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NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Intervenções urbanas como estratégia no 

ensino de artes visuais: experimentações artísticas no espaço público. 2022. 129f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Programa de Pós-Graduação 

em Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO 

Esta dissertação é fruto da pesquisa de mestrado profissional do Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB), do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG). Temos notado, 

em nossa experiência, que constitui uma lacuna da educação básica entender a escola 

como um espaço de ensino possível de desenvolver visualidades artísticas e 

questionadoras, espaço este que lida diretamente com a formação do indivíduo e suas 

subjetividades. Sendo assim, propomos este trabalho com intervenções urbanas, na 

tentativa de contribuir com uma discussão sobre o seu potencial na escola. As 

intervenções urbanas são pensadas como campos de significação que atravessam um 

conjunto de relações históricas, políticas, econômicas, culturais, sociais e estéticas, cujos 

sentidos perpassam os processos nos quais se constituem. Como um projeto de 

intervenção urbana pode trabalhar o desenvolvimento crítico dos alunos como 

pertencentes ao e autores do espaço público? A presente pesquisa tem como objetivo 

principal a criação de um grupo de estudos com alunos do ensino médio de uma escola 

pública, entendendo o espaço público como espaço possível de construção de 

visualidades artísticas e questionadoras, com o objetivo de discutir a intervenção urbana 

como formadora de senso crítico. Além disso, pretende-se criar possibilidades artístico-

pedagógicas, gerando, como consequência, a atuação do aluno no espaço público, de 

modo que ele consiga modificá-lo a partir do contexto urbano e sua realidade social. 

Nesse sentido, o social é visto como uma dimensão conflitiva, em que a escola é fruto de 

ações e visões de indivíduos. A pesquisa-ação é a base para sustentar o trabalho, gerando 

um processo de investigação intervencionista, de elaboração e aplicação da produção 

artística, abarcando estudos sobre os movimentos da arte contemporânea, 

especificamente as intervenções urbanas e suas reverberações sociais, aliada a estudos da 

cultura visual no âmbito escolar. Tem-se como intenção refletir sobre manifestações 

artísticas, atentando-se ao olhar, sua produção, intervenção e suas conflitantes relações 

sociais. Esta dissertação tem como produto educacional uma exposição virtual, sendo o 

processo registrado e sistematizado, gerando uma sequência didática em formato digital. 

O produto educacional tem como título: “Exposição virtual: recados urbanos” e inclui a 

sequência didática da experiência pedagógica realizada com os estudantes. A 

investigação sofreu alterações no decorrer do processo devido à pandemia da Covid-19 

e, por isso, foi adaptada e desenvolvida de forma remota, com a participação de onze 

alunos de uma turma de 1°ano do ensino médio. 

Palavras-Chave: Educação básica; Ensino; Artes visuais; Intervenção urbana. 
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arts teaching: artistic experiments in public space. 2022. 129f. Dissertation Thesis 

(Master Degree in Basic Education Teaching) – Postgraduate Program in Basic 

Education Teaching, Teaching and Research Applied in Education Center, Federal 

University of Goiás, Goiânia, GO. 

ABSTRACT 

 

This thesis is the result of a Professional Master’s research of the Postgraduate Program 

in Basic Education’s Teaching (PPGEEB), of the Teaching and Applied Research to 

Education Center (CEPAE), from the Federal University of Goiás (UFG). There has been 

noticed, through our experience, that there is a deficiency in basic education, to 

understand the school as a teaching space capable of developing artistic and 

argumentative visualities, which directly deals with the individual development and its 

subjectivities. Hence, we propose the conducting of this urban interventions’ study, in an 

attempt to contribute with a discussion about its potential in the school’s sphere. The 

urban interventions are established as fields of meaning that cross a set of historical, 

political, economic, cultural, social, and aesthetic relations, whose meanings permeate 

the processes in which they are constituted. How could an urban intervention project work 

on the critical development of students as belonging to and authors of the public space? 

The current research has as its main objective the creation of a study group with public 

high school students, in order to understand the public environment as a potential space 

for the construction of artistic and questioning visualities, aiming the urban intervention 

deliberation as a way of forming the critical sense. Additionally, it is intended to create 

some artistic-pedagogical possibilities, generating, as an outcome, the stimulation of the 

student’s role in the public space, allowing it to adjust based on the urban context and its 

social reality. In that sense, the social aspect is seen as a conflictive dimension, in which 

the school is the result of the actions and visions of individuals. Action research is the 

basis for supporting the work, creating a process of interventionist investigation, which 

takes into consideration the elaboration and the artistic production application. It also 

encompasses studies about contemporary art movements, mainly urban interventions, and 

their social reverberations, combined with studies of visual culture in the school 

environment. The intention is to reflect over the artistic manifestations, dedicating 

attention to the look, its production, intervention, and its conflicting social relations. This 

thesis has the virtual exhibition as an educational product, the process is documented and 

systematized, and that generates a didactic sequence in a digital format. The educational 

product is entitled: “Virtual exhibition: urban messages” and includes the didactic 

sequence of the pedagogical experience carried out with some students. The investigation 

underwent changes during the process due to the COVID-19 pandemic and, for that 

reason, was adapted and developed remotely, with the participation of eleven students 

from a 1st year high school class. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é uma instituição de reprodução social e, por meio dela, os alunos 

adquirem determinados conhecimentos que a sociedade considera valiosos. Por que nem 

todos os alunos conseguem se apropriar deles? Existem relações sociais que não são dadas 

só pela posse de dinheiro, mas pelos conhecimentos socialmente transmitidos e 

valorizados. O que a escola transmite?  

A escola, que deveria ser um ambiente de acolhimento e de promoção do aluno, 

torna-se um ambiente de estranhamento para aqueles oriundos de classes desfavorecidas, 

pois estes estão submetidos a uma condição que não lhes é familiar. “Não é a condição 

de classe que determina o indivíduo, mas o sujeito que se autodetermina a partir da 

tomada de consciência, parcial ou total, da verdade objetiva de sua condição de classe 

(BOURDIEU, 2007, p. 189). 

É importante que o professor busque formas de promover e estimular a produção 

crítica dos alunos, sendo necessário que instigue aspectos rotineiros durante a dinâmica 

referente ao andamento da aula, que possam ser refletidos e recolocados em práticas de 

outras maneiras. O desafio do professor é executar um bom plano de ação que gere 

resultados esperados, gerando um aprendizado significativo ao aluno, procurando meios 

de trabalhar com a diversidade que cada aluno traz consigo. 

Desde 2012, quando recém-formado, comecei a vida docente na escola pública. 

Meu interesse pelo ensino a partir da prática da intervenção urbana surgiu da minha 

prática como artista visual e de algumas experimentações utilizando linguagens urbanas. 

É nesse processo de experimentação e de múltiplas possibilidades que percebo a 

possibilidade de utilizar a intervenção urbana como fonte de recursos didático-artístico-

pedagógicos. 

Ao longo de meu percurso, procurei levantar algumas questões que mais se 

aproximavam do meu processo como artista e arte educador, como: que reflexões eu tive 

como artista urbano que poderiam contribuir em minha pesquisa acadêmica? Qual a 

importância de um trabalho artístico no espaço urbano e como esse processo pode 

contribuir para um processo de ensino aprendizagem?  

Desde então, tenho ido à busca de experimentar métodos com práticas educativas 

voltadas para a intervenção urbana. Procurava algo que unisse escola, aprendizagem e 

intervenção, com o princípio de proporcionar a aprendizagem por meio dessas 
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intervenções e provocar interferências no dia a dia de quem transita pelos espaços da 

escola, de modo que os alunos pudessem ser tomados pelo desenvolvimento crítico e que 

explorassem um meio alternativo de fazer e levar a arte para o público, de dentro da 

instituição. Acredito que seja importante repensar nossa identidade como educador. “A 

identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam” (HALL, 2005, p. 13). 

Partindo do entendimento de que vivemos em um mundo cada dia mais plural e 

da busca por uma educação intercultural em que a escola seja um espaço de comunicação 

e aprendizagem entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores e tradições, tem-se como 

objetivo central para esta pesquisa instigar os alunos participantes a desenvolver um 

trabalho artístico numa perspectiva em que eles possam pensar a escola como espaço 

possível de construção de visualidades artísticas e questionadoras, por meio de uma 

proposta de ensino baseada em linguagens artísticas contemporâneas.  

A presente pesquisa procura investigar os processos de aprendizagem por meio dos 

estudos das intervenções urbanas, considerando o campo de estudos da cultura visual. Em 

sua abordagem, a pesquisa traz questões e reflexões sobre as práticas educativas que 

utilizam modos de intervir no espaço público em processos de aprendizagem e 

metodologias que envolvam a compreensão crítica da cultura visual.  

A dissertação está dividida em três capítulos: no capítulo 1, Poéticas urbanas, 

buscamos percorrer por conceitos e linguagens da arte contemporânea, especificamente 

da arte urbana, e as formas de intervir artisticamente no espaço urbano.  

A arte ocupa um lugar muito importante, principalmente quando se refere à 

sociedade. Novas formas de expressão em contato direto com o público das ruas, por meio 

de intervenções artísticas, tornam-se tão importantes quanto o papel do professor em levar 

essa mesma forma de ensinar arte para o contexto das instituições de ensino. 

A arte urbana é uma prática social. Suas obras permitem a apreensão de relações 

e modos singulares de apropriação do espaço urbano, envolvendo, em seus propósitos 

estéticos, o trato com significados sociais que as rodeiam, seus modos de tematização 

cultural e política. Tematizar a arte urbana é pensar sobre a vida social, é pensar sobre 

cultura visual e os significados de um lugar que se alteram em decorrência das ações 

sociais que sobre ele se exercem. 

Portanto, é necessário que, antes de propor qualquer prática de intervenção pública 

como meio de aprendizagem, o professor estabeleça com os alunos uma aproximação do 
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contexto a ser explorado, de modo que compreendam o espaço e as possibilidades que ele 

oferece. 

Pensar o espaço urbano como um suporte para as práticas de intervenção, com a 

inserção de alunos dentro de um projeto artístico, é uma oportunidade de colocá-los 

dentro da essência do meio em que vivem, provocando neles uma abordagem reflexiva e 

crítica em torno das questões que rodeiam a sociedade, gerando discussões e reflexões 

sobre pertencimento dos indivíduos ao espaço público, como construtores destes próprios 

espaços. 

A valorização de práticas cotidianas é fundamental para a arte urbana, uma vez 

que aquelas podem se mostrar por meio desta, modificando os espaços públicos, alterando 

sua carga simbólica. Como espaço de representação, a obra de arte é também um agente 

na produção do espaço, adentrando-se nas contradições e conflitos presentes naquele 

espaço. 

Intervir artisticamente no espaço público deve ter como propósito a visibilidade 

marcante a um determinado espaço, de modo a modificá-lo, tendo como um dos principais 

objetivos a interação entre arte e público. Essa relação entre ambos deve ser 

fundamentada, criando possibilidades de interpretações diversas que vão ao encontro 

muitas vezes do despercebido. 

Assim, as intervenções urbanas ocupam determinados espaços com o objetivo de 

propor uma relação e a participação do público, tornando-se imprescindível a 

contemplação de um resultado que se concretizará pelo público. Esse resultado, gerado 

pela exposição dos trabalhos artísticos, instiga muitas reflexões, por parte dos 

idealizadores, quanto ao processo de construção, e por parte do público, quanto à 

significação da obra. 

A hipótese principal desta pesquisa é a de que um trabalho baseado no estudo da 

intervenção urbana, utilizando como linguagem artística o lambe-lambe, possibilita 

estimular os alunos a desenvolver senso crítico, a partir do espaço público, nas ruas da 

cidade de Goiânia, como espaço de pertencimento e ressignificação. Além disso, esse 

trabalho pode estimular esses alunos a compreender melhor a arte contemporânea e a 

refletir sobre a sociedade e o respeito ao outro. Acredita-se que o trabalho artístico, por 

parte dos alunos, sirva para gerar uma compreensão artística baseada nas suas relações 

pessoais e sociais na sociedade atual. 

Esta pesquisa está relacionada à quebra dos costumes tradicionais do ensino de 

artes visuais e à construção de meios alternativos na produção artística contemporânea. 
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As intervenções urbanas podem se desdobrar como uma ferramenta para promover a 

interação dos alunos com os espaços públicos das ruas, gerando a construção do senso 

crítico em relação à prática. 

No capítulo 2, cultura visual e o projeto pré-pandemia, o referencial teórico da 

ação educacional é apresentado e tem amparo nos estudos da cultura visual, de acordo 

com Fernando Hernandez (2007) e Raimundo Martins (2011). Além disso, destacamos 

como foi idealizado o planejamento dessa pesquisa antes da pandemia da Covid-19. 

Tive contato com a cultura visual na graduação e, juntamente com a minha 

experiência como artista visual, experimentado os contextos urbanos, percebi a 

importância de promover uma educação visual que desenvolva para a formação de um 

olhar reflexivo e crítico, integrado com os espaços públicos que me norteiam, numa 

relação entre a intervenção urbana, educação e sociedade, na qual o olhar possa, segundo 

Hernández (2000, p. 136), “explorar as representações que os indivíduos, segundo suas 

características sociais, culturais e históricas constroem da realidade. Trata-se de 

compreender o que se representa para compreender as próprias representações”. 

Quando deslocamos os indivíduos do papel de receptores passivos para o de 

produtores de visualidades, com um viés urbano, desempenhamos um papel importante 

nos processos de interação individual e coletiva. Essas interações podem incentivar os 

alunos a desenvolverem possibilidades de acessar e conectar ideias, ideologias e 

conhecimento, nas experimentações artísticas, como deflagradoras de mobilizações 

sociais. Essas possibilidades de conectar-se com os espaços urbanos podem gerar sentido 

aos alunos, uma vez que se busca “estabelecer uma “intimidade” entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos” (FREIRE, 2008, p. 30, grifos do autor). Nesse sentido, instigar a reflexão 

sobre a experiência visual pode auxiliar no desenvolvimento da educação crítica dos 

alunos. Com isso,  

 

[...] é importante reconhecer o mundo da arte como espaço instável, 

contraditório, aberto a reorientações, claramente de ressignificações e, além 
disso, dependente de possibilidades de interpretação e, principalmente, de 

novas aprendizagens (MARTINS, 2011, p. 22). 

 

 

Propomos, a partir desta pesquisa, criar possibilidades de trabalhar aspectos da 

arte contemporânea a partir de uma perspectiva centrada na intervenção urbana, em que 

haja um diálogo entre a produção estética dos alunos e o intervir no espaço público. E que 
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os alunos compreendam a pluralidade das diferentes linguagens da arte contemporânea, 

proporcionando uma produção artística capaz de promover uma sensibilização no espaço 

público. Segundo Martins (2011, p. 19), “o fazer artístico é uma prática social e 

culturalmente instituída que gera significados e, através de circulação/exposição pública, 

torna possível articulações simbólicas de conhecimento”. 

No terceiro e último capítulo, Do processo educacional à exposição, trazemos a 

metodologia da proposta educativa realizada na escola, assim como os resultados e as 

análises dos trabalhos realizados pelos alunos. É importante que o educador proponha a 

realização de abordagens metodológicas que instiguem os alunos à produção artística 

crítica. 

O ensino das artes visuais no contexto pedagógico deve ir além da mera 

reprodução, deve se concentrar também nos aspectos da produção dos alunos, enfatizando 

processos criativos e conceituais, no caso desta pesquisa, com a produção de lambe-

lambes. Os processos de criação e desenvolvimento dos lambe-lambes podem ser 

trabalhados a partir de uma visão pessoal que parte das reflexões e questionamentos que 

os alunos trazem de seu contexto social e cultural. 

 

Uma das funções centrais do ensino da arte na escola deveria ser esta: a de 

construir leitores sensíveis e competentes para continuar se construindo, 

adquirindo autonomia e domínio do processo, fazendo aflorar, desse modo, ao 

toque do próprio olhar, uma sensibilidade de ser-estar-viver no mundo 

(BUORO, 2002, p. 63). 

 

 

É importante que o professor busque formas de promover e estimular a produção 

artística crítica dos alunos, sendo necessário que instigue aspectos rotineiros durante a 

dinâmica referente ao andamento da aula, que possam ser refletidos e recolocados em 

prática, de outras maneiras. 

A proposta de criação artística por parte dos alunos nessa pesquisa tem o objetivo 

de possibilitar uma integração entre os indivíduos que fazem parte do contexto urbano de 

um determinado espaço público, uma vez que esses indivíduos compartilham esse espaço. 

Assim, a prática da intervenção urbana no processo de ensino aprendizagem se torna 

significativo, no sentido de um olhar mais crítico em relação ao espaço público. 

Estimamos que esta pesquisa possa contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem das artes visuais, a partir da possibilidade de oferecer ao professor 

mecanismos didáticos que possibilitem um trabalho com a diversidade cultural e a 



20 

 

valorização do respeito e da tolerância às diferenças, por meio de uma exposição virtual 

e da elaboração de uma sequência didática. 

Por fim, trazemos o produto educacional, assim como a sequência didática que 

norteou todo o processo educativo com os alunos. A exposição é fruto do processo 

desenvolvido com os alunos e resulta em um trabalho artístico, utilizando o lambe-lambe 

como linguagem para intervir no espaço público. 
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CAPÍTULO 1 - POÉTICAS URBANAS 

A intervenção urbana é uma experiência subjetiva, singular e coletiva. Essa 

experimentação com o cotidiano da cidade, por meio das linguagens de intervir 

artisticamente sobre o espaço urbano, permite um processo de pertencimento e 

apropriação e ressignificação do desse espaço, que implica numa perspectiva de ter voz 

ativa no âmbito social. É um tipo de arte, uma forma de se expressar que tem uma estética 

relacional direta com o público. São formas de se comunicar e se apropriar do espaço em 

que se está inserido, espaços estes potenciais para a comunicação.  Trata-se de 

ressignificar o espaço urbano num cotidiano dinâmico e repleto de produção de sentidos, 

com visualidades que cotidianamente nos provocam. Pensar em intervenção urbana é 

entender a cidade como um território cultural, um lugar estratégico para a propagação de 

novos diálogos cotidianos, um lugar de comunicação direta e que se modifica 

constantemente. 

Neste capítulo, abordamos a arte contemporânea e algumas de suas linguagens 

artísticas, aspectos relacionados à arte urbana e suas formas de intervir nos espaços 

públicos, finalizando com considerações a respeito de cartazes de lambe-lambe, que é o 

nosso objeto de estudo como linguagem artística trabalhada com os alunos participantes 

da pesquisa.  

1.1 Arte na contemporaneidade  

A arte contemporânea tem início em meados da segunda metade do século XX. 

Ela tem como uma de suas caraterísticas principais a multiplicidade, mesclando várias 

linguagens e abordagens, experimentando diversas técnicas, recursos, materiais, espaços 

e temas: “quem examinar com atenção as artes dos dias atuais será confrontado com uma 

desconcertante profusão de estilos, formas, plásticas e programas” (ARCHER, 2012, p. 

??). A partir da década de 1960, a arte contemporânea apresenta uma espécie de ruptura 

com a arte moderna, sendo a principal diferenciação a quebra com os suportes 

tradicionais:  

Os anos 60 são referência temporal porque ficaram marcados pela fermentação 

e geração de ideias que se tornaram decisivas para as mudanças que ocorreram 
na segunda metade do século. É uma década com uma grande variedade de 
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movimentos – arte pop, arte conceitual, performances, instalações, arte 

ambiental, etc. Durante essa década se intensificou abertamente a resistência 

às polaridades do sistema das belas artes buscando manter e até mesmo 

aprofundar a relação arte e vida (MARTINS, 2008, p. 28). 

 

Mostrar aspectos de determinada época é o que os artistas fazem em toda a história 

da arte. O mesmo ocorre na atualidade, com os artistas contemporâneos usando 

estratégias para materializar o seu pensamento. 

 

A sociedade de hoje requer um ser reflexivo, e a arte contemporânea favorece 

isso, pois pede interpretação ativa, pode unir diversos meios de pensamento, 
relacionar-se a vários contextos e é suscetível a múltiplas interpretações, 

promovendo o tipo de entendimento exigido por uma sociedade pluralista, na 

qual grupos podem coexistir com diferentes histórias, valores e pontos de vista 

(AGOSTINETTI, 2008, p. 5). 

 

Logo, o artista contemporâneo utiliza as relações sociais como estado de ser e 

estar no mundo, como ferramenta de experimentações para a produção de seus processos 

artísticos. A arte contemporânea traz, como base, novas formas de se pensar, produzir e 

conceber arte, sempre em busca de inovações, fruto de atitudes e reflexões atuais:  

 

[...] não parece haver mais nenhum material particular que desfrute do 

privilégio de ser imediatamente reconhecível como material da arte: a arte 

recente tem utilizado não apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som, 

palavras, pessoas, comida e muitas outras coisas (ARCHER, 2012, prefácio). 

 

A obra de arte não é mais necessariamente um objeto material produzido pelo 

artista, “ou seja, a obra de arte abandonou o objeto produzido pelo artista para investir em 

contextos, palavras, ações, coisas, números” (HEINICH, 2014, p. 377). Ela é capaz de 

estabelecer uma relação com o indivíduo em qualquer espaço. Na arte contemporânea, 

não há fronteiras entre as linguagens artísticas, vídeos e filmes fazem parte de exposições 

em galerias de arte e museus.  

Nesse sentido, a arte contemporânea mudou a forma de pensar e produzir arte, 

aproximando-se cada vez mais das coisas do nosso cotidiano, numa relação entre arte e 

vida. 

A arte contemporânea e as suas obras conceituais, cujas materialidades escapam 

ao convencional, utiliza-se de meios de produção os mais diversos. Uma pluralidade de 

práticas que, ao lado da fruição estética, gera interrogações que são colocadas pelos 

artistas, sobre questões vitais e atuais que permeiam e inquietam a nossa sociedade, 

podendo ser definida de diferentes formas. 
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Além da produção de objetos artísticos, a arte contemporânea tem, como uma de 

suas propostas, ir além do objeto de arte produzido, denotando principalmente o conceito 

por trás da obra. A cena contemporânea também pode englobar novas mídias e atores 

sociais, aliando política e subjetividade, como, por exemplo, o cotidiano, as mídias 

sociais, a globalização etc. Ela vai além dos enquadramentos sociais e artísticos do 

modernismo, abrindo-se a experiências culturais díspares. As novas orientações artísticas 

têm um direcionamento comum: são tentativas de dirigir a arte às coisas do mundo, à 

natureza, à realidade urbana e às tecnologias. As obras contemporâneas abraçam 

inúmeras linguagens, como as artes visuais, a dança, o teatro, a música, o audiovisual, 

entre outras. Com um caráter mais abrangente e interdisciplinar, aproxima-se o público 

da arte.  

Nas ações artísticas contemporâneas, não se tem o paratexto, a explicação da obra, 

a exegese da obra. Por isso, é importante o espectador visitar uma exposição ou ver um 

trabalho de arte urbana e se deixar admirar pelo que está vendo, tendo uma experiência 

estética e também podendo colocar questões à obra. Segundo Fusari e Ferraz (2002, p. 

105), o “principal sentido da obra de arte é, pois, a sua capacidade de intervir no processo 

histórico da sociedade e da própria arte, ao mesmo tempo, ser por ele determinado, 

explicitando, assim, a dialética de sua relação com o mundo”. A obra de arte se completa 

no momento da fruição, no momento da contemplação e dos questionamentos que ela 

pode reverberar.  

Sendo assim, a arte contemporânea gera um campo de relações, é uma forma de 

conhecer, de conhecimento. A arte permite que inúmeras questões sejam tratadas e 

interpretadas de uma maneira singular, considerando e propondo modos de se entender a 

sociedade que envolvem não só o intelecto, mas também experiências sensoriais. Desse 

modo, a arte contemporânea amplia as formas de interação, mediante as novas tecnologias 

de representação e comunicação, tornando-se tão diferente, se comparada a épocas 

anteriores. Cada época tem a sua arte e a arte se rege sempre por um princípio de 

liberdade. 

As produções contemporâneas se encontram num contexto em que nos permitem 

ver o mundo de uma forma mais sensível, nos proporcionando recriar as coisas que nos 

cercam. Essas manifestações geralmente refletem o contexto social do momento em que 

estão inseridas. “Aonde quer que vá, não importa o que se faça para escapar, a arte está 

presente em toda parte, em todos os lugares e em todos os ramos de atividade. Querendo-
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se ou não, a sociedade tornou-se ‘uma sociedade cultural’” (CAUQUELIN, 2005, p. 161, 

grifos da autora). 

A arte contemporânea invade o espaço urbano e fica mais próxima do público, 

como acontece nas intervenções urbanas com os grafites, performances, instalações, 

lambe-lambes, stickers, pichações, flash mob, estêncil, entre outras formas. É o que 

podemos ver nas obras a seguir (Figuras 1 a 6):   

Figura 1: Performance “Passando o Tempo”. Grupo Mapa Coletivo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2015).  

 

 

 

 



25 

 

Figura 2: Instalação “Pequenos Nadas”. Grupo Mapa Coletivo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

Figura 3: Grafite.  Samuel Rodrigues e Ygor Campos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2021). 
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Figura 4: Stickers. Oscar Fortunato. 

  

Fonte: https://www.instagram.com/oscarfortunato/?hl=pt-br  

Acesso em: 23 set. 2021. 

 

 

Figura 5: Estêncil. Diogo Rustoff. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/diogo.rustoff/?hl=pt-br 

Acesso em: 23 set. 2021. 
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Figura 6: Lambe-lambe. Diogo Rustoff. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/diogo.rustoff/?hl=pt-br. Acesso em: 23 set. 2021. 

Umas das maiores referências de lambe-lambe em Goiânia é o artista visual Diogo 

Rustoff (Figura 7). Ele iniciou sua produção na arte urbana em 2006, quando, 

inicialmente, trabalhou com estêncil, e posteriormente foi explorando outras linguagens 

como o grafite e o lambe-lambe. 
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Figura 7: O artista goiano Diogo Rustoff, um dos organizadores do festival Lambesgoias. 

 

Fonte:https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/festival-lambesgoia-cria-mural-de-lambe-

lambes-no-centro-de-goiania. Acesso em: 27 set. 2021. 

 

Diogo Rustoff representa como tema central, nas suas obras, a figura humana, e a 

sua produção explora a ocupação dos espaços públicos e a relação das pessoas com esses 

espaços, abordando, assim, questões como a construção da memória, ausência e presença. 

Ele utiliza em suas obras referências de aspectos da arquitetura da cidade de Goiânia e 

questões atuais. 

 Rustoff é um dos organizadores do festival Lambesgoia, evento que promove o 

intercâmbio de cartazes lambe-lambe de artistas do Brasil e do mundo. A ideia é receber 

esses lambe-lambes e fixá-los em um muro no centro de Goiânia, convergindo todos esses 

cartazes numa obra só (Figura 8). 
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Figura 8: Artistas goianos fixam lambe-lambes em um muro no centro de Goiânia. 

 

Fonte:https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/festival-lambesgoia-cria-mural-de-lambe-

lambes-no-centro-de-goiania. Acesso em: 27 set. 2021. 

O movimento de arte de rua dialoga com questões atuais da sociedade e essas 

questões aparecem nos trabalhos artísticos. Ela faz muito bem o seu papel, ao trazer essas 

questões para o âmbito urbano, dialogando com o cotidiano das pessoas.  

A arte urbana democratiza o acesso à arte, aproximando o público das obras 

desenvolvidas nos espaços urbanos. É um movimento que procura uma cooperação e 

estimula uma participação do público, que deixa de ser passivo, de ser apenas 

contemplativo. A partir de ideias desenvolvidas por tais práticas contemporâneas, os 

espaços urbanos são utilizados por artistas que trabalham com intervenções. 

 

1.2 Arte urbana: Formas de intervir 

 

Arte urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos 

relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. Ela ocorre sobre 

uma realidade preexistente e possui características e configurações específicas, com o 

objetivo de alterar ou acrescentar algo no espaço urbano, ou seja, ressignificar esses 

espaços, permitindo que a população se aproprie daquele determinado espaço. Dessa 

forma, “as obras de arte urbana são, de certa forma, fruto ou produto do território, mas, 

ao mesmo tempo, incide sobre este mesmo território, ressignificando-o” (MARZADRO, 

2013, p. 12). 
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Esse tipo de arte rompe com o pensamento de produção convencional, permitindo 

múltiplos resultados. Trata-se de levar o espectador a pensar, a refletir sobre as formas da 

vida cotidiana e a analisar sua condição no mundo. Esse processo faz com que haja uma 

aproximação entre artista, a obra e o público. Trata-se de pensar o espaço público como 

uma grande galeria de arte a céu aberto onde se pode ter interação direta com o público. 

 

Ao instalar a obra em espaço público, o artista tem uma nova relação com a 
própria fruição da mesma, pois, ao contrário do espaço da galeria ou do museu, 

onde o espectador está preparado para se “relacionar” com a arte; nas ruas, a 

arte se impõe como uma experiência, muitas vezes inesperada, às vezes até 

mesmo, indesejada. O espectador da intervenção urbana é o cidadão comum, 

pego de surpresa em meio ao seu dia-a-dia por uma experiência artística 

(SILVA, 2011, p. 215). 

 

Considerar a arte urbana, no sentido contemporâneo, é pensar o efêmero, um 

produto de pouca duração e uma arte sem valor financeiro imediato. É pensar o espaço 

público como suporte para a intervenção, como estado de ser e estar no mundo. Essas 

intervenções exercem um impacto sobre o social, já que fazem parte da paisagem urbana 

e são visíveis às pessoas que por ali passam. “É um lugar compartilhado no cotidiano, 

criador de raízes, laços de pertencimento e símbolos. É através do conhecimento desses 

símbolos que podemos restituir toda a riqueza de valores que dão sentido aos lugares e 

aos territórios de vida” (RIBEIRO, 2009, p. 26). 

Intervir artisticamente nesses espaços é transformar o espaço urbano em poesia, 

poesia visual, trata-se de observar a cidade, as ruas e olhar determinado espaço ou objeto 

como possibilidade de transformação, colocar uma poesia no caminho das pessoas, 

transformando não só a cidade, mas também as pessoas. Um poste cinza é apenas um 

poste cinza, porém, quando se cola um lambe-lambe ou qualquer outra forma de se 

expressar nele, aquele poste já não é mais só um poste cinza. Enquanto função poste, ele 

é só um objeto, as pessoas simplesmente passam por ele, mas quando sofre uma 

intervenção, ele passa a ser observado de outra forma.  Segundo Seno,  

 

se acreditarmos no poder das ideias, tal como devemos fazer, teremos de 

compreender que para estas alcançarem o seu potencial, não podemos guardar 

os nossos pensamentos para nós próprios, mas sim partilhá-los. Esta é a razão 

principal por que o espaço público oferece um painel tão fértil para a expressão 

artística espontânea (SENO, 2010, p. 220). 

 

Porém, não há como calcular o que cada interferência pode causar nas pessoas, 

pois cada intervenção vai muito além, é uma forma de transformação da cidade e da 
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própria vida e diz respeito ao poder que cada um tem de transformar a sua cidade. As ruas 

da cidade são palcos de expressão e quem transita por esses espaços de apropriação estão 

sujeitos a ressignificá-los. 

A cidade é repleta de elementos invisíveis, de pessoas à margem da sociedade, em 

meio a prédios abandonados. A arte urbana tem um viés também de trazer luz, cor, 

renovação para as ruas das cidades. Esse tipo de produção artística aparece no cotidiano 

das ruas, se inscreve na própria realidade, surge para interagir com o meio urbano, 

misturando-se à rotina de uma cidade.  

A arte urbana acentua a democratização do fazer artístico, com as suas mais 

variadas formas de se expressar. É um processo de comunicação, de vozes e discursos. 

 

Cabe observar que, atualmente nas artes visuais, a linguagem da intervenção 

urbana precipita-se num espaço ampliado de reflexão para o pensamento 

contemporâneo. Importante para o livre crescimento das artes, a linguagem das 

intervenções instala-se como instrumento crítico e investigativo para 
elaboração de valores e identidades das sociedades. Aparece como uma 

alternativa aos circuitos oficiais, capaz de proporcionar o acesso direto e de 

promover um corpo-a-corpo da obra de arte com o público, independente de 

mercados consumidores ou de complexas e burocratizantes instituições 

culturais (BARJA, 2008, p. 216). 

 

A arte urbana permite uma possibilidade de elementos que a arte nas galerias ou 

museus não proporcionam diretamente ou gratuitamente, como nas ruas. Como possibilita 

um diálogo entre pessoas das mais diferentes classes sociais, trata-se de um espaço vivo, 

estabelecendo uma relação orgânica com o lugar e as pessoas que ali habitam ou que por 

ali passam, é interativo. As intervenções urbanas surgem como novas formas e meios de 

se produzir arte, no sentido de negação dos espaços destinados a ela, como museus e 

galerias. É uma forma de se manifestar, usando a rua como esse espaço. É um processo 

direto do artista com o espaço, podendo ou não ter a mediação de um curador, utilizando-

se de novos valores e práticas estéticas. 

As intervenções são efêmeras porque acompanham a respiração da cidade. A arte 

urbana permite o trânsito livre de diversas linguagens mudando o movimento da cidade, 

provocando o olhar, comunicando um pensamento. Além disso, a arte urbana fomenta o 

imaginário, demarca território, influencia o mapa mental e afetivo que transeuntes 

estabelecem na cidade. Uma diferença importante entre fazer arte urbana nas ruas e arte 

num espaço como museus ou galerias, é que, na arte urbana nas ruas, o diálogo é mais 

amplo, por haver uma visualização maior de uma parcela significativa da população que 

raramente ou nunca frequenta esses outros espaços.  



32 

 

Nos diálogos que tive na minha experiência como docente, percebi que uma 

minoria significativa de alunos já visitou algum museu ou galeria. Esses espaços, 

infelizmente, são pouco visitados pela grande população, que acabam vendo esses lugares 

como espaços elitizados. A arte exposta nesses lugares “é feita por apenas uns poucos 

escolhidos. Um pequeno grupo cria, promove, comercializa, exibe e decide seu sucesso 

[...] Quando se vai a uma galeria de Arte, você é apenas um turista olhando a sala de 

troféus de alguns milionários” (BANKSY, 2012, p. 170). 

Em uma perspectiva diferente, a arte urbana possibilita um diálogo com um 

público maior. As permanentes ressignificações do espaço urbano fazem com que as 

pessoas se apropriem cada vez mais desses espaços, pois “observar a arte não significa 

‘consumi-la’ passivamente, mas tornar-se parte de um mundo ao qual pertencem essa arte 

e esse espectador. Olhar não é um ato passivo; ele não faz que as coisas permaneçam 

imutáveis” (ARCHER, 2012, p. 235, grifo do autor).  

Nesse sentido, a arte urbana estabelece uma relação com o espaço público e com 

as pessoas que passam por esses locais. Essas mensagens se propagam pelas ruas da 

cidade, transmitindo opiniões, reflexões, questionando experiências e retratando 

demandas contemporâneas. É provocadora. 

A arte urbana necessita das pessoas que habitam a cidade, mesmo que de 

passagem, é necessário o olhar dessas pessoas, pois são elas que percebem que algo foi 

mudado, ressignificado naquele espaço urbano. A interação é mais importante que o 

resultado final, é um processo artístico que ganha vida com o olhar de quem passa pela 

intervenção, percebe aquele movimento e acaba se envolvendo no processo artístico. Ao 

ressignificar o espaço urbano, a arte urbana produz um lugar imaginário, produzindo 

novos valores simbólicos, mudando a dinâmica constante que as grandes cidades 

apresentam. Ela pode sensibilizar tanto o espaço quanto as pessoas.  

A arte urbana tem um viés libertário e transgressor, por fugir dos padrões culturais 

que decidem o que é e o que não é arte, e por causar um certo desconforto visual. Neste 

sentido, a autonomia que o artista urbano tem, tanto no que diz respeito à obra que foi 

produzida, quanto ao local em que será exposta, institui, na arte urbana, um viés marginal.  

Portanto, é importante refletir sobre o local onde se faz uma intervenção, pensando 

no público que vai ser atingido e na mensagem que se pretende passar, a ação do intervir 

tecendo diálogo entre as pessoas e o local.  



33 

 

Conforme já mencionado, a arte urbana se diferencia das demais formas de se 

fazer arte por negar os espaços destinados a ela, como museus e galerias, colocando em 

discussão valores, crenças e identidades sociais. Para Pallamin (2000, p. 23), a  

 

arte urbana é uma prática social. Suas obras permitem a apreensão de relações 

e modos diferenciais de apropriação do espaço urbano, envolvendo em seus 

propósitos estéticos o trato com significados sociais que as rodeiam, seus 

modos de tematização cultural e política. 

 

A cidade é um fluxo constante de pessoas e informações, é uma relação de 

experimentação e diálogo contínuo. A arte urbana busca subverter sentidos e revela novas 

ideias. Este “experimentar” a cidade requer pensar novas linguagens e tecnologias que  

façam parte da cidade, do cotidiano de experimentar a cidade. Desta forma, o meio urbano 

se transforma em um dos elementos da obra, gerando uma fissura no movimento das ruas 

da cidade. Uma forma de se comunicar com a cidade e com os seus indivíduos é tentar 

trazer esse diálogo que proporciona uma ressignificação da cidade.  

Essa experimentação artística gera uma mudança na cidade e no pensamento do 

indivíduo com a própria cidade. Ultrapassar os limites espaciais que a cidade oferece, por 

meio da arte urbana, gera uma quebra na rotina dos que por ali passam e muda a visão do 

espaço público. Para o artista urbano, é importante observar e pensar a cidade de uma 

maneira diferente, de uma forma contemplativa e ativa, e usar a espacialidade da rua como 

suporte para sua obra.  

As intervenções urbanas usam o espaço urbano para se comunicar com o 

indivíduo, diante de uma sociedade de consumo. A cidade é, de certa forma, um ambiente 

hostil e complexo, de comércios e movimentação constantes. “No cotidiano das grandes 

cidades os espaços públicos se tornam, cada vez mais, locais de passagem” (MENDES, 

2012, p. 3), em nossa sociedade não existe mais tempo para notar o outro, notar a si ou o 

meio em que se vive; tudo se torna passageiro. Existe muita comunicação, principalmente 

comunicação visual, a todo tempo nos deparamos com propagandas, placas de lojas, 

sinalização de trânsito, pichações, grafites, sinalizações verticais e horizontais. A cidade 

“fala”, só é preciso se atentar. No entanto, não podemos deixar de constatar que, 

atualmente, muitas vezes as pessoas passam por períodos significativos de tempo olhando 

quase que exclusivamente para seus celulares, sem se darem conta do que se passa ao seu 

redor. 
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O que uma cidade é capaz de nos falar? Geralmente não prestamos atenção nisso, 

seja por pressa, por evitar ou naturalizar. O ir e vir de cada pessoa já é uma forma de 

expressão. Quando jogamos lixo nas ruas, estamos intervindo naquele espaço. A rua é um 

universo de falas, de expressões que a cidade nos possibilita e que a todo tempo está se 

transformando, mudando. Nesse sentido, a cidade é experimentada a todo momento pelas 

pessoas que a habitam. 

As pessoas são bombardeadas o tempo todo por informação e imagens nas ruas, 

imagens estas que não são convidadas a fazer parte da cidade. São árvores sendo cortadas, 

prédios sendo erguidos, fachadas mudando de cor, tudo muda a toda hora e a população 

não é convidada a opinar. Uma das funções das intervenções urbanas é justamente 

ressignificar o espaço, é “essencial compreender como a intervenção não encomendada é 

um reflexo contra a hegemonia do espaço público por parte dos interesses de uns poucos 

sobre o bem-estar psicológico de muitos” (SENO, 2010, p. 22).  

Portanto, a arte urbana possibilita que a cidade seja ressignificada pelos seus 

habitantes, permitindo que o espaço público seja modificado e reconhecido por quem 

transita por ele. As intervenções urbanas são capazes de dar um novo sentido aos espaços 

urbanos para quem passa por aquele lugar. “São trabalhos notadamente voltados para uma 

experiência estética que procura produzir novas maneiras de perceber o cenário urbano e 

criar novas relações afetivas com a cidade que não a da objetividade funcional que aplaca 

o dia-a-dia” (MAZETTI, 2006, p. 11). 

A arte urbana tem um caráter de intervenção, é um diálogo direto entre obra e 

lugar e uma relação direta com o público. Utiliza-se a cidade como espaço para intervir 

artisticamente numa simbiose de signos, símbolos, palavras e imagens, construindo uma 

narrativa visual no espaço urbano.  

As intervenções podem ser consideradas recortes, mutações, sobreposições de 

uma parte ressignificada da cidade. Assim como as pessoas, a cidade também está em 

constante movimentação, a cidade é mutável. A cidade é um campo fértil para diversas 

possibilidades de intervenções.  

As obras de arte urbana fazem parte da estética do espaço urbano e dialogam com 

os que transitam nesses espaços, o público que se relaciona diretamente com essas 

produções, são trabalhos artísticos de reflexão e ação. Portanto, a arte urbana transcende 

o estético, de forma que o sentido e a reflexão sobre a obra vão além da forma e conteúdo. 

A cidade é pública, ela faz parte da paisagem cotidiana das pessoas. Toda manifestação 

que acontece na rua é um manifesto em si.  
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Em seguida, abordamos o lambe-lambe, que é o foco principal desta pesquisa e 

uma das várias linguagens utilizadas pela arte urbana para intervir no espaço público. 

Mais adiante, esclarecemos como os alunos participantes trabalharam com a criação e a 

exposição de seus lambe-lambes. 

 

1.3 Lambe-Lambe: recados urbanos 

Os lambe-lambes são cartazes afixados em espaços públicos. Historicamente, “o 

primeiro cartaz conhecido é o de Saint-Flour, de 1454, feito em manuscrito e sem 

imagens” (CÉSAR, 2000, p. 52). É somente no século XIX que esses cartazes ganham 

um viés mais artístico, nas mãos de Jules Chéret e Henri de Toulouse-Latrec, com uma 

função de promover casas de espetáculos franceses, como o Moulin Rouge (Figura 9).  

Figura 9: Henri de Toulouse-Lautrec. Moulin Rouge. 1891. 

 

Fonte: https://www.ebiografia.com/toulouse_lautrec/. Acesso em: 24 set. 2021. 

 

Com o surgimento da impressão em massa, houve uma grande propagação desses 

cartazes pelas ruas das cidades. Essa disseminação dos cartazes está ligada diretamente à 
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tecnologia daquela época e ao surgimento da reprodução de cartazes em massa. Um dos 

lambe-lambes mais conhecidos no Brasil nos últimos tempos é o “Mais amor por favor”, 

do artista Ygor Marotta (Figura 10).   

Figura 10: Lambe-lambe “Mais amor por favor”. Ygor Marotta. 2013 

 

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cidades/mais-amor-por-favor/.  

Acesso em: 24 set. 2021 

 

Intervenções como as dos lambe-lambes possibilitam interações estéticas com o 

espaço urbano e interações entre os indivíduos que passam por aqueles locais, produzindo 

significados e discursos, nesse processo comunicativo. Os cartazes, em geral, podem ter 

diversos conteúdos, como: venda de produtos e serviços, propaganda de eventos, viés 

político, artístico etc. Eles lançam e conduzem reflexões, desejos, questionamentos. Estas 

visualidades e textualidades urbanas chegam até nós e nos atingem, há uma interação 

instantânea com o indivíduo e com os lugares estratégicos de circulação. O foco desta 

pesquisa são os cartazes artísticos. 

Há uma quantidade imensa de informações visuais nas ruas das cidades, em sua 

maioria produzidas por uma publicidade comercial de várias origens, conteúdos e formas.  

É tanta informação que é impossível assimilar tudo que é visto.  
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Esses cartazes, de diversas formas e conteúdo, fazem parte das visualidades 

urbanas, desde propagandas de lojas a um trabalho artístico, seja ilustrado ou escrito, com 

os mais variados propósitos. Além do texto, os lambe-lambes veiculam um valor estético, 

como as formas das letras e imagens utilizadas, assim como as cores e imagens. Eles têm 

um papel de comunicação direta com os indivíduos que passam por esses espaços, 

constituindo assim uma relação com o mundo.  

Como mencionamos anteriormente, as ruas da cidade são centros de circulação, 

locais de passagem de pessoas que podem estar em constante processo de diálogo com a 

cidade, num contínuo movimento. Os lambe-lambes são formas de se comunicar com os 

indivíduos diante da dinâmica urbana: “a cidade passa a ser um suporte para a escrita sem 

delimitação de espaço, mensagem ou mensageiro” (RAMOS, 2007, p. 1267). Atualmente, 

o lambe-lambe é uma técnica de impressão utilizada pela publicidade de rua. É uma 

possibilidade de intervir no espaço público de uma forma acessível, pois a produção do 

cartaz pode ser feita em casa, à mão ou impresso e, posteriormente, basta escolher o 

espaço e colar. Está muito presente no cotidiano das cidades, é uma espécie de outdoor 

reduzido.  

O espaço público modifica diretamente o sentido da imagem, da palavra ou do 

texto. Dependendo do que é enunciado e do lugar onde um lambe-lambe é colocado, 

alteram-se radicalmente as possibilidades de interpretação do que é afirmado. Por 

exemplo, quando se escreve a palavra LIBERDADE, num cartaz, e se cola na frente de 

uma escola, esse cartaz gera um sentido. Por outro lado, se for colocado o mesmo cartaz 

na frente de uma delegacia, esse mesmo cartaz pode gerar outro sentido. De acordo com 

o uso social desses espaços, o cartaz ganha diversos contextos (NOVAES, 2018). 

Por isso, é importante, para a produção de um lambe-lambe, pensar no potencial 

estratégico do lugar em que ele vai ser colado, e colocar valores visuais na forma textual, 

como o formato das letras e cores. Para Gonzales (2013, pág. 8), “o lambe-lambe, um 

cartaz de tamanho variado que é colado em espaços públicos, (...) tem o poder de atrair a 

atenção do público e do consumidor encantando-o com suas imagens e mensagens tendo 

um estranho e curioso poder de encantamento”. É importante chamar a atenção do 

espectador, tirando ele do lugar comum, de alguma forma. 
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1.4 O lambe-lambe como manifestação artística  

As intervenções urbanas não se encaixam nos padrões estéticos consagrados, na 

maioria das vezes, elas acontecem nas ruas, que são espaços com grande potência para a 

comunicação direta. Essas intervenções estabelecem relações diretas com os indivíduos 

que transitam nesses espaços. O lambe-lambe, particularmente, tem características que 

dialogam entre arte e comunicação direta com os indivíduos. Geralmente são trabalhos 

efêmeros, de curta durabilidade, e existem como ações realizadas no espaço público. Os 

lambe-lambes geralmente têm um viés publicitário ou artístico, o foco da nossa pesquisa 

são os lambe-lambes artísticos (Figuras 11 e 12). 

Figura 11: Lambe-lambe. Samuel Rodrigues. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
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Figura 12: Lambe-lambe (detalhe). “Eu escuto a cor dos passarinhos”, Manoel de 

Barros. Samuel Rodrigues. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/osamuelrodrigues//p/B15ySJQnGcl/. Acesso em: 07 fev 2021 
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O lambe-lambe, como manifestação artística, se desdobra entre a arte e a 

comunicação. Segundo Silva (2015, p. 13), os lambe-lambes “fogem do discurso 

globalizado e globalizante do consumo e originam-se, em grande parte, de rumores das 

periferias sociais e culturais”. Eles são espalhados pelas ruas das cidades e servem para o 

artista se comunicar com as pessoas, sem que elas precisem ir a museus ou galerias. De 

caráter instantâneo e efêmero, o lambe-lambe, assim como as diversas outras formas de 

intervenção urbana, democratizou a forma de se produzir arte, sem a necessidade de um 

lugar institucionalizado. Os lambe-lambes com um intuito artístico possuem um valor 

estético reflexivo, geralmente são expostos em lugares estratégicos para alcançar uma 

visibilidade maior e, de alguma forma, provocar. 

A principal função dos lambe-lambes artísticos é legitimar um determinado uso 

social do espaço. É colocar um discurso que não foi encomendado, é alguém tomar lugar 

de fala na sua própria cidade ou em outras, significa ocupar a cidade, propor 

questionamentos e reflexões de uma forma simples. Na arte urbana, a intervenção não 

pertence ao artista, pertence à rua. Uma das possibilidades que os lambe-lambes artísticos 

podem gerar é tirar as pessoas da rotina, da correria diária nas ruas da cidade. A 

intervenção pode mudar o sentido do caminho do indivíduo, uma fuga do lugar comum. 

É justamente dentro do contexto urbano que os lambe-lambes artísticos ganham 

sentido. O espaço urbano dentro dessa lógica é um cenário de manifestações culturais e 

artísticas. O trabalho artístico desenvolvido no ambiente urbano procura produzir efeitos 

nas formas dominantes de discursos, 

 

as mais diferentes formas de interação com elementos que constituem a 

paisagem urbana, que considerem a cidade como uma grande tela que sirva de 

suporte, motivação e até mesmo personagem para sua realização, extrapolando 

inclusive as fronteiras da arte e da ação política (LIMA, 2013, p. 13). 

 

Nesse sentido, vários artistas começaram a surgir, colocando sua arte por meio 

dessa mídia, diferente da arte de murais ou do grafite tradicional feito com spray. O 

lambe-lambe, assim como a arte em estêncil e os stickers, possibilita que o artista se 

concentre em fazer sua arte com calma e apenas se preocupando com o local e a colagem 

da arte, possibilitando a aplicação em locais de grande trânsito. Trata-se de um tipo de 

arte democrática que está ao alcance de qualquer um e que não impõe experiências 

teóricas aprofundadas, seja para quem a produz ou para quem a observa. 
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O lambe-lambe artístico tem um caráter poético, e essa poesia, textual ou visual, 

estando na rua, tem uma função de memória compartilhada de uma pessoa ou grupo, 

valorizando a cultura como forma de preservar a história de uma determinada época.  

Nesse sentido, segundo Fusari e Ferraz (1993, p. 105), 

 

O principal sentido da obra de arte é, pois, a sua capacidade de intervir no 

processo histórico da sociedade e da própria arte e, ao mesmo tempo, ser por 

ele determinado, explicitando, assim, a dialética de sua relação com o mundo. 

 

 

 A rua é o suporte das pessoas que procuram meios alternativos para se expressar, 

assim como se pode ler no poema de Mário Lago, “O povo escreve a história nas paredes”: 

[...] 

E agora, meu companheiro? 

Como iremos escutar 

Palavras que indicam rumo 

Se ninguém pode falar? 

 

E agora, meu companheiro, 

Quem nos irá defender? 

Fecharam nosso Partido... 

Que mais vai acontecer? 

E agora, meu companheiro? 

Companheira, o que fazer? 

 

Fecharam a boca do povo, 

Que mais vai acontecer? 

Cortaram os braços do povo 

Que mais vai acontecer? 

Quem mais vai defender o povo 

Quando o mais acontecer? 

 

[...] 

Quem vai alertar o povo  

Toda a vez que contra o povo 
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Rasgarem a Constituição? 

Fecharam a boca do povo 

Com a cassação. 

 

[...] 

Há sempre uma mão altiva  

Pegando um giz ou pincel. 

E há muros pela cidade 

Se nos negarem papel. 

 

Me dá tua mão, companheiro. 

Companheira, me dá a mão.  

Me dá tua mão, 

Meu irmão, 

Meu irmão. 

Vamos andar na cidade, 

Verás que eu tenho razão. 

 

Naquele muro... que lês? 

CONSTITUINTE! Talvez, 

Talvez tu mesmo escreveste 

Esta palavra. Talvez... 

 

Isso é história, companheiro, 

História de uma campanha 

Que o povo escreveu nos muros 

E os muros foram levando 

Pra consciência nacional. 

História que tu escreveste 

Fazendo daquele muro 

O teu imenso jornal. 

 

Olha outro muro... Que lês? 

AUTONOMIA! Talvez, 
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Talvez tu mesmo escreveste 

Esta palavra. Talvez... 

 

Isso é história, companheiro. 

História que tu escreveste 

À margem das linotipos, 

À margem da rotativa 

E das tiras de papel. 

História que tu escreveste 

Tendo ideal, mão altiva, 

Toco de giz ou pincel. 

 

O VOTO É A ARMA DO POVO! O NOSSO PETRÓLEO É NOSSO! 

 

Anda comigo e espia pras paredes, 

Vê quanta história ali já se escreveu. 

São páginas e páginas de luta 

Que escrevemos nos muros com  

O povo, 

Como povo, tu e eu. 

 

São páginas que o tempo não apaga 

E nem apaga a reação. 

São páginas que o povo 

Diariamente 

Lê quando passa para as oficinas 

E guarda, pra reler, no coração. 

 

Essas não há polícia que apreenda. 

Essas não há ministro que suspenda 

Porque sempre haverá paredes na cidade 

E sempre haverá povo. 

E quando o povo sofrer, 

Enquanto tiver fome e tiver sede, 
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Enquanto não tiver direito e 

Liberdade, 

Os muros amanhecerão contando 

Histórias. 

 

Pintem-se os muros! Quem importa! 

O que o povo ali escrever, 

Depois de secar a tinta, 

Por baixo daquela tinta 

De novo há de aparecer. 

 

Ponham-se os muros abaixo! 

Quem importa? Que importa, irmão? 

Não há cidade sem casas 

E nem há casas sem muros. 

Os muros são como o povo. 

Se renovam, se renovam. 

E onde surgir um muro 

Mão do povo surgirão 

Pra escrever a sua história, 

História de suas fomes, 

História de suas sedes. 

 

Fecham partidos? Pra frente! 

Cassam mandatos? Pra frente! 

Fecham jornais? Para frente! 

Há muros onde escrevemos 

A história de nossas fomes, 

A história de nossas sedes. 

Para a frente! Para a frente! 

 

O povo escreve a história  

Nas paredes! 
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Fonte: http://www.vermelho.org.br/app/noticia/319316-1 

 

Assim como no poema de Mário Lago, as produções artísticas urbanas carregam 

um contexto histórico no qual a rua é um meio para o povo expressar suas ideias.  

Os lambe-lambes artísticos estão na esfera do olhar, entre recepção e percepção 

do que é comunicado, o que gera sentidos e significados, conflitos e identificações: 

 

 [...] consideramos essas produções com natureza intercambiável entre arte e 

comunicação, pois apresentam características estilísticas de produções 

artísticas, mas agregam estratégias comunicacionais. Essas estratégias buscam 

promover a articulação e a organização desta mídia, o cartaz lambe-lambe, e o 
público (SILVA, 2015, p. 11). 

 

Essa construção de visibilidades e a ressignificação de um espaço geram a ideia 

de construção daquele espaço, tanto para quem produz a obra quanto para quem a lê, 

percebendo-se como leitor, criador e cidadão. Para Cauquelin (2005, p. 164), “em uma 

sociedade de comunicação, a criação artística é a atividade mais requisitada, mais 

demandada, e talvez a única que convém perfeitamente à circulação de informações sem 

conteúdos específicos”. 

Os lambe-lambes são capazes de ressignificar o espaço urbano num cotidiano 

dinâmico, espaço este repleto de produção de sentidos, visualidades que cotidianamente 

nos provocam. Nesse sentido, a cidade é um lugar estratégico para propagação de novos 

diálogos cotidianos, é um lugar de comunicação constante, que se modifica 

constantemente, (Figura 13).  
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Figura 13: Grafite. Samuel Rodrigues 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2021) 

Portanto, o lambe-lambe também é uma relação entre o sujeito e o seu entorno e 

impulsiona uma mudança de contemplação para a comunicação. É um tipo de 

manifestação artística pautada na própria voz do artista, é o seu discurso, seu 

questionamento, a sua reflexão que está sendo levada à rua. Nesse sentido, toda pessoa 

tem o direito de se manifestar e o lambe-lambe é uma linguagem poética de se expressar. 
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CAPÍTULO 2 - CULTURA VISUAL E O PROJETO PRÉ-PANDEMIA 

Neste capítulo, abordamos teoricamente a cultura visual e relatamos como 

sistematizamos uma proposta educativa que levasse a uma reflexão sobre a cultura visual 

como ferramenta educacional crítica. A proposta pedagógica no ensino das artes visuais 

dessa pesquisa parte, portanto, das contribuições da cultura visual como suporte para as 

questões educacionais, procurando consolidar a teoria por meio da prática, com a 

utilização do lambe-lambe como linguagem artística para o processo de ensino 

aprendizagem. Na segunda metade do capítulo, apresentamos o planejamento da proposta 

educacional, baseada na perspectiva da cultura visual, em um cenário pré-pandemia da 

Covid-19, que teve seu início crítico aqui no Brasil em meados de março de 2020. 

 

2.1 Cultura visual 

 

Nessa pesquisa, a ação educacional tem amparo referencial na teoria da cultura 

visual de Fernando Hernandez (2007) e Raimundo Martins (2012), por ter, como uma das 

características principais no estudo das artes visuais, uma relação significativa com o 

consumo dos artefatos simbólicos que se manifestam visualmente.  

A cultura visual tem como um dos objetivos estudar as formas de representações, 

valores, crenças e identidades diante da imersão imagética caracterizada pelos artefatos 

simbólicos direcionados ao sentido do olhar. Esses artefatos que Hernandez (2007) cita 

são direcionados para as representações e práticas simbólicas por meio das quais as 

imagens geram sentido, como, por exemplo, os anúncios, grafites e outras formas de 

intervenção urbana, as artes tradicionais, propagandas, entre outros. Nas palavras do 

autor: 

              Ainda que haja muita produção sobre as questões visuais, não há 

quase formulações sobre métodos de interpretação e de como usar 

esses métodos, nem para a pesquisa, nem para a educação. E não me 

refiro apenas a métodos que poderíamos chamar tradicionais, que têm 

por base o estudo da forma e do conteúdo, a iconografia e a 

iconologia, e àqueles que fazem parte da semiótica estruturalista. 
Refiro-me aos métodos de interpretação e de investigação surgidos a 

partir do debate pós-estruturalista e das contribuições da história 

cultural da arte, dos estudos culturais, dos estudos feministas e dos 

meios, entre outros saberes (HERNANDEZ, 2007, p. 29). 

 

Nesse sentido, é necessária uma reeducação visual no sentido de educar o olhar 

para uma análise mais profunda sobre aquilo que vemos. É importante interpretar aquilo 
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que é visual no sentido mais amplo ao que pode ser considerado como visual, como textos 

escritos, orais, auditivos e corporais. A cultura visual é um campo de estudos que trabalha 

os modos de ver o mundo em que se vive, a partir de análises e discussões no sentido 

principalmente das imagens, que hoje em dia representam reflexos que constituem a 

sociedade. 

O estudo da cultura visual permeia discussões de diversas áreas, como história da 

arte, cultura da mídia, estudos da linguística, estudos culturais, da sociologia, da cultura, 

do cinema, entre outros, ou seja, a cultura visual é um campo de estudo multidisciplinar, 

caracterizado como um campo de pesquisa relacionado a diversas áreas e manifestações 

que envolvem a experiência visual que perpassa o cotidiano de nossa sociedade. Segundo 

Coelho (2010), a cultura visual: 

 

[...] é um campo de possibilidades para inventar novas narrativas para a 

educação e o ensino das artes visuais. Novas narrativas mais de acordo com o 

contexto contemporâneo, criando e desafiando interpretações que permitam às 

crianças e jovens de hoje se posicionarem criticamente como consumidores de 

imagens, construtores de identidades e subjetividades no contato cotidiano 

com o imaginário das corporações (COELHO, 2010, p. 210). 

  

Segundo Hernandez (2007),  

 

A expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e 

interpretações críticas em torno das relações entre posições subjetivas e as 

práticas culturais e sociais do olhar. Desse ponto de vista, quando me refiro 

neste livro à cultura visual, estou falando do movimento cultural que orienta a 

reflexão e as práticas relacionadas a maneiras de ver e visualizar as 

representações culturais e, em particular, refiro-me às maneiras subjetivas e 

intra-subjetivas de ver o mundo e a si mesmo (HERNANDEZ, 2007, p. 22). 

 

Nesse sentido, Hernandez (2007) traz a discussão sobre o estudo no campo da 

cultura visual, no sentido de investigar e analisar os processos de ver e compreender o 

mundo mediados pela cultura, e também no sentido de como se dão os processos de 

construção do conhecimento a partir da imagem, dentro do campo da cultura visual. Esse 

conhecimento se dá por meio “das práticas culturais relacionadas ao olhar e às maneiras 

culturais de olhar na vida contemporânea, especialmente sobre as práticas que favorecem 

as representações de nosso tempo e levam-nos a repensar as narrativas do passado” 

(HERNANDEZ, 2007, p. 22). 

É importante perceber como a nossa relação com as imagens mudou 

consideravelmente nos últimos anos. Nós vivemos em uma sociedade bombardeada por 
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imagens, principalmente devido ao grande e rápido desenvolvimento tecnológico. 

Imagens estas de diversas formas e significações, sejam imagens publicitárias ou não, 

manifestadas por meio de símbolos e narrativas visuais. Além das imagens que estão ao 

nosso redor nas ruas, outdoors, estabelecimentos etc., temos um outro bombardeio que 

são as imagens que são inseridas no nosso cotidiano e que são propagadas dentro de 

nossas residências por meio de computadores, televisão e nos smartphones, que é uma 

das ferramentas visuais mais utilizadas hoje em dia. O fluxo de imagens é muito dinâmico 

e acelerado, o que ocasiona também o surgimento de novas práticas sociais, logo, as 

imagens que nos rodeiam possibilitam maneiras de ver o mundo. Segundo Proença,  

 

[...] à medida que a técnica e depois a tecnologia invadiram os meios de 
produção, acabaram provocando também o surgimento de novas formas 

artísticas nas quais foi ultrapassada a rígida separação entre obras de arte e 

objetos produzidos com a interferência de máquinas (PROENÇA, 2009, p. 

364). 

 

O estudo da cultura visual é o campo referente à construção do visual na vida 

contemporânea e como essas imagens produzem significado nos contextos culturais e 

implicam nas formas de construção de signos e significados, gerando assim diferentes 

formas de olhar a sociedade e a vida. Segundo Martins (2012, p. 286), “buscar 

compreender as culturas das imagens de nosso tempo pode abrir caminho para entender 

a sociedade em que vivemos, suas contradições, seus conflitos internos, seus dilemas 

educacionais e, sobretudo, seus medos e suas utopias”. 

Estudos que se baseiam na perspectiva da cultura visual tratam não só da imagem, 

mas de toda a produção, circulação e das formas de olhar de determinada imagem. Esta 

perspectiva de estudo, na educação, torna-se um campo vasto de oportunidades de 

aprendizagem, pois os alunos são atingidos diariamente por diversas mensagens visuais 

e a escola pode ajudar na construção de saberes relativos às imagens e aos conteúdos 

escolares importantes à vida dos alunos. Ou seja, torna-se significativo no processo 

educacional refletir sobre as relações das produções imagéticas com os conteúdos 

escolares e os modos de trabalhar esses conteúdos nas artes visuais. 

 

Abordadas como artefatos educativos, as imagens podem articular 

informações, significados e valores que influenciam e até mesmo 

orientam/direcionam as pessoas a se posicionar em relação à ideias, a formar 

opinião sobre problemas e situações e, principalmente, a construir algum tipo 

de compreensão sobre o mundo em que vivem (MARTINS, 2012, p. 286). 
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A proposta desta pesquisa se encaixa com a cultura visual no sentido de ampliar a 

experiência visual por meio de uma proposta artística que propõe um ponto de vista crítico 

e social de como compreender e ressignificar o espaço público das ruas e suas 

experiências no cotidiano da vida dos alunos.  

Sendo assim, a cultura visual nos norteia no processo de tentar desenvolver um 

senso crítico no aluno, considerando as possibilidades de diversidade cultural e a 

ressignificação do seu contexto sociocultural. 

Um dos motivos que justificam a realização desta pesquisa, na perspectiva dos 

estudos da cultura visual, é tentar explorar o que vemos na nossa realidade a partir das 

características do contexto social de cada aluno e o que se passa no mundo. Para isso, é 

necessário ter um olhar atento ao que se passa na nossa sociedade e procurar meios para 

que possamos desenvolver ações voltadas para as artes, no sentido de participar 

ativamente do processo de aprendizagem voltada para o desenvolvimento de um senso 

crítico. Nesse sentido, é fundamental a aprendizagem e o exercício de leitura das imagens, 

seus significados, como elas nos afetam e, a partir disso, procurar desenvolver trabalhos 

artísticos, como o lambe-lambe, por exemplo, num contexto sociocultural 

contemporâneo. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma proposta de ação artística, utilizando 

linguagens artísticas contemporâneas como forma de intervir no espaço público. A 

proposta de uma ação educativa por meio de intervenções urbanas pode gerar reflexões, 

processos e ressignificações condizentes com as experiências que cada sujeito tem, nas 

suas relações com a sociedade. 

Quando pensamos a cultura visual voltada para a educação e, em particular, no 

trabalho com intervenções urbanas, acreditamos em seu potencial para o desenvolvimento 

do pensamento crítico e a construção de um trabalho artístico, uma vez que ela considera 

a escola como um lugar de debates e construção coletiva do conhecimento, tendo em vista 

os processos que cada um traz e que permeiam o nosso cotidiano. Esse pensamento crítico 

pode se dar por meio da leitura, reflexão e construção dos significados do olhar a partir 

de uma ação prática. Como afirma Hernandez, 

 

(...) uma diversidade de práticas e interpretações críticas em torno das relações 

entre as posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar. Desse 

ponto de vista, (...) estou falando do movimento cultural que orienta a reflexão 

e as práticas relacionadas a maneiras de ver e de visualizar as representações 

culturais e, em particular, refiro-me às maneiras subjetivas e intra-subjetivas 

de ver o mundo e a si mesmo (HERNANDEZ, 2007, p. 22). 
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No processo de aprendizagem e da experiência do olhar, é importante refletir 

sobre o que as representações imagéticas nos fazem questionar. Nesse sentido, o trabalho 

de compreensão crítica por meio da cultura visual pode auxiliar em questões sobre 

compreensão das imagens que estão ao nosso redor, possibilitando também que possamos 

discutir essas representações e, a partir daí, desenvolver um trabalho artístico nesse 

sentido. Segundo Hernandez (2007), é importante pensar a respeito do visual em termos 

de: 

 

[,,,] significado cultural, das práticas sociais e das relações de poder em que 

estejam implicadas as imagens e as práticas de visualidade, ou seja, as 

maneiras de olhar e de produzir olhares (...); considerar as representações da 

cultura visual como discursos que refletem práticas culturais (HERNANDEZ, 

2007, p. 79).  

 

A cultura visual na educação visa a procurar refletir sobre como cada produto 

midiático incide sobre os alunos e o que o professor pode desenvolver, em termos de 

proposta teórica e prática, para trabalhar conceitos como identidade, memória, sociedade, 

entre outros.  

Hernandez (2007, p. 29) propõe ainda o que ele chama de “alfabetismo visual 

crítico”, ou seja, desenvolver uma análise e a interpretação dos mais variados textos 

existentes na nossa sociedade. Para o autor, desenvolver esse alfabetismo é tão importante 

quanto o desenvolvimento da escrita e da leitura, isso porque, para o pesquisador, diante 

de um cenário de bombardeio de imagens e constantes transformações em nossa 

sociedade, tem-se a necessidade da compreensão dessas imagens, assim como de textos 

escritos, considerando as imagens como uma forma cada vez mais crescente de 

comunicação. A imagem, como forma de comunicação, é uma ferramenta de 

conhecimento que necessita de mais aplicabilidade no sistema de ensino aprendizagem.  

Procuramos desenvolver uma pesquisa que tem como uma de suas intenções 

trabalhar o uso e a interpretação das imagens que nos rodeiam como meio de formação 

dos alunos como construtores de sentidos no processo de aprendizagem, por meio de uma 

prática artística. 

Esse diálogo entre a interpretação das imagens e a construção de trabalhos 

artísticos permite aos alunos uma nova visão frente à arte, possibilitando desenvolver 

novos olhares, posturas mais críticas e ressignifcações dos seus espaços públicos 

cotidianos, por meio do fazer artístico. 

Nesse processo, é importante que o professor explore aspectos da cultura visual, 
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como a alfabetização visual, no processo de análise da imagem, podendo assim, 

desenvolver um trabalho prático criativo e que possa demonstrar sua visão crítica do 

mundo, assim como a de seus alunos. 

 

Neste sentido é preciso que o professor organize um trabalho de teoria e 

história da arte, inter-relacionado com a sociedade em que eles [alunos] vivem, 

Entende-se que é possível conseguir um conhecimento mais amplo e 

aprofundado da arte, incorporando ações como: ver, ouvir, mover-se, sentir, 

pensar, descobrir, exprimir, fazer, a partir dos elementos da natureza e da 

cultura, uma analisar, refletir e refletindo transformando (SANTOS, 2020, p. 

36).  

 

Sendo assim, utilizando a cultura visual como abordagem educacional, é 

importante considerar a alfabetização visual como uma gramática visual específica, um 

complemento importante para que o aluno possa procurar desenvolver uma prática 

criativa e que seja capaz de produzir imagens de forma significativa para ele. 

 

A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática 

visual e sua sintaxe através da arte e tomar as crianças conscientes da produção 

humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e 

avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com 

estas imagens (BARBOSA, 1998, p. 17).  

 

Por meio da abordagem da cultura visual, é possível desenvolver uma análise 

crítica das imagens e da gramática visual e, a partir disso, os alunos passam a desenvolver 

reflexões artísticas com base na produção de linguagens artísticas da arte urbana, no caso 

desta pesquisa, do lambe-lambe. 

No ensino das artes visuais, essa análise da imagem é feita de forma mais técnica, 

envolvendo obras de arte, seus contextos e uma leitura das técnicas, materiais e formas 

de se expressar. Na educação de uma forma geral, esse processo de leitura de imagens 

torna-se uma ferramenta para trabalhar e desenvolver as possibilidades de interpretação 

de determinada imagem, estabelecendo-se relações com o contexto de cada aluno, uma 

vez que sua compreensão e sua formação cultural, ou seja, a forma de interpretar os seus 

significados, dependem do contexto do qual cada um faz parte.  

A cultura visual, além de fazer análises estéticas das imagens, também procura 

compreender o papel social que determinada imagem desempenha na vida e nas culturas 

dos sujeitos. Esse papel que a leitura da imagem desempenha possibilita estabelecer 

relações com contextos sociais, políticos e culturais e formas ideológicas que reverberam 

no nosso modo de pensar e agir. Segundo Hernández (2000), a cultura visual pode ajudar 
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a: 

 

[...] compreender a realidade, a continuar o processo de examinar os 

fenômenos que nos rodeiam de uma maneira questionadora e construir 
“visões” e “versões” alternativas não só diante das experiências cotidianas, 

mas também diante de outros problemas e realidades distanciados no espaço e 

no tempo do nosso (o dos adultos e o das crianças e adolescentes) 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 32). 

 

Fernando Hernandez (2007) desenvolve formas de trabalhar a cultura visual na 

escola vinculada à interpretação de discursos. É importante que o professor planeje 

métodos que busquem envolver os alunos, procurando trazer os diversos contextos 

existentes dentro de uma sala de aula para que os alunos, além de participarem mais 

ativamente das aulas, desenvolvam um pensamento crítico sobre o mundo ao seu redor e 

vivenciem aspectos artísticos expressivos e significativos para eles. 

Apesar de vivermos numa sociedade em que as imagens estão praticamente em 

todas as partes, isso não significa que o cidadão tenha entendimento do que observa e 

perceba a influência que aquela imagem pode causar na sua experiência cotidiana. É como 

nos lembra Martins (2021, p. 287): “a cultura visual também pode ser entendida como 

um modo de ver, perceber, pensar e dar sentido ao mundo”. 

Hoje em dia não há como desassociar o impacto que as imagens podem causar nos 

indivíduos e o cotidiano da nossa sociedade, isso porque as imagens que nos rodeiam são 

carregadas de significados e nos influenciam nos nossos costumes, hábitos e valores. O 

olhar sobre as imagens reflete essas representações visuais como formas de socialização, 

estabelecendo maneiras e modos de ser. 

Consideramos, portanto, importante o estudo da cultura visual para a leitura das 

imagens que nos rodeiam. Desta forma, entendemos que seja relevante uma abordagem 

educacional voltada para a cultura visual, no desenvolvimento de um trabalho de 

interpretação e de um fazer artístico crítico, tanto em sala de aula como em espaços 

públicos. Foi a partir desta linha de pensamento que elaboramos uma proposta 

educacional com estudantes do ensino médio, relatada a seguir. 
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2.2 Estrutura da disciplina eletiva pré-pandemia  

 

Inicialmente, a proposta era realizar esta pesquisa com alunos de uma escola 

pública estadual. Fizemos contato com duas escolas estaduais do estado de Goiás, porém, 

numa das escolas abordadas, a professora do terceiro ano do ensino médio não achou 

viável, com a justificativa de que não tinha e nem iria trabalhar arte contemporânea em 

sala de aula, e que não iria disponibilizar suas aulas  para a realização do projeto, pois 

tinha que continuar a passar o seu conteúdo planejado do livro didático utilizado pela 

professora, que não era formada na área. O outro professor achou interessante o projeto, 

porém, a coordenadora não autorizou, com receio de causar algum tipo de vandalismo ou 

constrangimento no espaço escolar. O professor, que tem um contrato temporário, ficou 

com receio de ir contra a opinião da coordenadora. Esta, por sua vez, não quis me receber 

para uma conversa. 

Devido a isso, o meu orientador sugeriu realizar a pesquisa com a oferta de uma 

disciplina eletiva, que acontece no contraturno do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 

à Educação (CEPAE-UFG). A proposta foi encaminhada e autorizada pela coordenação 

e direção do colégio. O nome da disciplina eletiva é “Intervenções Urbanas”. Essa 

disciplina eletiva é de livre escolha dos alunos e é necessária para compor o seu currículo, 

de forma a atender a uma formação mais personalizada. 

 As disciplinas eletivas contemplam a parte “diversificada” do art. 26 da LDB 

(BRASIL, 1996). São cursadas semestralmente no turno vespertino e contemplam 

diferentes áreas do conhecimento. Essas disciplinas possibilitam ampliar os 

conhecimentos dos estudantes e dar oportunidade de aprofundar esses conhecimentos nas 

diversas áreas, ao mesmo tempo em que se abre espaço para novas discussões, 

fomentando o estudo e a pesquisa e promovendo uma formação contínua para os 

estudantes. Nesse sentido, os estudantes têm a possibilidade de construir seu currículo 

escolar a partir de temáticas que provavelmente não seriam estudadas no núcleo básico.  

A pesquisa-ação é a base para sustentar esta pesquisa, motivada por seus 

princípios e procedimentos metodológicos. Trata-se de um tipo de pesquisa por meio da 

qual o professor faz uma reflexão sobre suas práticas, sobre suas próprias ações, para que 

haja possíveis transformações em suas práticas pedagógicas. De caráter interventivo e 

coletivo, a pesquisa-ação me chama a atenção por se orientar “em função da resolução de 
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problemas ou de objetivos de transformação” (THIOLLENT, 2004, p. 7) das realidades 

sociais em que estamos inseridos. 

Os participantes da pesquisa são, portanto, alunos do 1º ano do ensino médio do 

CEPAE, localizado na cidade de Goiânia, com idade entre 14 e 16 anos. O professor 

ministrante das aulas foi o próprio pesquisador, pois se acredita que assim possa haver 

uma maior reflexão e transformação em sua prática de ensino. 

Nossa proposta consistiu, então, em formar um grupo de estudos no formato de 

disciplina eletiva, abarcando os movimentos da arte contemporânea, especificamente as 

intervenções urbanas e suas reverberações sociais. O objetivo principal era trabalhar com 

linguagens da arte contemporânea, como: Performance, Happening, Assemblage, Ready-

Made, Instalação, Vídeo-Arte, Land Art, Fotografia e Lambe-lambe.  

Acreditamos que estas linguagens podem ajudar a despertar nos alunos uma visão 

mais ampla da arte desenvolvida nos dias atuais. A aproximação com essas linguagens e 

o desenvolvimento de poéticas conceituais geram abordagens de investigação e a 

instauração de processos artísticos livres, dando suporte para reflexões sobre questões de 

suas realidades. As aulas ministradas durante a pesquisa ocorreriam em dezesseis 

encontros, com a duração de uma hora e quarenta minutos cada, e seriam trabalhadas de 

acordo com o conteúdo apresentado, discussões e visitas em galerias. Como produto da 

disciplina, os alunos desenvolveriam projetos de criação artística e intervenção no espaço 

urbano, mais especificamente, na escola, que seriam apresentados em uma exposição. 

Barbier (2007) aponta duas técnicas específicas à pesquisa-ação que são a 

observação e o diário. Utilizamos como instrumento de coleta de dados a escrita de diários 

semanais observacionais e descritivos das aulas ministradas, a fim de permitir uma 

reflexão, por parte do professor, a respeito de seu processo de ensino, revelando 

problemas, que, se devidamente analisados, permitem reformular mudanças no processo 

de aprendizagem e ensino. Mais ainda, o diário tem a função de descrever, compreender 

e transformar as ações na sala de aula (LIBERALI, 1999). As anotações realizadas 

durante as aulas permitem reflexões de como se desenvolve a aula, quais questionamentos 

foram levantados pelos alunos e o que precisa ser melhorado para o próximo encontro.  

Estes diários permitem acompanhar o desenvolvimento da pesquisa, refletir sobre 

o seu percurso e as alterações necessárias para que os dados sejam coletados com maior 

rigor. Além disso, seminários seriam apresentados pelos alunos, para ajudá-los a perceber 

o seu comprometimento com as leituras e os encontros, juntamente com as reflexões das 
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discussões. Outros instrumentos de pesquisa consistiriam de fotos e vídeos realizados 

com os alunos, para reflexão a respeito do processo criativo.  

A análise de dados ocorreria por meio da triangulação dos dados coletados, com 

os seguintes instrumentos da pesquisa: diários observacionais das discussões das aulas 

teóricas, das visitas nas galerias e das produções artísticas dos alunos, além das atividades 

desenvolvidas em sala, pelos estudantes. 

Os diários observacionais e descritivos das aulas ministradas permitem uma 

reflexão, por parte do professor, a respeito de sua metodologia e das suas estratégias de 

ensino, revelando problemas, que, se devidamente analisados, permitem planejar 

mudanças no processo de aprendizagem e ensino. Os diários permitem acompanhar o 

desenvolvimento da pesquisa poética, refletir sobre o seu percurso e os materiais 

necessárias para que seja concretizada. As análises das produções artísticas dos alunos 

poderiam permitir impressões e reflexões a respeito dos conteúdos abordados em sala, 

bem como sobre como os alunos entenderiam os conteúdos abordados durante cada 

encontro. 

No que concerne às atividades desenvolvidas em sala, pelos alunos, nosso 

planejamento era propor, em alguns encontros, atividades de leitura de textos que 

levassem os estudantes a se posicionar sobre suas impressões e reflexões a respeito dos 

conteúdos abordados.  

O produto educacional escolhido para esse estudo é a realização de uma exposição 

dos trabalhos artísticos dos alunos. Além disso, com o intuito de oportunizar ao professor 

de artes visuais acesso a materiais didáticos, elaboramos uma sequência didática, com 

base na experiência ao longo da pesquisa. Com o produto e a sequência didática, 

acreditamos poder contribuir para o desenvolvimento do ensino das linguagens da arte 

contemporânea.  

As visualidades produzidas e expostas e todo o processo são documentados por 

meio de fotografias e vídeos, acompanhados de uma sequência didática digital. 

Entendemos que as atividades elaboradas nesta sequência didática podem servir como 

uma importante ferramenta de trabalho para professores que se propõem a trabalhar com 

esses conteúdos em aulas de artes visuais. 

O produto educacional, portanto, seria uma exposição no espaço escolar, com os 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos com as diversas linguagens apresentadas na 

disciplina. Além disso, teríamos visitas a galerias de arte, como à galeria da Faculdade de 
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Artes Visuais (FAV-UFG) e provavelmente à galeria Potrich, além de oficinas de arte 

urbana, como estêncil e lambe-lambe. 

A sequência didática é a materialização de todo o processo didático com os alunos, 

com o planejamento das aulas e os registros das obras produzidas pelos alunos. Ela tem 

o intuito de servir como material didático para professores que pretendam trabalhar arte 

contemporânea e alunos que queiram estudar o assunto, ficando disponibilizada 

virtualmente no site do Programa de Pós-Graduação Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB). Para ZABALA (1998, p. 18), sequências didáticas são um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como 

pelos alunos. Assim, nossa proposta consistiu na criação de uma sequência didática, a fim 

de promover o diálogo entre produção artística e intervenção no espaço público, a partir 

da exposição na comunidade escolar.  

Os trabalhos desenvolvidos teriam um direcionamento/acompanhamento no 

sentido das questões relacionadas à realidade do espaço escolar em questão, incentivando 

os alunos a procurar trazer suas problematizações escolares, por meio de um trabalho 

artístico, via intervenção urbana, nesse espaço. Acreditamos que esse 

direcionamento/acompanhamento poderia proporcionar, aos estudantes, uma ferramenta 

estética de conscientização e transformação, como agentes do contexto em que estão 

inseridos, o que se estende também a todos que participam daquele contexto escolar, por 

meio de uma experiência de reflexão crítica e estética. “Como concepção pedagógica, a 

interpretação crítica é uma abordagem transdisciplinar ou multidisciplinar que trata arte 

e imagem como narrativas socioculturais no contexto de diversas práticas sociais” 

(MARTINS, 2006, p. 76). 

O cronograma de atividades para a disciplina eletiva e a coleta de dados estavam 

previstos da seguinte forma (Quadro 1): 

Quadro 1: Cronograma de atividades para a disciplina eletiva. 

Mês/ano Datas Atividades 

 

 

 

03/2020 

17/03 Apresentação do conteúdo a ser estudado / Roda de conversa 

 

 

24/03 

Introdução sobre Arte Contemporânea e suas linguagens / Vídeo: Arte 

conceitual “arte na escola” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hMW2E1-5JB4 / Roda de conversa 
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31/03 

Leitura e discussão do texto: CAUQUELIN, Anne. O pós-moderno ou a 

atualidade da arte. In: Arte contemporânea, uma introdução. São Paulo, 

Martins, 2005.  P. 128-133. 

 

 

 

04/2020 

 

07/04 Visita à Galeria da Faculdade de Artes Visuais – UFG 

14/04 Oficina de Estêncil e Lambe-Lambe 

28/04 Leitura e discussão do texto: PALLAMIN, Vera. Arte urbana como prática 

crítica. IN: Arte, cultura e cidade: aspectos-políticos contemporâneos. 

FAUUSP, 2013. P. 115-122. 

 

 

 

 

05/2020 

 

05/05 

Leitura e discussão do texto: PALLAMIN, Vera. Do lugar-comum ao espaço 

incisivo: dobras do gesto estético no espaço urbano. In: Arte, cultura e cidade: 

aspectos-políticos contemporâneos. FAUUSP, 2013. P. 127-139. 

12/05 Visita à Galeria Potrich 

19/05 Seminário e roda de conversa (apresentação de um grupo de alunos sobre a arte 

contemporânea e suas linguagens) 

26/05 Seminário e roda de conversa (apresentação de um grupo de alunos sobre a arte 

urbana e seus contextos) 

 

 

 

 

06/2020 

02/06 Discussão sobre os processos criativos (preparação da produção poética das 

intervenções urbanas) 

09/06 Discussão sobre os processos criativos (preparação da produção poética das 

intervenções urbanas) 

16/06 Preparação para a exposição (a exposição a ser realizada e apresentada no 

CEPAE) 

23/06 Exposição dos trabalhos dos alunos 

30/06 Apresentação dos relatos de experiência / Roda de conversa 

Fonte: Organizado por Nascimento (2021) 

 

Como já mencionado, os instrumentos de coleta seriam: relatórios semanais 

(anotações escritas em diário de campo) do pesquisador sobre: a participação dos alunos 

em sala de aula, o envolvimento no processo artístico e sua produção, além de fotografias 

e vídeos do processo criativo dos alunos e da exposição. 

O projeto inicial, pré-pandemia, previa articular os conteúdos sobre arte 

contemporânea e suas linguagens, com foco nas formas de intervir no espaço público. 

Depois dos conteúdos ministrados, os alunos teriam que desenvolver propostas artísticas 

direcionas ao espaço escolar em que estão inseridos, procurando maneiras de reverberar 

esse espaço de forma reflexiva e transformadora, para além das salas de aula. Nesse 

sentido, entendemos que a escola é um lugar privilegiado para desenvolver a capacidade 

de autorreflexão do indivíduo sobre si mesmo e facilitar sua reconstrução criadora. 
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Tendo em vista o planejamento estabelecido e com o aval do parecer do Comitê 

de Ética da UFG, a disciplina eletiva “Intervenções Urbanas” teve início no dia 10 de 

março de 2020, com a presença de nove dos onze alunos matriculados. A primeira aula, 

ainda presencial, consistiu basicamente na apresentação da ementa da disciplina, do 

cronograma e de uma roda de conversa sobre a expectativas que os alunos tinham sobre 

a disciplina eletiva. Os alunos se mostraram bastante interessados em desenvolver 

trabalhos de intervenção urbana. Esse foi o único encontro presencial com os alunos. Uma 

semana depois, as aulas foram suspensas, assim como várias áreas do comércio, entre 

outros órgãos, no Brasil e no mundo, entrando no primeiro lockdown, um momento de 

muita incerteza para todos. Neste contexto, tivemos de reorganizar a pesquisa, o que 

segue relatado a seguir. 
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CAPÍTULO 3 - DO PROCESSO EDUCACIONAL À EXPOSIÇÃO 

 

Nesse capítulo, apresentamos o processo educativo realizado durante a pesquisa,  

que inclui o desenvolvimento de uma exposição de intervenção urbana com alunos do 

1°ano do ensino médio do CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação), 

localizado na cidade de Goiânia, em meio à pandemia de COVID-19. Por meio da 

intervenção urbana, essa pesquisa busca uma experiência artística, na tentativa de 

produzir uma percepção diferente do espaço urbano, particulamente, uma possibilidade 

de transformação do cotidiano, instigando quem faz a obra e o público a uma reflexão. 

Acreditamos que um processo educacional que envolva uma prática como esta pode 

proporcionar reflexões a respeito do pensamento e da vida contemporânea, podendo gerar 

uma ferramenta de investigação de processos identitários sociais e culturais. 

 

3.1 Reescrevendo os percursos da pesquisa 

 

Devido ao lockdown instituído em março de 2020, ficamos no primeiro semestre 

de 2020 sem aulas. A UFG e o CEPAE se organizaram e estabeleceram o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), que se iniciou em 31 de agosto de 2020. O ERE não começou antes 

dessa data porque a universidade percebeu a necessidade de possibilitar a todos seus 

estudantes meios de acesso ao ensino remoto, o que exigiria que todos tivessem algum 

aparelho para acompanhar e participar das aulas. O primeiro semestre de 2020 foi 

utilizado para o planejamento e as ações nesse sentido. Inicialmente, recebemos a 

orientação de não utilizar o WhatsApp, como meio de comunicação com os estudantes, 

por não ser este um meio institucional, e o CEPAE privilegiou, nos primeiros momentos 

do ERE, atividades assíncronas, para não excluir alunos sem internet ou sem 

equipamento. Isso significou uma forma de ensino sem contato ao vivo com os alunos, 

ou seja, as atividades de ensino, nos dois meses iniciais, seriam basicamente por e-mail, 

e a utilização de atividades síncronas, ou seja, ao vivo e a distância, seriam opcionais, a 

partir de 3 de novembro de 2020. 

Foi um desafio muito grande para todos da educação, tanto para os profissionais 

como para os alunos, principalmente no início, quando tudo era incerto e havia a 

necessidade de se adaptar a uma nova realidade.  
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A princípio, tive a impressão de que não seria tão difícil, apesar das mudanças e 

algumas alterações no cronograma e nas atividades. Porém, além das alterações e da 

preocupação com todo o contexto que estávamos vivendo, outras preocupações iam vindo 

à tona com o contexto da pandemia e as suas reverberações, como o medo, inseguranças, 

problemas psicológicos, entre outros. 

Conversando com professores e professoras de outras escolas, percebi como as 

crianças e os adolescentes ficaram afetados com o ensino remoto. Não só no sentido de 

muitos não terem acesso à internet, mas também percebi como as relações humanas no 

espaço escolar são tão importantes, o contato com os colegas, em sala de aula com o 

professor, tudo é diferente e parece nos distanciar do nosso propósito como educadores. 

Foi um ano de muitas perdas em todos os aspectos.  

Devido a todas essas mudanças, tivemos que nos adaptar e procurar meios para 

desenvolver nossa proposta de ensino voltada para a intervenção urbana. A primeira 

pergunta que nos fizemos foi: para quê e como realizar um trabalho com alunos no espaço 

urbano num lockdown em plena pandemia? 

Como visto anteriormente, a proposta inicial era trabalhar com as diversas 

linguagens de intervir no espaço urbano da escola. Porém, diante do contexto em que 

estávamos, e sem aulas presenciais, tivemos que pensar em uma proposta que não 

colocasse ainda mais a saúde dos alunos em risco e que pudéssemos trabalhar ao menos 

uma linguagem de arte urbana. 

Devido ao contexto em que estávamos inseridos, todos nós precisamos nos 

adequar a novas formas de educar e, de certa forma, com recursos limitados. O 

planejamento da disciplina se deu de forma gradativa, ou seja, a princípio se tinha um 

plano A, e com a devolutiva por parte dos alunos, esse planejamento foi sendo alterado, 

de acordo com o envolvimento e participação nas atividades. Como nos primeiros 

momentos as aulas seriam de forma assíncrona, eu precisava analisar como seria esse 

diálogo com os alunos de forma remota. 

O produto educacional inicial, conforme já mencionado, isto é, o trabalho final 

dos alunos na disciplina eletiva “Intervenções Urbanas”, seria uma exposição presencial 

no espaço escolar do CEPAE. Porém, tivemos que mudar essa ideia inicial para uma 

exposição virtual, devido à pandemia. Essa mudança nos fez pensar sobre a utilização das 

redes sociais como uma ferramenta de divulgação, ou seja, levar os trabalhos artísticos 

realizados nas ruas para o meio digital, transformando, assim, a internet como uma “nova 

rua”. 
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A utilização das redes sociais para a divulgação de trabalhos de arte urbana tem 

crescido significativamente, possibilitando aos artistas divulgarem e levarem seus 

trabalhos para pessoas que não poderiam visualizá-los pessoalmente no espaço urbano 

das ruas em que se encontram.  Seria uma forma de ocupar as redes sociais com trabalhos 

de arte urbana para quem está isolado em casa devido à pandemia. 

O papel da exposição virtual seria, então, propagar os trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos no espaço público, de forma que esses trabalhos pudessem alcançar um 

número maior de visualizações. 

Inicialmente, pensamos em trabalhar algumas linguagens contemporâneas que 

pudessem ser desenvolvidas no espaço escolar. Devido à pandemia, foi necessário 

escolher uma ou algumas que pudessem ser desenvolvidas e de uma forma mais prática e 

objetiva. Sendo assim, foi escolhido o lambe-lambe, que é uma técnica cuja criação do 

cartaz pode ser desenvolvida no celular, computador ou até mesmo ser feito à mão, e 

depois, bastaria ser colado em algum lugar que “dialogasse” com a mensagem criada. 

Esse espaço poderia ser no espaço público que o aluno costuma frequentar, como 

supermercado, farmácia etc., ou seja, lugares que fizessem parte de seu percurso em 

direção a lugares essenciais, ou até mesmo dentro da residência do aluno.  

 Essa disciplina foi desenvolvida de acordo com uma sequência didática, que é um 

instrumento estruturado no qual as ações são pensadas etapa por etapa, uma forma de 

organização do trabalho pedagógico. A sequência didática torna mais eficiente o 

planejamento e possibilita mostrar os dados realizados e as reflexões de todo o processo 

da disciplina. 

 

3.2 Recados urbanos: a metodologia da pesquisa 

 

Talvez a palavra que melhor defina como foi e tem sido o ensino nas escolas nesse 

período seja “desafiante”. No caso desta pesquisa, além da necessidade de mudança no 

cronograma, o planejamento inicial teve que ser praticamente todo alterado. Devido à 

pandemia, já não poderíamos ter uma oficina presencial de arte urbana na escola, nem 

visitas presenciais a galerias de arte e muito menos uma exposição no espaço escolar. 

O trabalho realizado a partir da intervenção urbana como prática educacional se 

torna mais complexo devido ao contexto atual pelo que nossa sociedade ainda está 

passando e reflete uma ruptura no sentido de ser uma prática no meio urbano utilizando 

a criatividade para interferir nesse mesmo meio. Além disso, o trabalho gera a integração 
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entre o processo artístico, a prática educacional e o contexto atual, num processo 

educacional de forma remota e com seus desdobramentos sociais no ensino 

aprendizagem. 

Após toda a reformulação da proposta inicial, o desafio foi pensar uma forma de 

intervir no espaço urbano que fosse mais prática e que não criasse possibilidades de 

qualquer risco para os alunos. O lambe-lambe foi escolhido, portanto, como a linguagem 

da intervenção urbana para que o projeto pudesse ser desenvolvido da melhor forma 

possível e como uma possibilidade de efetivação do processo educacional e artístico, com 

a apropriação do espaço público e a integração nesse espaço de maneira criativa. O intuito 

consistiu em possibilitar que o educando e as pessoas que passam por esses espaços 

tenham um olhar mais poético e reflexivo. 

Esta pesquisa, além de propor um processo de ensino aprendizagem por meio de 

linguagens artísticas, particularmente por meio de intervenções urbanas e do lambe-

lambe, busca uma maneira sistemática, teórica e prática de valorização do ensino das artes 

no espaço urbano como uma ferramenta de potencialização na construção do 

conhecimento escolar.  

O foco do trabalho é na produção artística dos alunos, dirigida para uma ação 

determinada (criação e exposição de lambe-lambe) no contexto urbano. Neste sentido, a 

metodologia utilizada procurou contribuir para as experiências que cada aluno vivenciou 

como sujeito e procurou desenvolver um pensamento crítico e social como sujeitos ativos 

em nossa sociedade em momento de pandemia. 

O processo da disciplina eletiva que constitui o foco da pesquisa se deu de forma 

remota e assíncrona, o que tornou esta ação complexa em relação à falta de mais 

discussões com os alunos, no processo de ensino aprendizagem, que não foi presencial. 

A falta de contato mais próximo com os alunos - e diante da pandemia da COVID-19 -, 

causou uma mistura de sentimentos que, de certa forma, tornaram esse processo 

dificultoso. A frequência das aulas era de 15 em 15 dias, totalizando nove aulas. E-mails 

eram encaminhados aos estudantes, com um texto explicativo sobre a proposta de cada 

atividade, acompanhados de links de vídeos ou textos, como referências sobre os 

conteúdos abordados. 

A coleta de dados passou a incluir, portanto, os e-mails trocados entre professor e 

alunos. O primeiro contato com os alunos de forma remota foi no dia 31 de agosto de 

2020, após dez semanas de ensino remoto. No dia 09 de novembro de 2020, foi possível 

fazer um contato via Google Meet, segundo o calendário acadêmico de 2020 do CEPAE.  



64 

 

Esse contato tinha como proposta um diálogo com os alunos, com o intuito de nos 

apresentar, conversar sobre como eles estavam lidando com a disciplina e para trocar 

experiências. Nessa proposta de diálogo pelo Google Meet, compareceram dois alunos e 

a conversa foi rápida, uma vez que os alunos se sentiram com vergonha e não quiseram 

aparecer nas imagens. 

O ponto de partida da ação educacional na disciplina eletiva “Intervenções 

Urbanas” (primeira atividade) foi trabalhar as mudanças no âmbito das artes, com as 

principais características e divergências entre arte moderna e arte contemporânea, e suas 

linguagens. Essa discussão tem como objetivo dar uma noção inicial da mudança de como 

a arte é vista e produzida de acordo com o seu contexto e mudanças. 

O prazo de entrega das atividades era a cada 15 dias e o contato foi conduzido via 

e-mail. Durante as atividades de pesquisa, realizadas pelos alunos, e os resumos que 

deveriam produzir, os alunos não enviaram e-mails com perguntas ou dúvidas. 

A segunda atividade foi desenvolvida ainda dentro do assunto arte 

contemporânea. Focalizamos a atenção na arte urbana e nas diversas formas de 

intervenções urbanas. Essa atividade foi desenvolvida para que os alunos pesquisassem e 

tivessem contato com a arte urbana e as diversas formas de linguagens de intervir no 

espaço público. 

Num próximo momento, foi pedido aos alunos que eles registrassem, com os seus 

celulares, as possíveis intervenções urbanas que encontravam nos limitados percursos que 

faziam cotidianamente nas proximidades em que moram, e que eles também refletissem 

sobre o olhar e o que pensavam sobre as intervenções que registravam. Ao pedir que os 

alunos refletissem sobre o olhar, orientamos que eles deveriam descrever a relação que 

essas intervenções urbanas lhes transmitiam em relação ao contexto urbano em que estão 

inseridas. 

Nesta mesma atividade, foi solicitado um resumo a partir do link: 

http://www.justificando.com/2018/08/28/aa-arte-urbana-como-expressao-do-direito-

visual-a-cidade/, do site Justificando. Na matéria, “A arte urbana como expressão do 

direito visual à cidade”, o autor comenta a importância de olhar as ruas da cidade como 

caminhos de percepções e da produção de direitos e expressão cultural. 

A última atividade, antes da proposta da exposição, foi outra pesquisa, realizada 

pelos estudantes, seguida de um resumo, sobre lambe-lambe. Devido à pandemia da 

Covid-19, a técnica do lambe-lambe foi escolhida por ser uma linguagem mais possível 

de ser conduzida e realizada pelos alunos para a realização dos trabalhos artísticos 
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desenvolvidos para a exposição virtual. 

A proposta de atividade final da disciplina eletiva, que é o produto educacional, 

foi desenvolvida no dia 23 de novembro de 2020, com o título “Recados urbanos”. A 

atividade consistiu no seguinte: os alunos deveriam criar dois lambe-lambes e colocar em 

dois lugares diferentes. Eles teriam também que elaborar e expor, junto aos lambe-lambes, 

um texto escrito que eles gostariam que as pessoas lessem e que poderiam criar um 

significado para elas. Nos lambe-lambes, deveria constar algum desenho ou imagem. 

Além da mensagem verbal e visual, o aluno teria que se preocupar com os locais em que 

pretendiam afixar o lambe-lambe, pensando em lugares estratégicos. Devido à pandemia 

da Covid-19, foi proposto que o lambe-lambe, além de colado nas ruas, poderia ser 

afixado em algum lugar dentro da residência ou condomínio dos alunos, e também foi  

instruído que os lambe-lambes poderiam ser afixados com fita crepe ou qualquer outro 

tipo de fita adesiva. Eles poderiam ser criados à mão ou poderiam ser impressos. Além 

disso, os alunos deveriam fazer os registros das obras afixadas, com fotos, pelo celular. 

Além do trabalho prático (a criação dos lambe-lambes), era necessário que os alunos 

fizessem um resumo do porquê das frases que eles criaram e também do porquê da escolha 

dos locais em que afixaram os lambe-lambes e que enviassem essa justificativa por e-

mail, juntamente com os registros fotográficos. 

A turma da disciplina eletiva “Intervenções Urbanas” foi formada por 11 

estudantes, sendo cinco alunos do 1º ano A, e seis alunos do 1° ano B. Os nomes dos 

alunos são deles mesmos. Optamos por não usar pseudônimo, pois o trabalho fez parte de 

uma exposição virtual nos principais perfis do Instagram do CEPAE, como forma de 

mostrar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.  

A seguir, mostramos os trabalhos criados pelos alunos (Figuras 14 a 21), seguidos 

de alguns relatos feitos por eles, via email. Os textos dos comentários dos alunos estão 

reproduzidos tal como eles nos enviaram. Ao longo dos trabalhos, faço algumas 

observações referentes aos conteúdos propostos. 
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Figura 14: Foto da aluna Isabella Pimentel (1° ano A). “É preciso amar as pessoas como 

se não houvesse o amanhã...” 

 

Fonte: Isabella Pimentel (2020) 

Isabella escolheu uma frase de um clássico da Legião Urbana. A aluna relata: 

“Escolhi um pequeno trecho da música Pais e Filhos que se encaixa com tudo 

que estamos vivendo na atualidade. Hoje temos uma pessoa do nosso lado e amanhã ela 

pode não estar ali. Na verdade, isso sempre aconteceu, mas hoje estamos vulneráveis 

como nunca, temos que valorizar cada momento com quem amamos”. 

Sobre o espaço escolhido, a aluna comenta: 

“Escolhi um poste onde é muito movimentado e por ser em frente um 

supermercado, muitas pessoas param ali”. 

Como se pode observar, no texto da aluna, esse trabalho, com base nas 

intervenções urbanas, estimulou um sentimento de reflexão, a valorização do espaço em 

que está inserida e, sobretudo, marcou sua forma de agir e pensar o mundo, dentro de um 

contexto social extremamente sensível para a humanidade. 
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Figura 15: Foto da aluna Isabella Pimentel (1° ano A) “ Keep calm. Jesus te ama! 

Amanhã será diferente”. 

 

Fonte: Isabella Pimentel (2020) 

Sobre este outro lambe-lambe, Isabella Pimentel relata: 

“Escolhi esse lugar pois um ponto de ônibus é um lugar muito estressante e muitas 

pessoas passam por ali depois de um dia triste ou difícil, e ler uma palavra de esperança 

pode ajudá-las, lembrar do amor de Deus, um amor que eu sinto e quero que as pessoas 

sintam também. E que elas nunca esqueçam que existe alguém do lado delas e que o 

amanhã pode ser melhor, um dia de oportunidades, um dia feliz, um dia produtivo e fazer 

com que elas não desistam”. 

Percebemos, no comentário da aluna, um olhar sensível em relação ao outro e 

também uma preocupação em relação ao momento perigoso pelo qual ainda estamos 

passando e ao sofrimento das pessoas que usam o transporte público. Ela escolheu um 

lugar estratégico para afixar o lambe-lambe, que chega ao alcance de muitas pessoas, na 

tentativa de levar um pouco de conforto, na visão dela. 

Entendemos, pois, que o processo artístico desenvolvido com a intervenção 

urbana, por meio do lambe-lambe, estimula a relação do aluno com seu ambiente e com 

as questões sociais e culturais que envolvem fatores de reconhecimento e pertencimento 

que dizem respeito a sua realidade. 

 

Essas características híbridas da linguagem da intervenção urbana são capazes 

de ultrapassar, inclusive, as fronteiras da própria arte, projetando-se na vida 
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cotidiana, como foi preconizado nas vanguardas históricas da Alta 

Modernidade do início do século XX, em que a arte deveria fazer parte da vida 

(BARJA, 2008, p. 214). 

 

A aluna termina seus comentários afirmando: 

Sei que uma frase em lambe-lambe não resolve problema nenhum mas lembrar 

que somos amados e que amanhã é um novo dia nos dá força. 

Figura 16: Fotos dos alunos Marcelo do Nascimento e Maria Paula (1° ano A). “Quem 

inventou o amor?” / “Não há fatos eternos”. 

 

Fonte: Marcelo do Nascimento (2020) 

Maria Paula e Marcelo do Nascimento decidiram fazer esse trabalho em dupla. 

Marcelo Nascimento comenta a criação deles:  

“Sobre os lambes, pensamos em algumas frases e decidimos que para lambes, é 

melhor usar uma linguagem mais popular, algo que já é conhecido de alguma forma. Daí 

que veio a ideia do lambe da Maria, que tem um questionamento derivado de uma música 

da banda Legião Urbana; não há uma intenção explicita de obter uma resposta para 

aquela pergunta, o que propomos é que o indivíduo a veja e passe a discorrer sobre como 

e quem inventou o amor na vida dele”. 

Esse trabalho com os alunos não tem a intenção de formar os educandos como 

artistas, e sim de tornar o seu contato com a arte um processo significativo. Por meio da 

intervenção urbana, esse processo pode possibilitar ao educando ver o mundo que está 

em seu entorno de uma forma diferente. 
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Marcelo descreve o seguinte, sobre sua proposta: 

“A minha é mais um protesto à dogmática, o relógio quebrado, as frases sumindo 

de forma decrescente e as mudanças de estilo dos caracteres demonstram que "não há 

fatos eternos", tudo é mutável ao longo da vida e tudo acaba do final dela, então pode-

se concluir que há fatos que podem ser constantes durante um tempo, mas nunca são 

eternos”. 

Quando direcionamos os estudos da cultura visual para a educação, em particular 

para a leitura e produção voltadas para a intervenção urbana, possibilitamos o ensino de 

artes como experiência reflexiva que permite uma compreensão de como as imagens 

atuam nas ações, sentimentos e reflexões sobre o mundo contemporâneo. 

Figura 17: Fotos do aluno Ítalo Pires, 1°A. “Você leu esse texto até o fim” / “Eu sei de 

uma coisa...”. 

 

Fonte: Ítalo Pires (2020) 

Ítalo explica sua escolha: 

“Escolhi essas frases porque tive uma ideia de lambe-lambe em que os cartazes 

quebram a rotina exaustiva das pessoas”. 

Esse trabalho com os alunos é uma ação desenvolvida na perspectiva da cultura 

visual, considerando o lambe-lambe como elemento de mediação de discursos no espaço 

público, com um olhar direcionado para o espaço público e intervindo nesse mesmo 

espaço.  

Sobre os espaços, o aluno conclui: 



70 

 

“O meu lugar estratégico é nos postes e árvores da rua, onde aqueles que têm 

esse dia a dia corrido, possam tirar um tempo para ler e filosofar”.  

A prática artística por meio da linguagem contemporânea da intervenção urbana 

pode ampliar a experiência estética dos alunos, com as situações vividas no seu próprio 

cotidiano e dentro de sua realidade. 

Figura 18: Fotos do aluno João Vitor, 1°B. “Amor é de mãe” / “Viva a vida como se 

fosse o último dia”. 

 

Fonte: João Vitor (2020) 

O aluno comenta seu trabalho:  

“Eu escolhi essa frase “Amor é de mãe”, porque é um amor incondicional, amor 

verdadeiro, o amor que você pode confiar e o único que estará ao seu lado sempre. E 

“Viva a vida como se fosse o último dia” porque a vida é única, deve se viver 
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intensamente, aproveitar o máximo, ser feliz, aproveitar cada momento como se fosse o 

último dia”. 

As intervenções urbanas, como proposta educacional nos espaços urbanos, 

proporcionam um rompimento com o espaço da sala de aula, e possibilitam a integração 

de novos territórios, de maneira a estimular um sentido de transformação social aos 

educandos. 

Sobre a escolha do local, o aluno afirma:  

“O ponto de ônibus é espaço onde as pessoas estão paradas esperando o ônibus, 

e o poste fica na calçada, lugar de circulação de pedestre e visível para motoristas que 

passam por alí”. 

Figura 19: Fotos da aluna Jordana Oliveira, 1°A. “Quando você, deseja o bem O bem te 

deseja também”. / “Não existe crescimento sem mudança. Evolua”. 

 

Fonte: Jordana Oliveira (2020) 

A aluna relata o seguinte:  

“Eu escolhi essas frases porque eu estou em um momento difícil e elas me 

motivam a continuar tentando ser uma pessoa melhor, sempre esperar e batalhar para 

que tudo fique bem. Coloquei essas mensagens onde eu pego o ônibus e no muro da minha 

casa para que os meus vizinhos e qualquer outra pessoa sinta a mesma coisa que eu”. 

Percebe-se que essa prática pode estimular o educando em relação a um olhar mais 
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crítico e à ressignificação da realidade na qual está inserido, conduzindo a “uma 

compreensão crítica do papel das práticas sociais do olhar e da representação visual, de 

suas funções sociais e das relações de poder às quais se vincula” (HERNANDEZ, 2007, 

p. 41). 

Figura 20: Fotos da aluna Maria Luiza, 1°B. “Eu te fiz agora sou teu deus poema 

ajoelha e me adora” / “Eu podia ser o que quisesse nesta vida, mas eu queria ser dele”. 

 

Fonte: Maria Luiza (2020) 

Segundo a aluna, o primeiro lambe-lambe é 

“…de um livro de poemas que tem o nome do autor; Paulo Leminski um grande 

poeta que trabalha de forma diferente com suas poesias. Esse poema fala sobre a 

adoração cega em minha opinião, diz que “alguém” os criou, então virou teu Deus , 

então devemos ajoelhar e os adorar sem qualquer questionamento real, o que mostra 

uma idealização cega de um ser”. 

Sobre o espaço escolhido, ela afirma: 

“…colei na porta de um portão de uma casa que está abandonada a muito tempo 

aqui perto da minha., achei interessante trabalhar com a arte nesse lugar, onde ninguém 

vive e no meio de um lugar não muito bonito devido ao abandono tem então um poema”. 

Essas intervenções têm um viés de prática social por possibilitar formas de 

transmissão de informações como manifestações culturais percebidas e desenvolvidas a 
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partir de trabalhos artísticos em seus contextos de interação. É interessante a observação 

que Barja (2008) faz sobre a relação entre a intervenção urbana e o meio: 

Entender a cidade, seus atores e seus equipamentos púbicos como um meio e 

suporte flexível e também um lugar predestinado a esse modelo de arte é pensar 
e querer dar conta de uma determinada sociedade e de seus possíveis. Intervir 

é interagir, causar reações diretas ou indiretas, em síntese, é tornar uma obra 

interrelacional com o seu meio, por mais complexo que seja considerando-se 

o seu contexto histórico, sociopolítico e cultural (BARJA, 2008, p. 214). 

 

Sobre o segundo lambe-lambe, a aluna relata: 

“É de um livro de poemas fantástico escrito por uma mulher migrante da Índia. 

Esse poema fala sobre a relação abusiva em minha opinião pois mostra que ela poderia 

ser tudo que quisesse mas abriu mão parar ser “dele”, em minha visão se não podemos 

ser mais de uma coisa por estar ao lado de alguém, então aquele não é o nosso lugar”. 

Ela discorre também a respeito do espaço escolhido: 

“…colei em um poste em frente de casa, meu bairro é muito movimentado pois 

tudo é perto então as pessoas vão a pé, esse poste e bem alto e de madeira e chama 

bastante atenção o que é bom e favorece o poema que faz com que as pessoas leiam e se 

comovam”. 

Consideramos que as imagens geradas a partir de lambe-lambes, desenvolvidos 

pelos alunos, constituem leituras do mundo e representações simbólicas que estimulam 

as relações com as demais pessoas e com o mundo que nos rodeia. Desta forma, essa 

leitura e compreensão do mundo é múltipla, visto que cada um tem uma análise do seu 

contexto imediato. A observação de Schultz é importante para podermos perceber a 

relação entre arte urbana e o espaço público. 

 

A ordenação das manifestações da arte urbana não permite que se extraia uma 

significação singular, mas possibilita pensar o mundo, com múltiplas 

possibilidades de vida. Pensar a vida como possibilidade múltipla e viver a 

diferença como multiplicidade não reduzida a uma alteridade. Desta forma, 

uma filosofia na perspectiva da diferença e do múltiplo abre um frágil espaço 

para respostas possíveis a problemas possíveis num determinado mundo 

vivido, num horizonte de eventos que vai das ruas para as escolas, das escolas 

para exposições, das exposições para as ruas (SCHULTZ, 2010, p. 2568). 
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Figura 21: Rafael Teixeira, 1°B: “Por mais beijos ao vivo e menos beijos escritos. 

Plante amor no coração de alguém. Diga mais “eu te amo”, e menos “eu também” (Zé 

Neto e Cristiano) / “Deixe para trás o que não te leva para frente”. 

 

 

Fonte: Rafael Teixeira (2020) 

O aluno Rafael Teixeira foi o único aluno que não encaminhou o resumo por 

escrito, mas o lambe-lambe fala por si. 

A exposição virtual se deu em meados de janeiro de 2021 no Instagram. Os perfis 
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que ajudaram na publicação nos feeds de suas páginas oficiais são os do Grêmio 

Estudantil do CEPAE/UFG (Grêmio Estudantil Damiana da Cunha – CEPAE/UFG), o 

perfil do CEPAE – UFG e o perfil do Programa de Pós-Graduação em Ensino na 

Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG), além do perfil da Faculdade de Artes Visuais 

(FAV/UFG), que nos ajudou com uma publicação nos seus stories.  

Seguem as fotos do cartaz da exposição (Figuras 22 a 26) nos perfis de Instagram 

citados:  

Figura 22: Foto do cartaz da exposição dos alunos no perfil do Instagram do 

CEPAE/UFG. 

 

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021) 
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Figura 23: Foto do cartaz da exposição dos alunos no perfil do Instagram do 

PPGEEB/CEPAE/UFG 

 

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021)  

 

 

Figura 24: Foto do cartaz da exposição dos alunos no perfil do Instagram do Grêmio 

CEPAE/UFG 

  

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021)  
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Figura 25: Foto do cartaz da exposição dos alunos no story do Instagram do 

CEPAE/UFG. 

 

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021)  
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Figura 26: Foto do cartaz da exposição dos alunos no story do Instagram da FAV/UFG 

 

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021)  

 

Listamos, a seguir, alguns comentários, (Figuras 27 e 28) encontrados na 

publicação do perfil do Programa de Pós-Graduação Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB /CEPAE/UFG) e do perfil do Grêmio Estudantil do CEPAE/UFG (Grêmio 

Estudantil Damiana da Cunha – CEPAE/UFG): 
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Figura 27: Foto de comentários da exposição dos alunos no perfil do Instagram do 

PPGEBB/CEPAE/UFG 

  

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021) 

 

Figura 28: Foto de comentários da exposição dos alunos no perfil do Instagram do 

Grêmio CEPAE/UFG 

  

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa foi possível realizar um estudo que se concentra em três 

aspectos principais: a arte urbana, especificamente o lambe-lambe; a cultura visual; e a 

realização de uma exposição dos trabalhos artísticos dos alunos participantes, como 

possibilidade de intervenção do espaço urbano. 

A utilização do lambe-lambe nessa pesquisa foi pensada como possiblidade de 

expressão artística dentro das linguagens da arte urbana, buscando formas de ressignificar 

uma parte do espaço urbano onde cada aluno mora. Esta ação escolhida foi desenvolvida 

como forma de expressão para que o aluno pudesse ter condições técnicas de proporcionar 

possibilidades de dialogar com o seu espaço urbano de forma simples e segura, haja vista 

a necessidade de distanciamento social. 

Entendemos que as relações estabelecidas com o lambe-lambe nos espaços 

urbanos e nas redes sociais são formas de manter relações sociais por meio da arte em 

plena pandemia, construindo, assim, possibilidades de diálogos que implicam a ação e a 

reflexão dos alunos sobre determinado espaço e para esse espaço urbano. O lambe-lambe, 

portanto, é utilizado como uma ferramenta artística de expressão, diálogo e reflexão sobre 

a realidade ao nosso redor.  

Com uma proposta de trabalho com intervenções urbanas, mais especificamente, 

por meio da linguagem do lambe-lambe, foi possível desenvolver trabalhos artísticos 

capazes de estimular reflexões sobre o olhar urbano, contribuindo para que os alunos 

pudessem se tornar observadores capazes de refletir e ressignificar sua visão de mundo.  

O referencial metodológico foi embasado dentro de uma perspectiva da cultura 

visual e procurou trabalhar uma forma de atuar em ensino remoto, por meio de estudos 

sobre a imagem, juntamente com a elaboração e a realização de trabalhos de lambe-lambe, 

publicados em uma rede social. 

Nesta linha de pensamento, percebemos a necessidade de trabalhar uma 

alfabetização visual, por meio da qual os alunos pudessem ampliar sua percepção das 

imagens que estão em torno da sociedade ao seu redor, contribuindo, assim, para 

desenvolver uma compreensão crítica da sociedade em que vivem. Neste sentido, a 

pesquisa corrobora as contribuições dos estudos da cultura visual. 

 

Há de se garantir que todos os estudantes, no meio escolar, possam ampliar seu 

discurso imagético pelo acesso à gramática visual, em que, assim, o estudante 

se sinta estimulado a prosseguir no desenvolvimento de sua própria capacidade 
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de expressão visual mediante a orientação básica de produção da linguagem 

artística (SANTOS, 2020, p. 39). 

Concordando com Santos (2020), destacamos, pois, a importância do estudo da 

cultura visual no sentido de ampliar o olhar dos alunos para as imagens que fazem parte 

do seu dia a dia. 

Existem diversos modos de perceber e refletir sobre as imagens que são colocadas 

diante de nós constantemente. É importante pensar que nós estamos diariamente em 

contato com inúmeras delas e, por isso, um trabalho educacional com o suporte 

educacional da cultura visual pode nos ajudar a tentar entender como somos influenciados 

pelas imagens ao nosso redor e a desenvolver uma compreensão crítica sobre o que vemos 

e pensamos, proporcionando uma reflexão e um posicionamento sobre aspectos estéticos 

e sociais da nossa sociedade. 

 

No mundo contemporâneo, avanços tecnológicos e, em decorrência, a 

sofisticação dos meios de comunicação e da publicidade, contribuíram de 
forma significativa para um estilo de vida no qual a espetacularização e 

consumo das visualidades ganharam força e preponderância. Daí a necessidade 

de discutir e refletir sobre o papel ideológico e a função pedagógica das 

imagens (MARTINS, 2012, p. 286). 

 

Destacamos também nessa pesquisa a importância da cultura visual como 

ferramenta pedagógica no desenvolvimento de leitura e reflexão a respeito das imagens, 

juntamente com um trabalho artístico utilizando o lambe-lambe como linguagem urbana, 

para a formação do aluno como ser que interage e faz parte da construção da sociedade. 

A cultura visual no desenvolvimento desta pesquisa ajudou no preparo para uma 

percepção das imagens que nos circundam. Nesse sentido [..], as artes visuais, para a 

criação de suas representações, mostram-se cada vez mais (de)pendentes da cultura dos 

meios de comunicação e das formas de visualidade geradas na vida cotidiana 

(HÉRNANDEZ, 2007, p. 34). 

Como professor curador no processo da exposição dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos, foi importante orientar o olhar do educando para questões do seu próprio 

cotidiano, possibilitando aos estudantes uma forma de questionar e refletir sobre questões 

atuais e sobre representação de uma forma artística. O processo de criação e elaboração 

das intervenções urbanas desenvolvidas pelos alunos teve como objetivo principal 

desenvolver suas potencialidades reflexivas e criativas como potencializadoras do seu 

próprio senso crítico. Nesse sentido, o processo de ensino aprendizagem possibilitou uma 

proposta educativa artística, por meio da qual o aluno pôde reconhecer e conhecer o 
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espaço urbano, podendo criar um diálogo e levantar questões a todos que frequentam os 

ambientes por eles escolhidos.  

Cabe ao professor, em diálogo com os alunos, buscar trazer as experiências deles 

para ampliar os processos educativos de forma participativa. O repertório dos alunos é 

fundamental para que juntos, professor e aluno, possam organizar outros discursos e a 

construção do processo artístico. Se o professor propõe e demonstra possibilidades e 

provoca o aluno a refletir sobre formas de olhar e fazer, percebendo e ressignificando os 

espaços urbanos que fazem parte do seu cotidiano, ele pode conseguir que os alunos, por 

meio de suas próprias experiências, consigam criar diálogos com a realidade ao seu redor. 

Os lambe-lambes desenvolvidos pelos alunos representam uma tentativa de se 

expressar artisticamente. Além disso, essa forma de comunicação tem um valor 

significativo para o estudante, que precisa pensar no lugar no qual pretende colar o seu 

lambe-lambe e em qual mensagem ele quer expressar para o público que lê essa 

mensagem. Nessa perspectiva, a arte é um processo de ação e recepção que possibilita 

reflexões.  

Os recados urbanos desenvolvidos pelos alunos em plena pandemia retratam seus 

percursos no espaço urbano e suas experiências pessoais. Nesses percursos, os espaços 

públicos foram entendidos pelos estudantes como espaços possíveis de construção de 

trabalhos artísticos e reflexivos num momento de pandemia. Portanto, essa atuação dos 

alunos, em seus contextos urbanos, teve um papel importante na construção de uma 

formação crítica ao olhar, possibilitando uma modificação em sua realidade social. 

Assim, a forma de se expressar ganha sentido para o aluno, pois, além de poder 

desenvolver um senso crítico da realidade ao seu redor, ele se torna uma pessoa ativa no 

processo de aprendizagem. Isso porque a prática de arte desenvolvida está diretamente 

ligada às experiências e aos conhecimentos do aluno, despertando uma percepção e uma 

reflexão críticas por parte de cada um deles, nas suas relações com a sociedade em que 

estão inseridos. 

A alteração do “local” da exposição (de presencial para virtual) também se tornou 

um processo de reflexão, principalmente em meio à pandemia, contexto no qual as redes 

sociais ganharam mais força devido ao medo das pessoas de saírem de suas casas e à 

exigência de lockdown. Com as redes sociais, o contato com imagens vem sendo cada vez 

maior.  

Além de servir de arquivo ou portfólio de arte urbana, as pessoas que visualizam, 

curtem e compartilham criações artísticas, nas redes sociais, acabam sendo o público 
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dessas obras e, desta forma, apropriam-se desses trabalhos, de algum modo. As redes 

sociais acabam trazendo os diálogos que seriam próprios das ruas para a internet, do 

analógico para o digital, tornando-se uma ferramenta de exibição importante para a arte 

urbana. 

Com esta pesquisa, foi possível perceber a importância de uma ação educativa que 

trabalha a necessidade de perceber e refletir sobre as imagens que nos rodeiam, apontando 

possibilidades de desenvolver trabalhos artísticos em espaços públicos que reflitam e 

constroem saberes e experiências, por parte dos alunos, que produzem reflexões a respeito 

da sociedade em que vivem. Trata-se de um trabalho representativo para o aluno, que faz 

sentido para ele, a partir de sua reflexão e da sua prática. 

O trabalho pedagógico e artístico realizado nesta pesquisa constitui uma forma 

aberta e flexível de ensino, que pode ser desenvolvida e aplicada em diferentes contextos, 

mesmo tendo sido realizada nas extremamente difíceis circunstâncias de uma pandemia. 

Esperamos que a pesquisa possa contribuir para futuros trabalhos de artes e de outras 

áreas, podendo ser utilizada de acordo com cada contexto em particular e com a relação 

que cada um estabelece com a sua própria realidade. Entendemos essa experiência como 

potencializadora e enriquecida de sentido para os alunos, uma ação que valoriza e ilumina 

opiniões e culturas diferentes.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE - 

Pais/Responsáveis 

 

Você na qualidade de responsável pelo (a) ..........................................................., 

está sendo convidado (a) a consentir que o(a) menor participe, como voluntário/a, da 

pesquisa intitulada “Intervenções urbanas: experimentações artísticas e prática social na 

escola”. Meu nome é Samuel Rodrigues do Nascimento, sou o(a) pesquisador (a) 

responsável pelo projeto, e minha área de atuação é o ensino de artes visuais. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, se você consentir na participação de seu(ua) 

filho(a) neste estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 

sendo que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, não haverá penalização para nenhuma das partes. Mas se houver o aceite, 

as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via 

e-mail (samrodrigues@hotmail.com) ou através de contato telefônico para o número 

(62)993559697, inclusive com possibilidade de ligação a cobrar. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os direitos do seu(ua) filho(a) como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215, de segunda a sexta-feira, no período 

matutino.  

 

1 Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

O motivo para realização desta pesquisa é de estudar e aprofundar o conhecimento 

sobre o campo da arte contemporânea como um campo vasto de pesquisa ainda às vezes 

pouco estudado em sala de aula; para as discussões em torno das linguagens artísticas 

atuais, do contexto estético no espaço urbano, e para a presença do trabalho poético 

desenvolvido em sala de aula, para além de um trabalho artístico meramente reproduzido, 

ou seja, como pretexto para ensinar, mas como uma possibilidade de experiência estética 

crítica, de artes visuais. 
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A participação de seu(ua) filho(a) é importante para a realização desse projeto 

da pesquisa pois consiste em aprofundar o conhecimento no campo das artes visuais, 

ampliando a compreensão e a abrangência do significado teórico desse campo de 

pesquisa, bem como as implicações desse conhecimento no que diz respeito: a) à 

discussão sobre as diversas linguagens de arte contemporânea no contexto escolar; b) 

dialogar sobre os espaços da escola e seu viés social e c) a propostas de desenvolver 

experiências poéticas  com obras contemporâneas no contexto escolar da Educação 

Básica. Os principais benefícios da pesquisa consistem no seguinte: a) produção de 

conhecimento na área das artes visuais; b) contribuição que os pesquisadores irão trazer 

no que se refere a propostas de experiências poéticas em sala de aula, tanto para 

professores que terão conhecimento dessas propostas, por meio dos trabalhos a serem 

publicados, quanto para os alunos participantes e c) contribuição do projeto para a 

formação de graduandos e pós-graduandos que tomarem conhecimento do trabalho.   

Caso seu(ua) filho (a) sinta constrangido(a), é garantida a total liberdade para se 

recusar participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem penalidade 

alguma. A participação na pesquisa será voluntária. Portanto, não haverá despesas 

pessoais ou gratificação financeira decorrente da participação. Caso ocorra algum dano 

o direito a pleitear indenização para reparação imediato ou futuro, decorrentes da 

cooperação com a pesquisa está garantido em Lei. O sigilo e anonimato da sua 

autorização e da participação da criança (ou adolescente) na pesquisa será preservada.  

 

A divulgação do nome dele(a) somente acontecerá se for permitida por você, solicito que 

rubrique no parêntese abaixo a opção de sua preferência: 

 

(            ) Permito a identificação do meu(minha) filho(a) nos resultados publicados 

da pesquisa. 

 

(            ) Não permito a identificação do meu(minha) filho(a) nos resultados publicados 

da pesquisa. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu ………………………………………………………….., abaixo assinado, autorizo 

meu(minha), filho(a) …………………………………………..………………, a 

participar do projeto intitulado “Intervenções Urbanas: experimentações artísticas e 

prática social na escola”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que a 

participação dele(a) nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) 

e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Samuel Rodrigues do Nascimento sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
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Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito.   

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE B - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE DE 

ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa intitulada “Intervenções Urbanas: experimentações artísticas e prática social na 

escola”. Meu nome é Samuel Rodrigues do Nascimento, sou o pesquisador(a) responsável 

e minha área de atuação é o ensino de artes visuais. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence 

ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(samrodrigues@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)993559697. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-

1215.  

 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

O título da pesquisa é “Intervenções urbanas: experimentações artísticas e 

prática social na escola”. Ela se justifica por contribuir para a ampliação da 

discussão sobre o campo da arte contemporânea como um campo vasto de 

pesquisa ainda às vezes pouco estudado em sala de aula; para as discussões em 

torno das linguagens artísticas atuais, do contexto estético no espaço urbano, e 

para a presença do trabalho poético desenvolvido em sala de aula, para além de 

um trabalho artístico meramente reproduzido, ou seja, como pretexto para ensinar, 

mas como uma possibilidade de experiência estética crítica, de artes visuais. O 

objetivo principal da pesquisa consiste em aprofundar o conhecimento no campo 

das artes visuais, ampliando a compreensão e a abrangência do significado teórico 

desse campo de pesquisa, bem como as implicações desse conhecimento no que 

diz respeito: a) à discussão sobre as diversas linguagens de arte contemporânea 

no contexto escolar; b) dialogar sobre os espaços da escola e seu viés social e c) a 
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propostas de desenvolver experiências poéticas  com obras contemporâneas no 

contexto escolar da Educação Básica. Os principais benefícios da pesquisa 

consistem no seguinte: a) produção de conhecimento na área das artes visuais; b) 

contribuição que a pesquisa irá trazer no que se refere a propostas de experiências 

poéticas em sala de aula, tanto para professores que terão conhecimento dessas 

propostas, por meio dos trabalhos a serem publicados, quanto para os alunos 

participantes e c) contribuição do projeto para a formação de graduandos e pós-

graduandos que tomarem conhecimento do trabalho. 

As fontes de material de pesquisa a ser coletado consistem em diários 

observacionais das discussões das aulas teóricas, das visitas nas galerias e das 

produções artísticas dos alunos. Na coleta desses materiais serão realizadas 

entrevistas sendo obtidas cópias gravadas das conversas, assim também como 

captação de imagens de todo o processo da pesquisa. O material coletado será 

utilizado somente para os objetivos da pesquisa, podendo ser publicado 

parcialmente ou em forma de trechos, em trabalhos acadêmicos, sem que seja 

informado o nome real do participante. Portanto, a privacidade e a 

confidencialidade dos participantes da pesquisa são garantidas pela coordenação 

desse projeto de pesquisa. Uma vez incluídos na pesquisa, vocês estudantes (e 

seus responsáveis) são os únicos que podem se excluir, por vontade própria ou 

por vontade dos pais ou responsáveis, a qualquer momento, sem penalização 

alguma, assim como a garantia expressa de liberdade do/a participante de se 

recusar a responder questões que lhe causem constrangimento em entrevistas e 

questionários. Não há métodos ou procedimentos que possam afetar 

prejudicialmente os participantes da pesquisa. Não há também previsão de riscos 

aos participantes da pesquisa, uma vez que, fundamentalmente, o objetivo 

principal é a fruição de trabalhos artísticos e a reflexão teórica e prática sobre as 

experiências com essas obras. Não está previsto ressarcimento aos participantes 

de despesas decorrentes da participação na pesquisa. A coordenação do projeto 

garante o monitoramento pessoal da coleta de dados e a segurança dos indivíduos, 

incluindo a proteção à confidencialidade, assim como o direito de pleitear 

indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, 

decorrentes da participação na pesquisa.  

 

 

1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., baixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Intervenções Urbanas: 

experimentações artísticas e prática social na escola”. Destaco que minha participação 

nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 

pelo pesquisador(a) responsável Samuel Rodrigues do Nascimento sobre a pesquisa, os 
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procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

(        ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

(         ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE C - Produto Educacional 

 

 

 

SAMUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL: RECADOS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022 
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EXPOSIÇÃO VIRTUAL: RECADOS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação Básica como 

requisito para obtenção para o título de Mestre em 

Ensino na Educação Básica  

Área de Concentração: Ensino na Educação Básica. 

Linha de Pesquisa: Práticas escolares e aplicação do 

conhecimento. 

Orientador: Dr. Newton Freire Murce Filho 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022 
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TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 

De acordo com a Resolução do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de Goiás 

PPGEEB/CEPAE/UFG nº 001/2019, este produto educacional é caraterizado como 

exposição de artes visuais, que estão inseridas na categoria de produções artísticas. 

 

 

DIVULGAÇÃO  

Meio digital 

 

 

FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL  

Exposição virtual seguida de uma sequência didática desenvolvida como forma de 

disponibilizar, a professores de artes e estudantes em formação, materiais de estudo e 

reflexões a respeito do ensino de artes visuais.  

  

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

Professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio  

 

IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional apresenta  

 

Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 

Área impactada pelo Produto Educacional  

 

Ensino 

O impacto do Produto Educacional é  

 

Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra 

em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, rede, 

etc). Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do produto 

com o público-alvo. 

 

 

O Produto Educacional foi vivenciado em situação real em ambiente escolar formal. 

 

O produto educacional foi vivenciado no ano de 2020, com 11 estudantes, do ensino 

médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). A vivência teve 
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duração de 32 horas.  

 

 

REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido.  

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa de 

sua vocação, é nacional      

 

COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática 

do profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta 

método claro e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da 

combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - 

segmentos da sociedade.  

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-

estabelecidos. 

 

FOMENTO 

Não houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional. 

 

 

REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Houve registro de depósito de propriedade intelectual do tipo Licença Creative 

Comons: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ 
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TRÂNSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional não foi transferido e incorporado por outra instituição, 

organização ou sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos. 

 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi apresentado em forma de comunicação científica de 

eventos acadêmicos como: VI e VII Seminário de Dissertações do Mestrado em 

Ensino na Educação Básica – PPGEEB/CEPAE/UFG. 

NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Intervenções urbanas: experimentações 

artísticas e prática social na escola. Comunicação proferida no VI Seminário de 

Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB/CEPAE/UFG. 2019 

NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Arte contemporânea e intervenção 

artística na escola. Comunicação proferida no VII Seminário de Dissertações do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG. 

2020 

O Produto Educacional foi publicado em anais de evento acadêmicos como: VI e VII 

Seminário de Dissertações do Mestrado em Ensino na Educação Básica – 

PPGEEB/CEPAE/UFG. 

NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Intervenções urbanas: experimentações 

artísticas e prática social na escola. Comunicação proferida no VI Seminário de 

Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB/CEPAE/UFG. 2019. Disponível em: 

ANAIS_VI_Seminário_Mestrado_2019_-_versão_final_2.pdf 

(ufg.br). Acesso em: 17 fev.2022.  

NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Arte contemporânea e intervenção 

artística na escola. Comunicação proferida no VII Seminário de Dissertações do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG. 

2020. Disponível em: Anais_-_VII_Seminário_Mestrado_2020_-

_Ficha_catalográfica.pdf (ufg.br). Acesso em: 17 fev.2022. 
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REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Produto educacional registrado na plataforma EduCAPES, com o título de Exposição 

virtual: Recados Urbanos, com acesso disponível no link: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643977. 

 

Produto Educacional disponível, como apêndice da Dissertação de Mestrado do qual é 

fruto, na Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
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Dedico essa pesquisa a todos os artistas 

de rua que utilizam o espaço público 

para se expressar. 

. 
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A arte não é sobre si mesma, mas a atenção 
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NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Exposição virtual: recados urbanos. 2022. 

34f. Produto Educacional relativo à Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação 

Básica) – Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO  

 

O produto educacional intitulado Exposição Virtual: recados urbanos é resultado de 

pesquisa realizada no mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

na Educação Básica (PPGEEB), do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG). Nossa investigação ocorreu no ano 

de 2020, resultando na dissertação cujo título é: Intervenções Urbanas como Estratégia 

no Ensino de Artes Visuais: Experimentações artísticas no espaço público, defendida no 

ano de 2022. Propomos este trabalho com intervenções urbanas, na tentativa de contribuir 

com uma discussão sobre seu potencial na escola. As intervenções urbanas são pensadas 

como campos de significação que atravessam um conjunto de relações históricas, 

políticas, econômicas, culturais, sociais e estéticas, cujos sentidos perpassam os processos 

nos quais se constituem. Para a realização desse trabalho, desenvolvemos a criação da 

disciplina eletiva “Intervenções Urbanas” com onze alunos do ensino médio do CEPAE. 

Nesse processo de ensino aprendizagem por meio de linguagens artísticas, entendendo o 

espaço público como espaço possível de construção de visualidades artísticas e 

questionadoras, buscamos uma maneira sistemática, teórica e prática de valorização do 

ensino das artes no espaço urbano, como uma ferramenta de potencialização na 

construção do conhecimento escolar, bem como discutir a intervenção urbana como 

formadora de senso crítico. Além disso, pretendemos criar possibilidades artístico-

pedagógicas, gerando, como consequência, a atuação do aluno no espaço público. A 

pesquisa-ação é a base para sustentar a investigação, gerando um processo de investigação 

intervencionista, de elaboração e aplicação da produção artística, abrangendo estudos 

sobre os movimentos da arte contemporânea, mais especificamente, as intervenções 

urbanas e suas reverberações sociais, aliada a estudos da cultura visual no âmbito escolar. 

Tem-se como intenção refletir sobre manifestações artísticas, atentando-se ao olhar, sua 

produção, intervenção e suas conflitantes relações sociais. 

 

Palavras-chave: Ensino; Arte; Intervenção urbana; Espaço público.  
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NASCIMENTO, Samuel Rodrigues do. Virtual exhibition: urban messages. 2022. 

34f. Dissertation Educational Product (Master Degree in Basic Education Teaching) – 

Postgraduate Program in Basic Education Teaching, Teaching and Research Applied in 

Education Center, Federal University of Goiás, Goiânia, GO. 

ABSTRACT 

The educational project entitled “Virtual Exhibition: urban messages” is the result of this 

research, which was carried out Professional Master’s research of the Postgraduate 

Program in Basic Education’s Teaching (PPGEEB), of the Teaching and Applied 

Research to Education Center (CEPAE), from the Federal University of Goiás (UFG). 

This study, whose title is “Urban Interventions as a Strategy in Visual Arts Teaching: 

Artistic experiments in public space” took place in 2020, and lastly defended in 2022. In 

order to contribute to a discussion about their potential at school, this project about urban 

interventions was created. In other words, urban interventions are thought as fields of 

meaning that cross a set of historical, political, economic, cultural, social and aesthetic 

relationships, whose meanings permeate the processes in which they are constituted. 

Aiming at the development of this project, there was the creation of the optional subject 

“Urban Interventions” with eleven high school students from CEPAE. Therefore,  we 

seek a systematic, theoretical and practical ways of measuring the educating art in urban 

space in the process of teaching and learning through artistic languages, since the 

understanding of the public space shows a possible place for building artistic and 

questioning visualities, as a tool to enhance the construction of school knowledge, as well 

as discussing urban intervention as a form of critical thinking. In addition, we intend to 

create artistic-pedagogical possibilities, which can be generated as a consequence of the 

performance of the student in public spaces. Action-research is the standard to support 

the investigation, which generates a process of interventionist investigation, also of 

elaboration and application of artistic production, which encompasses studies on 

contemporary art movements. More specifically, urban interventions and their social 

reverberations, were combined with studies of visual culture in the school environment. 

The intention is to reflect on artistic manifestations, also standing up by the “look”, its 

production, intervention and its conflicts on social relations. 

 

Keywords: Teaching; Art; Urban intervention; Public place. 
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INTRODUÇÃO 

 

O produto educacional escolhido para esse estudo consistiu na realização de uma 

exposição virtual dos trabalhos artísticos dos alunos participantes da pesquisa e de uma 

sequência didática da ação educativa que culminou na exposição, com o intuito de 

oportunizar ao professor de artes visuais acesso à experiência realizada na pesquisa. Esses 

dois materiais foram pensados para contribuir para o ensino das linguagens da arte 

contemporânea. Por meio da exposição, tivemos como objetivo estabelecer uma relação 

entre as possibilidades de intervir no espaço público e a instauração de processos artísticos 

da arte urbana, por meio das redes sociais para divulgação. Desta forma, possibilitamos a 

cada aluno que colocasse em prática seus experimentos artísticos conceituais, baseados 

no ensino obtido na disciplina ministrada durante a realização da pesquisa do mestrado. 

As visualidades criadas e expostas e todo o processo foram documentados por meio de 

fotografias, acompanhados de uma sequência didática digital. As atividades elaboradas 

nesta sequência didática podem servir como uma importante ferramenta de trabalho para 

os professores que se propõem a trabalhar com esses conteúdos em aulas de artes visuais. 

O produto educacional pensado inicialmente seria uma exposição presencial no 

espaço escolar do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), porém, 

tivemos de mudar essa ideia inicial para uma exposição virtual, devido à pandemia do 

Covid-19. Essa mudança nos fez pensar sobre a utilização das redes sociais como uma 

ferramenta de divulgação, ou seja, levar os trabalhos artísticos realizados nas ruas para o 

meio digital, transformando, assim, a internet como uma “nova rua”. 

A utilização das redes sociais para a divulgação de trabalhos de arte urbana tem 

crescido significativamente, possibilitando aos artistas divulgarem e levarem seus 

trabalhos seus trabalhos para pessoas que não poderiam visualizá-los pessoalmente no 

espaço urbano das ruas em que se encontram.  Seria uma forma de ocupar as redes sociais 

com trabalhos de arte urbana para quem está isolado em casa devido à pandemia. 

O papel da exposição virtual seria, então, propagar os trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos no espaço público, de forma que esses trabalhos possam alcançar um número 

maior de visualizações. 

Diante da necessidade de oferecer a escolas mecanismos didáticos que 

possibilitem o trabalho do professor com a diversidade cultural, contribuindo com a 
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valorização da produção artística dos alunos, propusemos a elaboração de uma sequência 

didática. Essa sequência didática constitui a materialização de todo o processo didático 

com os alunos, incluindo o planejamento das aulas e o referencial bibliográfico. Ela tem 

o intuito de servir como material didático para professores que pretendam trabalhar arte 

contemporânea e para alunos que tenham interesse no assunto. 

Para Zabala (1998, p. 18), sequências didáticas são um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 

que têm um princípio e um fim estabelecidos conhecidos, tanto pelos professores como 

pelos alunos. 

Os principais trabalhos que embasaram nossa pesquisa constituem estudos no 

campo da cultura visual, como os de Fernando Hernandez (2007), Raimundo Martins 

(2012), Roseane Coelho (2010), dentre outros. Acreditamos que o ensino das artes visuais 

no contexto pedagógico deve ir além da mera reprodução, concentrando-se também nos 

aspectos de produção poética dos alunos, enfatizando processos contemporâneos e 

conceituais. Os processos poéticos devem ser trabalhados a partir de uma visão pessoal 

que têm sua origem nas reflexões e questionamentos que os alunos trazem de seu contexto 

social e cultural.  

A sequência didática pode auxiliar professores no sentido de poderem promover 

o diálogo entre produção artística e intervenção no espaço público a partir de uma 

exposição na comunidade escolar.  

A exposição virtual desta pesquisa foi realizada por meio dos principais perfis do 

CEPAE no Instagram. A sequência didática produzida inclui o resultado do processo de 

ensino, em uma disciplina eletiva, e os trabalhos criados e expostos pelos estudantes 

participantes. A seguir, apresentamos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos para a 

exposição virtual (Figuras 1 a 9). Trata-se de lambe-lambes que eles deveriam criar e 

expor em algum espaço urbano. Além dos lambe-lambes, os estudantes elaboraram 

pequenos textos nos quais produzem reflexões sobre suas escolhas de tema e de local de 

exposição dos lambe-lambes. Esses textos foram enviados, via e-mail, ao professor 

curador, responsável pela pesquisa. A sequência didática é apresentada logo após a 

apresentação dos trabalhos criados pelos alunos. 
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Figura 1: Cartaz da exposição virtual 

 

Fonte: Professor curador Samuel R. Do Nascimento (2021)  
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Figura 2: Fotos da aluna Maria Luiza, 1°B. “Eu te fiz agora sou teu deus poema ajoelha 

e me adora” / “Eu podia ser o que quisesse nesta vida, mas eu queria ser dele”. 

 

Fonte: Maria Luiza (2020) 
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Figura 3: Fotos da aluna Jordana Oliveira, 1°A. “Quando você, deseja o bem O bem te 

deseja também”. / “Não existe crescimento sem mudança. Evolua”. 

 

Fonte: Jordana Oliveira (2020) 

Figura 4: Fotos do aluno João Vitor, 1°B. “Amor é de mãe” / “Viva a vida como se 

fosse o último dia”. 

 

Fonte: João Vitor (2020) 
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Figura 5: Fotos do aluno Ítalo Pires, 1°A. “Você leu esse texto até o fim” / “Eu sei de 

uma coisa...”. 

 

 Fonte: Ítalo Pires (2020)  
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Figura 6: Fotos dos alunos Marcelo do Nascimento e Maria Paula (1° ano A). “Quem 

inventou o amor? ” / “Não há fatos eternos”. 

 

Fonte: Marcelo do Nascimento (2020) 

Figura 7: Foto da aluna Isabella Pimentel (1° ano A). “É preciso amar as pessoas 

como se não houvesse o amanhã...” 

 

Fonte: Isabella Pimentel (2020) 
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Figura 8: Foto da aluna Isabella Pimentel (1° ano A) “Keep calm. Jesus te ama! 

Amanhã será diferente”. 

 

Fonte: Isabella Pimentel (2020) 
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Figura 9: Rafael Teixeira, 1°B: “Por mais beijos ao vivo e menos beijos escritos. Plante 

amor no coração de alguém. Diga mais “eu te amo”, e menos “eu também” (Zé Neto e 

Cristiano) / “Deixe para trás o que não te leva para frente”.

 

Fonte: Rafael Teixeira (2020) 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Samuel Rodrigues do Nascimento 

Orientador: Dr. Newton Freire Murce Filho 

 

Esta sequência didática consiste na apresentação do planejamento pedagógico da 

disciplina eletiva “Intervenções Urbanas”, realizada remotamente no Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). A disciplina eletiva é ofertada no contra turno 

das aulas regulares, para os alunos do ensino médio desta instituição. 

A disciplina parte das seguintes perguntas de investigação: Como trabalhar a 

intervenção urbana no contexto escolar levando em consideração a atual realidade das 

escolas e a pandemia? Como realizar um trabalho coletivo à distância buscando a 

compreensão do aluno e a criação do desenvolvimento crítico? Quais as possibilidades 

estéticas, poéticas e criativas que os alunos podem desenvolver ao pensar arte urbana em 

tempos de isolamento social? 

Para auxiliar a responder a essas perguntas, esta sequência didática tem a intenção 

de propor um material que possa servir de embasamento para atuais e futuros professores 

de artes, entre outras áreas, possibilitando alguma referência para o planejamento, as 

ações ou estratégias que tenham como objetivo desenvolver ações educativas nessa 

perspectiva, em espaços formais e não formais. 

Iniciamos a apresentação da sequência didática com seus objetivos, em seguida, a 

ementa da disciplina e as estratégias usadas em cada aula. 

 

Objetivo geral 

Partindo do entendimento de que vivemos em um mundo cada dia mais plural e 

da busca por uma educação intercultural em que a escola seja um espaço de comunicação 

e aprendizagem entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores e tradições, tem-se como 

objetivo central para esta sequência didática instigar os alunos participantes a desenvolver 
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um trabalho artístico numa perspectiva por meio da qual eles possam pensar a escola 

como espaço possível de construção de visualidades artísticas e questionadoras, em um 

contexto de uma proposta de ensino baseada em linguagens artísticas da arte urbana, mais 

especificamente, por meio da criação e exposição de lambe-lambes.  

 

Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos da sequência são: 

* Dialogar sobre os percursos poéticos dos alunos do ensino médio. 

* Instaurar processos criativos de intervenções urbanas. 

* Dialogar sobre os espaços públicos e seu viés social. 

* Suscitar a experimentação estética e seus materiais. 

* Contribuir para um ensino mais significativo de conteúdos atuais, por meio da 

arte contemporânea.  

* Desenvolver uma exposição dos trabalhos artísticos dos alunos na escola (o que 

foi feito virtualmente). 

 

Essa sequência didática foi pensada para um curso de 32 horas, com a ementa 

abaixo, mas, deve, evidentemente, ser adaptada para contextos educativos os mais 

diversos, incluindo aulas presenciais, que teriam menos limitações. 

Ementa: 

Estudo sobre as linguagens contemporâneas de intervenção urbana como 

manifestação artística que ocorre em espaços urbanos. Discussões e reflexões sobre 

pertencimento dos indivíduos ao espaço urbano público, como construtores destes 

próprios espaços. Produção artística individual ou coletiva, tendo como culminância uma 

exposição dos alunos. Análise e discussão dos trabalhos. 

Logo abaixo, apresentamos o modo como a disciplina eletiva foi planejada e 

conduzida, no ensino remoto emergencial. Evidentemente, cada professor deve 

adaptar/alterar, conforme seu contexto educativo. 

 

Quadro 1: Planejamento das atividades 

AULA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

1° aula: Boas-vindas aos alunos 

Apresentação da proposta da disciplina / exposição 
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Indicação de leitura para próxima aula:      https://www.educamundo.com.br/blog/arte-

moderna-arte-contemporanea-diferencas 

No caso do ensino remoto, foi necessário, nesta aula, passar uma mensagem positiva pelo 

momento muito difícil pelo qual estávamos passando, devido à pandemia, e de que vamos 

crescer, aprender e vencer juntos. Também falamos sobre as diferentes maneiras de adquirir 

e compartilhar conhecimentos com essas novas formas de aulas remotas. 

Recurso material: e-mail. 

 

2° aula Atividade: Fazer uma pesquisa e desenvolver um resumo individual sobre as diferenças 

entre arte moderna e arte contemporânea e a definição das principais linguagens artísticas 

da arte contemporânea. 

Link de vídeo como referência inicial: https://www.youtube.com/watch?v=hMW2E1-

5JB4&t=26s 

3° aula Atividade: Fazer uma pesquisa e desenvolver um resumo individual sobre arte urbana e 

sobre algumas linguagens artísticas de arte urbana, como o Grafiti, Pichação, Instalação, 

Esculturas, Stickers, Lambe-Lambe e Estêncil. 

Link de vídeo como referência inicial: 

https://www.youtube.com/watch?v=BMQo5Hh3Q7g 

 

4° aula Atividade: Fazer um registro, com o celular, de intervenções urbanas encontradas nas ruas 

do bairro em que moram. Pode ser uma simples caminhada até o supermercado, farmácia 

etc., onde podem ser vistos grafite, pichação, estêncil e lambe-lambe. 

Para essa atividade, os alunos podem registrar os lambe-lambes comerciais mesmo, que 

ficam em postes ou paradas de ônibus com anúncios de lojas, serviço de internet, de “traz a 

pessoa amada em 3 dias”, podem registrar os mais significativos que encontrarem. No caso 

de lambe-lambes comerciais e do estêncil, é mais para os alunos terem a noção de como é 

possível intervir no espaço público, mesmo que de uma forma mais comercial. 

Além dos registros, fazer um resumo do texto cujo link é o seguinte: “arte urbana como 

expressão do direito visual à cidade”.  

Link: http://www.justificando.com/2018/08/28/aa-arte-urbana-como-expressao-do-direito-

visual-a-cidade/  

No caso do ensino remoto na pandemia, sempre lembrávamos os alunos de utilizarem 

máscaras, ao saírem de casa para fazer as observações das intervenções urbanas. 

 

5° aula Atividade: Fazer um resumo sobre o que os alunos entendem sobre lambe-lambe, a partir de 

dois vídeos de referência. 

- Vídeo “Poéticas urbanas: a cultura do lambe-lambe pelas ruas de São Paulo” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CoNop5jsOx8 

- Vídeo “Cola na veia” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mM1B6PpARMs 
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6° aula Atividade: Aula síncrona por meio da ferramenta Google Meet. O link da aula foi 

encaminhado aos alunos via WhatsApp no mesmo dia pela manhã e 30 minutos antes da 

aula. 

No ensino remoto emergencial, esta aula teve como objetivo a necessidade de professor e 

alunos se conhecerem melhor e de conversar sobre a disciplina, a atividade final e a 

exposição. 

7° aula Atividade: Exposição virtual. 

A proposta para os alunos consiste em solicitar que eles criem dois lambe-lambes e que os 

colem em algum lugar estratégico, seja na rua ou até no prédio ou casa onde vivem.  

Como será feita a criação e a exposição dos lambe-lambes? O nome da atividade é “recados 

urbanos”. Os alunos devem criar dois lambe-lambes, que devem conter um texto escrito, 

que pode ser um poema, uma reflexão, um questionamento, uma coisa engraçada, ou seja, 

algo que os alunos gostariam que as pessoas lessem e que pode ou não significar algo para 

elas. É importante pensar no local onde os alunos vão colar seus lambe-lambes, devem 

pensem em algum lugar que seja estratégico, que facilmente as pessoas vão ler. Por isso, é 

muito importante pensar bem no que será escrito. Lembrando também que não precisa 

necessariamente colar com cola, pode ser com fita crepe ou durex, isso vai depender do local 

escolhido. Fica a critério de cada aluno a sua escolha. O aluno pode escrever à mão ou 

imprimir. Mas devem pensar também em um tipo de letra interessante e em cores, lembrando 

que os lambe-lambes têm que ser chamativos. Frases curtas são mais adequadas. No caso 

desta proposta, os alunos devem criar dois lambe-lambes em dois lugares diferentes. 

O professor pode dar um exemplo: “no ano passado, imprimi alguns poemas do Manoel de 

Barros, poemas bem simples e curtos, e colei nas paradas de ônibus. Minha intenção foi 

levar poesia para as ruas e escolhi o ponto de ônibus por ser um espaço onde as pessoas 

estão paradas esperando”. 

Como os alunos podem ser avaliados? Eles podem elaborar um resumo do porquê das frases 

que vão criar e o porquê da escolha do local, entregando, para o professor (via e-mail, no 

caso do ensino remoto), os registros das intervenções, ou seja, as fotos dos lambe-lambes e 

dos locais onde os trabalhos serão expostos.  

Depois de entregues os registros dos trabalhos, o professor organiza uma exposição (virtual, 

no caso) com os trabalhos desenvolvidos. Se virtualmente, a exposição pode ser feita no 

Facebook ou no Instagram, que são as mídias sociais mais comuns hoje em dia. 

O professor deve enviar ou mostrar algumas fotos de seus trabalhos, se houver, e/ou de 

outros artistas, para inspirar os alunos. 

8° aula Envio da atividade e curadoria da exposição 

9° aula Exposição virtual ou presencial. 

No caso do ensino remoto, a exposição virtual aconteceu no Instagram, via Grêmio 

estudantil do CEPAE, CEPAE e Pós-graduação do CEPAE. 

Fonte: Organizado por Nascimento (2021). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do lambe-lambe nessa pesquisa foi pensada como possiblidade de 

expressão artística dentro das linguagens da arte urbana, buscando formas de ressignificar 

uma parte do espaço urbano onde cada aluno mora. Esta ação escolhida foi desenvolvida 

como forma de expressão para que o aluno pudesse ter condições técnicas de proporcionar 

possibilidades de dialogar com o seu espaço urbano de forma segura, haja vista a 

necessidade de distanciamento social, e simples. 

Entendemos que as relações estabelecidas com o lambe-lambe nos espaços 

urbanos e nas redes sociais são formas de manter relações sociais por meio da arte, 

construindo, assim, relações de diálogos que implicam a ação e a reflexão dos alunos 

sobre determinado espaço e para esse espaço urbano. O lambe-lambe, portanto, é utilizado 

como uma ferramenta artística de expressão, diálogo e reflexão sobre a realidade ao nosso 

redor.  

Com uma proposta de trabalho com intervenções urbanas, mais especificamente, 

por meio da linguagem do lambe-lambe, foi possível desenvolver trabalhos artísticos 

capazes de estimular reflexões sobre o olhar urbano, contribuindo para que os alunos 

pudessem se tornar observadores capazes de refletir e ressignificar sua visão de mundo.  

Como professor curador no processo da exposição dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos, foi importante orientar o olhar do educando para questões do seu próprio 

cotidiano, possibilitando aos estudantes uma forma de questionar e refletir sobre questões 

atuais e sobre representação de uma forma artística. O processo de criação e elaboração 

das intervenções urbanas desenvolvidas pelos alunos teve como objetivo principal 

desenvolver suas potencialidades reflexivas e criativas como potencializadoras do seu 

próprio senso crítico. Nesse sentido, o processo de ensino aprendizagem possibilitou uma 

proposta educativa artística, por meio da qual o aluno pôde reconhecer e conhecer o 

espaço urbano, podendo criar um diálogo e levantar questões a todos que frequentam os 

ambientes por eles escolhidos.  

Cabe ao professor, em diálogo com os alunos, buscar trazer as experiências deles 

para ampliar os processos educativos de forma participativa. O repertório dos alunos é 

fundamental para que juntos, professor e aluno, possam organizar outros discursos e a 

construção do processo artístico. Se o professor propõe e demonstra possibilidades e 

provoca o aluno a refletir sobre formas de olhar, percebendo e ressignificando os espaços 

urbanos que fazem parte do seu cotidiano, ele pode conseguir que os alunos, por meio de 
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suas próprias experiências, consigam criar diálogos com a realidade ao seu redor. 

Os lambe-lambes desenvolvidos pelos alunos representam uma tentativa de se 

expressar artisticamente. Além disso, essa forma de comunicação tem um valor 

significativo para o aluno, que precisa pensar no lugar no qual pretende colar o seu lambe-

lambe e em qual mensagem ele quer expressar para o público que lê essa mensagem. 

Nessa perspectiva, a arte é um processo de ação e recepção que possibilita reflexões.  

Os recados urbanos desenvolvidos pelos alunos em plena pandemia retratam seus 

percursos no espaço urbano e suas experiências pessoais. Nesses percursos, os espaços 

públicos foram entendidos pelos estudantes como espaços possíveis de construção de 

trabalhos artísticos e reflexivos num momento de pandemia. Portanto, essa atuação dos 

alunos, em seus contextos urbanos, teve um papel importante na construção de uma 

formação crítica ao olhar, possibilitando uma modificação em sua realidade social. 

Assim, a forma de se expressar ganha sentido para o aluno, pois, além de poder 

desenvolver um senso crítico da realidade ao seu redor, ele se torna uma pessoa ativa no 

processo de aprendizagem. Isso porque a prática de arte desenvolvida está diretamente 

ligada às experiências e aos conhecimentos do aluno, despertando uma percepção e uma 

reflexão críticas por parte de cada um deles, nas suas relações com a sociedade em que 

estão inseridos. 

A alteração do “local” da exposição (de presencial para virtual) também se tornou 

um processo de reflexão, principalmente em meio à pandemia da Covid-19, contexto no 

qual as redes sociais ganharam mais força devido ao medo das pessoas de saírem de suas 

casas e à exigência de lockdown. Com as redes sociais, o contato com imagens vem sendo 

cada vez maior.  

Além de servir de arquivo ou portfólio de arte urbana, as pessoas que visualizam, 

curtem e compartilham criações artísticas, nas redes sociais, acabam sendo o público 

dessas obras e, desta forma, apropriam-se desses trabalhos, de algum modo. As redes 

sociais acabam trazendo os diálogos que seriam próprios das ruas para a internet, do 

analógico para o digital, tornando-se uma ferramenta de exibição importante para a arte 

urbana. 

Com esta pesquisa, foi possível perceber a importância de uma ação educativa que 

trabalha a necessidade de perceber e refletir sobre as imagens que nos rodeiam, apontando 

possibilidades de desenvolver trabalhos artísticos em espaços públicos que reflitam e 

constroem saberes e experiências, por parte dos alunos, que produzem reflexões a respeito 

da sociedade em que vivem. Trata-se de um trabalho representativo para o aluno, que faz 
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sentido para ele, a partir de sua reflexão e da sua prática. 

O trabalho pedagógico e artístico realizado nesta pesquisa constitui uma forma 

aberta e flexível de ensino, que pode ser desenvolvida e aplicada em diferentes contextos, 

mesmo tendo sido realizada nas extremamente difíceis circunstâncias de uma pandemia. 

Esperamos que a pesquisa possa contribuir para futuros trabalhos de artes e de outras 

áreas, podendo ser utilizada de acordo com cada contexto em particular e com a relação 

que cada um estabelece com a sua própria realidade. Entendemos essa experiência como 

potencializadora e enriquecida de sentido para os alunos, uma ação que valoriza e ilumina 

opiniões e culturas diferentes.  
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