma 
bactéria, por exemplo!

Mulher – E você, por que não vai catar coquinho transgênico na esquina?

Os dois saem.

Briga de termos, de Auber Bettinelli, escrito especialmente para a intervenção na exposição Revolução genômica.  

Pavilhão Armando de Arruda Pereira, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.
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Texto 2

Os atores surgem de lugares diferentes, se posicionam e pedem a palavra.

[...]

Homem – Olho nos teus olhos!

Mulher – Olho nos teus olhos!

Homem – Olhos que me lembram Pedro. A boca e os cabelos me lembram Joana. As duas lembranças se 
misturam na linha do teu nariz e no contorno do teu rosto.

Mulher – Eu olho para você e vejo também teu pai e tua mãe. Vejo um pouco dos teus tios, outro pouco dos 
teus avós. E para além... Os tios e avós dos teus avós.

Homem – Trago um fio do teu cabelo comigo e, nele, tudo o que poderia saber sobre teu corpo.

Mulher – Guardo um dos teus cílios comigo! Será que um dia ele me revelará por que você é tão apaixonado 
pelo mar?

Homem – Será que num sonho (ou no futuro), este fio do teu cabelo poderia me dizer por que, apesar de 
tantos morangos que te dei, você prefere sempre as maçãs?

Mulher – Um fio...

Homem – Num único fio, tudo o que eu poderia saber sobre você!

Mulher – Nem tudo! Falta saber do que me aconteceu enquanto eu ainda estava no útero de minha mãe. 
Das minhas primeiras luzes, quando ainda era um bebê. Das cores que via na casa onde cresci. Dos cheiros das 
ruas onde brinquei... E se você pudesse contar o número de minhas experiências até agora; e pudesse colocar num 
livro todas as palavras que ouvi na vida até ontem, ainda assim não poderia determinar quais são meus pensamen-
tos nem o que sentirei amanhã, quando acordar e não te encontrar...

Homem – Essa é a maravilha! Podemos prever e determinar apenas uma parte das coisas. E quais são elas? 
Onde estão? Dentro de uma pequena célula desse fio, onde se escondem?

Mulher – Este fio não poderia revelar o quanto chorei quando minha gata morreu. Ou quais apelidos eu tinha 
na escola. Não pode revelar o quanto eu aprendi e o quanto me esqueci de tudo o que tentaram me ensinar.

Homem – Mas você pode me dar pistas... Do que os teus ouvidos gostam de ouvir. E quais são os livros que 
você prefere ler... Também poderiam me dizer quantos bombons eu poderia te dar ao longo da vida sem te fazer 
mal. Ou quais são as flores proibidas, que te fariam espirrar...

Mulher – Se você pudesse saber tudo o que em meu corpo é determinado, e todos os meus comportamentos 
previsíveis, ainda assim teria apenas uma parte do mistério que sou.

Homem – Mistério que é você e que somos todos nós!

Mulher – Um filho meu não herdará minhas certezas.

Homem – Um filho nosso herdará nossas dúvidas?

Atores saem.

Olhos nos seus olhos, de Auber Bettinelli, escrito especialmente para a intervenção na exposição Revolução genômica.  

Pavilhão Armando de Arruda Pereira, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2008.
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Depois da leitura, converse com seu colega sobre o que chama a atenção no texto e sua relação 
com o tema da exposição Revolução genômica: o genoma.

Registre os pontos mais interessantes da conversa.

Material dramatúrgico: poemas sussurrados

Em intervenções cênicas, o material dramatúrgico pode ser também textos literários ou filo-
sóficos. O grupo francês (Les) Souffleurs – “(Os) Sopradores”, em tradução livre –, por exemplo, 
vem realizando intervenções cênicas em diferentes países, sussurrando segredos poéticos, filosóficos 
e literários no ouvido das pessoas. Seu professor vai contar como o grupo faz essas intervenções.

O que mais você pode descobrir sobre o grupo (Les) Souffleurs? Quais são suas impressões 
sobre o trabalho do grupo francês?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

DANÇA

!

Observe as imagens a seguir, da Companhia TeatroDança Ivaldo Bertazzo. Depois, converse 
com seus colegas e seu professor.

!
?

Companhia TeatroDança Ivaldo Bertazzo. Mar de gente, 2007.
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Companhia TeatroDança Ivaldo Bertazzo. 

Mar de gente, 2007.
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Nessas imagens, o que chama atenção ou causa estranhamento? O que você percebe nelas quan-
to à forma-conteúdo?

Mar de gente é o título do espetáculo. Que tema esse título pode revelar?

Como você percebe o cenário e o figurino do espetáculo?

O que você sabe sobre a Companhia TeatroDança Ivaldo Bertazzo?

               O que ficou da conversa?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

MÚSICA

O canto coral é uma das possibilidades para criar intervenções, sendo uma das formas mais 
democráticas de fazer música: exige um instrumento que já faz parte de nossas vidas – a voz. Com 
ela, você e seus colegas vão realizar um exercício para perceber e conversar sobre a experimentação 
da materialidade do som que “caminha” pelas palavras. Aguarde as instruções de seu professor.

Depois de fazer o exercício e conversar sobre ele, o que você gostaria de fazer para registrar suas 
impressões sobre essa experiência? Desenhar? Escrever? Sonorizar? Listar palavras-chave?

!
?
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!

O poeta, cantor e compositor Arnaldo Antunes é um pesquisador de palavras como matéria 
sonora, que busca trabalhar as sonoridades do texto de outras formas, sejam elas ligadas à poesia ou 
à música. Em O buraco do espelho, por exemplo, o texto é cantado de forma entoada, declamada, 
constituindo-se em um canto falado.

Com a ajuda de seu professor, você e seus colegas vão conhecer a letra da canção e conversar 
sobre ela.

Que outras canções podem ser lembradas?

Quais outros conjuntos vocais você conhece?

Há bandas na escola? Quais são as sonoridades dessas bandas? Elas têm preocupações com a 
experimentação e a pesquisa? Procuram romper tradições ou caminham com elas?

Quais outras bandas você conhece?

Seria possível montar uma grande banda composta de mais de uma bateria e instrumentos inu-
sitados, como gaita de fole ou panelas de cozinha? Seria possível montar uma banda somente de 
baterias? Que outros instrumentos tradicionais ou inusitados poderiam fazer parte de uma banda?

O que esta conversa pode gerar para o planejamento de uma intervenção sonora?

               O que ficou da conversa?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

ARTES VISUAIS

!

Observe atentamente as imagens de intervenções apresentadas nas próximas páginas e converse 
com seu professor e seus colegas.

Quais comparações você pode fazer entre estas intervenções e instalações e as apresentadas no 
volume 1?

Quais materiais foram utilizados por esses artistas? Quais ferramentas e procedimentos foram 
necessários?

Pela observação da obra de Marepe, quais objetos podem se transformar em matéria para as 
intervenções? Quais materiais descartados pela sociedade poderiam ser usados em obras e cons-
truções para materializar ideias expressivas?

Há diferenças entre manequins em vitrines e as figuras humanas de Segal? Por quê?

Imagine-se em frente ao enorme painel de Adriana Varejão. O que a ampliação de detalhes e 
das marcas do tempo nos azulejos nos provoca a pensar?

O que precisaria ser pesquisado para a elaboração de um projeto tendo como referência os 
artistas apresentados?

Formas, conteúdos e matérias interpenetram-se para a criação de uma produção estética?

!
?

               O que ficou da conversa?



Arte – 1a série – Volume 2

27

Roberto Burle Marx. Detalhe de jardim.  

Parque Burle Marx, São Paulo (SP), 2008.
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Marepe. Cânone, 2006. Instalação. 27a Bienal Internacional de São Paulo. Pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP), 2006.
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George Segal. The depression bread line, 1991. Memorial Franklin Delano Roosevelt, Washington, DC, EUA.
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Adriana Varejão. Azulejões, 2001. Instalação com cem telas (1 × 1 m cada). Gesso sobre tela, pintado a óleo. Centro Cultural Banco do Brasil, Rio 

de Janeiro (RJ).
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Você vai realizar um exercício para perceber as potenciais significações das matérias e, depois, 
conversar sobre elas. Aguarde as instruções de seu professor e registre a seguir o esboço de suas ideias.

Depois de esboçar suas ideias e ver as de seus colegas, o que você gostaria de fazer para registrar 
suas impressões sobre essa experiência? Desenhar? Escrever? Listar palavras-chave? Mapear matérias 
e significações ou potenciais projetos?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

PLANEJANDO PARA PROJETAR INTERVENÇÕES

Planejando uma intervenção

Depois de tudo o que você viu, pensou e conversou neste estudo, é o momento de planejar uma 
intervenção, que será realizada futuramente. Para isso, você vai receber uma encomenda.

Em qual linguagem da arte será realizada sua intervenção? Você vai fazer essa intervenção indi-
vidualmente, em dupla, em trio ou em grupo?

Aguarde as instruções do professor. No desenvolvimento da encomenda, faça o registro de suas 
impressões.

!
?
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Projetando a intervenção

Faz parte do processo criativo desta intervenção escrever sobre a proposta artística que se quer 
realizar. A partir da experimentação realizada, da conversa sobre ela e do que ficou decidido no pla-
nejamento, escreva agora o projeto de sua futura intervenção. Para isso, seu professor vai ajudá-lo 
com orientações específicas em relação à linguagem da arte que você escolheu.

A escrita do projeto de intervenção

Nome do projeto: 

Nome(s) do(s) participante(s): 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO E CAMINHOS  

PARA A CONTINUIDADE

Para você trocar ideias e pontos de vista com seus colegas sobre o processo vivenciado até aqui, 
de criação de um projeto de intervenção na escola, complete:

!
?

Parabenizo o grupo...

Parabenizo a classe...

Parabenizo o professor...

Critico o grupo...

Critico a classe...

Critico o professor...

Sugiro ao grupo...

Sugiro aos outros grupos...

Sugiro ao professor...

Ajude seu professor a socializar as respostas na lousa. Diante das colocações de seus colegas, o 
que você gostaria de modificar em seu projeto de intervenção?
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A proposta é que você retome agora a criação do glossário já iniciado. Para isso, organize uma 
lista de palavras que possam representar o que foi importante para sua aprendizagem sobre arte 
em relação a processo de criação, forma-conteúdo e materialidade, focalizando especialmente a 
intervenção. Cada palavra vai compor um dos verbetes do glossário. Por isso, você deve escrever as 
palavras e os seus significados no contexto do estudo realizado até o momento.
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O que o mundo oferece de temas para a criação de uma intervenção? A ideia é que você 
observe o que acontece ao seu redor e faça anotações em duas listas: a das pequenas coisas que 
mais lhe desagradam e a das pequenas coisas que mais lhe agradam. O que você poderá desco-
brir nessas listas? Mãos à obra!
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TEMA:

INTERVENÇÃO: INSTANTÂNEOS POÉTICOS NA ESCOLA

Vamos relembrar. Até aqui você percorreu diferentes Territórios da Arte. Investigou a cidade 
e seu patrimônio cultural. Iniciou uma aproximação com a ideia de intervenção, experimentando 
algumas ações. Ampliou essa aproximação, fazendo um planejamento mais aprofundado da inter-
venção. Agora é o momento de continuar o processo de criação individual ou em grupo. Antes, 
porém, você vai saber mais sobre registro e documentação de obras de arte.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 

INTERVENÇÃO: REVELANDO OS SEUS INSTANTES
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!
?

Observe atentamente as imagens apresentadas a partir da próxima página para depois conversar 
com os colegas e o professor.

Verifique a data na legenda da obra de Carmela Gross. Por que aparecem as datas 1989/2008?

Se as performances de Michel Groisman e de Otávio Donasci são trabalhos que duram o tempo 
de sua apresentação, como se faz a divulgação dessas obras? De que modo elas podem perma-
necer em uma exposição ou em um museu?

Quais seriam os cuidados necessários para registrar o som e as imagens estáticas ou em movimento?

Para você, por que seria importante o registro de instalações, intervenções e performances?

               O que ficou da conversa?
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Carmela Gross. Luzes, praças e pontes, 1989/2008. Giz sobre quadro negro, 275 × 1 500 cm. Exposição coletiva Alguns aspectos do desenho 

contemporâneo, Sesc/Pinheiros, São Paulo (SP), 2008.
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Michel Groisman. Transferência, 2001. Performance.
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Cia. Videocriaturas. 
Cabaret videocriaturas, 2003. 

Criação e direção: Otávio Donasci. 

Performance. Espetáculo em ambiente 

tipo cabaré, com mesinhas e luz baixa.  

Em um palco pequeno, são apresentados 

vários números com videocriaturas 

diferentes em estilos vaudeville e circense, 

que invadem a plateia em alguns 

momentos. Com os números (interativos 

na maioria das vezes), demonstra-se uma 

linguagem nova: o videoteatro em que 

dois ou mais atores se fundem numa 

videocriatura, criando um ser híbrido.
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Otávio Donasci. PlasmaCriatura dançando com uma mulher ao vivo, 2004. Performance. Criação e direção: Otávio Donasci. Videocriatura com rosto 

e parte do corpo de monitor de plasma de 42 polegadas. Em um estúdio, ligado à criatura por um cabo, um ator interpreta ao vivo o pedaço do corpo 

que aparece no plasma, e tudo é operacionalizado por um programa de edição em um computador. Há troca de performer masculino por feminino, e 

a definição de imagem do plasma permite uma interação mais forte. Microcâmera e monitores internos na videocriatura permitem a visualização do 

público pelo performer.
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Agora você já sabe um pouco mais sobre documentar, catalogar, preservar e expor obras de arte; 
sobre a relação entre o projeto pensado e a performance; sobre a relação entre instalação ou interven-
ção realizada; e sobre a relação entre a obra e seu registro. Pensando nas intervenções no espaço da 
escola: Como você imagina fazer o registro, a documentação?

Depois do levantamento das respostas de todos, como sua classe planeja documentar a inter-
venção? Haverá equipes formadas para fazer uma documentação cuidadosa e inventiva ou cada 
grupo será responsável pelo registro/documentação? Registre a seguir o planejamento do grupo.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 

INTERVENÇÃO: PRODUZINDO SEUS INSTANTES

Processo-ação da intervenção: o antes e o durante

Quem está com você nesta intervenção? Do que foi planejado, o que falta preparar para a inter-
venção? O local já foi escolhido? E o horário? Ocorrerá na entrada, na saída, no intervalo, durante 
a aula, no período oposto ao da aula? Quais são as providências que precisam ser encaminhadas? 
Será necessário pedir autorização para usar o espaço escolhido? Será utilizado algum equipamento 
eletroeletrônico (aparelho de som, filmadora, gravador, amplificador)? A escola possui esse equipa-
mento? Se não, quem poderá emprestá-lo? O que não foi previsto e precisa ser resolvido, reinventa-
do, adequado às circunstâncias?

!
?
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Vivência-ação da intervenção: o depois

Agora que a intervenção já aconteceu, vamos pensar sobre o vivido. Para isso, organize este-
ticamente a documentação. Você pode fazer desenhos, colagens, usar cores, fazer letras de formas 
diferentes, escrever um texto para narrar o que provocou mais atração em você, mais surpresa e 
mais desconforto durante a realização da intervenção. Escreva também como você percebeu a par-
ticipação do público. Para você, aconteceu a aproximação entre arte e público? E a documentação 
da intervenção, como foi registrada? Pense também sobre todo o processo, desde o planejamento. 
Quais cuidados você teria para realizar outra intervenção? Enfim, ela lhe proporcionou abertura, 
audácia, prudência ou um novo olhar sobre a arte? Por quê?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 9 

OLHAR SOBRE O PROCESSO VIVIDO

Neste ano letivo, como mostram os quatro mapas a seguir, em cada volume você estudou dois as-
pectos da arte nas linguagens artes visuais, dança, música e teatro. Ao lado de cada mapa, escreva o que 
foi mais significativo para você.

!
?

arte, cidade e 
patrimônio cultural

intervenção em arte
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aqui

processo 
de criação

materialidade

forma-conteúdo

in[ter]venção: 
instantâneos poéticos na escola
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!

processo 
de criação

patrimônio
cultural

mediação
  cultural

saberes estéticos
         e culturais

materialidade

forma-conteúdo

linguagens
artísticas

olhar sobre o
processo vivido
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No mapa a seguir, você verá os territórios trabalhados neste ano letivo.

Agora descubra de onde veio a ideia visual para esse mapa. Converse sobre essa ideia com os 
colegas e o professor.
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               O que ficou da conversa?
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Iole de Freitas. Estudo para superfície e linha, 2005. Instalação. Policarbonato e aço inox, 4,2 × 30,0 × 10,6 m. Centro Cultural Banco do Brasil, 

Rio de Janeiro (RJ).
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Produzindo cartões-postais

Com a orientação do professor, você vai produzir cartões-postais que contemplem os sete Terri-
tórios da Arte abordados ao longo do ano letivo, de modo que sintetize o que foi significativo para 
você em relação à experiência com a arte.

Processo de criação

Linguagens artísticas

Materialidade

Forma-conteúdo

Mediação cultural

Saberes estéticos e culturais

Patrimônio cultural

Para começar, prepare, no mínimo, sete cartões-postais de 10 × 15 cm cada. Em um dos lados 
de cada cartão, escreva o nome de um dos Territórios da Arte e elabore um pequeno texto sobre 
os aspectos, conceitos ou procedimentos que você considera importantes sobre esse território. 
No outro lado, personalize o seu cartão-postal com desenhos ou colagens que representem  
o território.

Converse com os colegas e com o professor sobre os cartões produzidos e registre o que foi mais 
importante em cada cartão-postal/território de sua turma.
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Processo de criação

Linguagens artísticas
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Materialidade

Forma-conteúdo
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Mediação cultural

Saberes estéticos e culturais
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Patrimônio cultural
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Ao avaliar todo o processo, o que você aprendeu sobre os Territórios da Arte?
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Fim da 1a série do Ensino Médio. Férias! Com olhos de artista, agora você terá tempo para 
observar com calma espaços da cidade, da rua, da viela, do bairro, da casa, do céu, do chão. As 
pessoas, os gostos e os cheiros. Escolha o que olhar. Observando com atenção, o que incomoda? 
O que provoca sua percepção? O que merece uma intervenção?
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Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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