
PROJETO: OLHAR EXPANDIDO.

Projeto realizado por alunos do 5º ano do ensino fundamental I.

Objetivos gerais

O projeto tem como proposição favorecer aproximações e investigações sobre arte, 
cidade e convívio.  

Reconhecer a Galeria Choque Cultural como espaço agregador, agente de 
movimentos entre artistas, cidade, e fluxos sociais.

Reconhecer o espaço físico (cidade, escola, casa) como importante agente na 
construção de encontros capazes de propiciar relacionamentos renovados. 

Utilizar as atividades artísticas na produção de ambientes de criação e colaboração, 
suscitando construções transformadoras.

Produzir obras e conceitos que visem comprometimento com a realidade local, 
configurando-se como prática significante e social.

Expandir a produção e o processo individual através de desdobramentos coletivos.  

DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS DO PROJETO

LEITURA E PESQUISA

Objetivo: ampliar o repertório.

O projeto foi iniciado com a leitura do livro: Ah, se a gente não precisasse dormir de 
Keith Haring.                                                                             

O livro de Haring foi instrumento valioso, propiciando reflexões sobre arte urbana e 
novas concepções sobre suportes e linguagens. 

Concomitantemente aos estudos sobre Keith Haring, foram apreciadas obras de 
grafiteiros brasileiros: Zezão, Chivitz, Osgemeos.

https  ://  www.youtube.com/watch?v=Ys3kGToHxxA

https://www.youtube.com/watch?v=GNGdAQPEYZo

https://www.youtube.com/watch?v=Ys3kGToHxxA
https://www.youtube.com/watch?v=Ys3kGToHxxA
https://www.youtube.com/watch?v=Ys3kGToHxxA


                   

PESQUISA PLÁSTICA

Objetivos: estimular pesquisas formais, favorecer trocas e reflexões. 

Proposição: composição de uma história urbana criada a partir de estudos de formas 
(personagens, objetos), espaços e materiais. Composição coletiva.

Os estudos culminaram com a criação de pequenas histórias narradas por 
personagens criados a partir de desenhos, recortes em EVA e fita isolante colorida. O 
trabalho foi montado em um grande painel no corredor da escola. A classe 
espontaneamente se dividiu em grupos para a criação de personagens e objetos. Na 
fase final o grupo se juntou para a montagem de uma única composição coletiva, 
norteada por uma frase escolhida previamente por eles. 



 

VIAGEM VIRTUAL

Objetivos: transitar por diferentes ambientes geográficos, culturais e artísticos.

Uma grande viagem (online) pelo mundo foi realizada a partir das obras do “Space 
Invaders”, artista vivo não identificado, que cria pequenas obras geométricas com 
azulejos. As peças são instaladas em áreas urbanas internacionais densamente 
povoadas. No site é possível percorrer o mundo e encontrar suas obras interagindo 
com  uma diversidade de cultura.





Após essa aventura, os alunos desenvolveram desenhos de pequeno formato com o 
intuito de fazerem intervenções pelo mundo virtual. Os desenhos foram realizados em 
pequenos cartões, pintados com lápis grafite 6B, ou lápis de cor e canetas 
hidrográficas. Nas aulas de informática, os alunos escanearam seus pequenos 
desenhos que em seguida foram copiados e colados sobre construções (torres, 
pontes, edifícios) das grandes metrópoles do mundo, escolhidas por eles, e utilizando 
como ferramenta o programa Google Maps.

A proposta era desenhar silhuetas de figuras de pessoas, animais ou objetos. A 
proposição da silhueta era para manter o caráter misterioso, de não ter identificação 
plena, assim como o Invader. Alguns alunos preferiram não seguir essa limitação e 
fizeram desenhos coloridos e detalhados, sem a silhueta.



 

*Aconteceu um fato curioso! 

Durante as férias de julho, o aluno Henrique S. Martins, do 5A1, viajou para Roma e  
encontrou lá uma obra do Space Invader.

INVASÃO LOCAL

Objetivo: reconhecer a arquitetura e os espaços da escola como  áreas expressivas.

Depois da experiência online, os cartões foram cuidadosamente colocados em lugares 
da escola, não convencionais, que causassem curiosidade ou estranhamento, uma 
“invasão” de stickers (cartões adesivados que geralmente são colados na rua por 
artistas urbanos) na escola.

   



   

VISITA À GALERIA CHOQUE CULTURAL E BECO DO BATMAN

Objetivos: reconhecer a produção dos “Coletivos” como forma legítima de colaboração 
e integração entre cidadão e cidade. Identificar expressões individuais - no Beco do 
Batman - potencializadas pelo compartilhamento do mesmo espaço. Vivenciar 
diferentes dinâmicas da cidade e perceber como a Galeria Choque Cultural atua junto 
a esses movimentos.

Visita à exposição “Praças (im)possíveis” , do Coletivo BijaRi. Bicicletas adaptadas 
que se transformam em pequenas praças articuláveis entre si. Nascem da experiência 
cotidiana de transitar pela cidade e interagir com a carência de espaços.



Galeria Choque Cultural

Beco do Batman



Em frente à galeria Choque Cultural

CARTOGRAFIA

Objetivos: observar os espaços físicos da escola e identificar os lugares agradáveis, 
interessantes e os locais “problema”.

Perceber o desenho como importante ferramenta para identificação, organização e 
representação do espaço da escola.

Pesquisar e observar questões estéticas, organizacionais e de convívio.

Após visita à Galeria Choque Cultural, e sob a orientação do curador Baixo Ribeiro, 
dono da galeria, os alunos foram convidados a mapear os espaços da escola, e 
apontar nesses mapas os lugares que gostam e não gostam. 

O processo foi compreendido como um amplo movimento de pesquisa dos ambientes 
de convívio e dos fatores implicados a sua ocupação e existência.



           



DIÁLOGOS

Objetivos: reconhecer o “Site specific” como linguagem propositora de agenciamentos 
entre obra e ambiente. 

Compartilhar observações, impressões, concepções e sentimentos relacionados aos 
espaços físicos da escola. 

Levantamento de propostas para a intervenção em espaços da escola considerados 
“problema”, ou “não interessantes”.

Criação de obras específicas destinadas à transformação ou discussão desses 
espaços.

Estudos sobre “site specific” - obras de arte criadas especificamente para 
determinados espaços.

INTERVENÇÕES

Objetivo: Favorecer instrumentos para que o aluno possa efetivamente atuar como 
agente transformador de ambientes e espaços.

Os trabalhos de intervenção foram orientados pela professora e executados. As 
propostas que não se afinavam com as condições possíveis de execução, foram 
apresentadas em maquetes e ficaram apenas como indicação para a escola. 



O fator mais importante foi o movimento de investigação e reflexão que as ações 
geraram nos grupos de trabalho e que culminaram em intervenções coletivas no 
espaço físico da escola com o intuito de torná-la mais acolhedora, interessante e 
colaborativa.
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ASSEMBLEIA 

Objetivos: refletir sobre o processo do trabalho, avaliar os projetos e as dimensões 
alcançadas.

Após as intervenções, foram feitos pequenos vídeos e assembleias, onde os grupos 
manifestaram os motivos de suas ações artísticas naqueles espaços.  Foi um 
momento rico de exposição e discussão de atitudes e valores, de entendimento das 
próprias posturas e suas consequências.

A questão da sujeira e do lixo foram muito presentes nos projetos, no entanto, ficou 
claro que a melhoria dessa condição depende da conscientização e mudança de 
atitude dos alunos.

______________________________________________________
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Pesquisa e estudos sobre o Space-Invader.

http://www.space-invaders.com/world/

No site acima é possível percorrer o mundo e encontrar obras do Space interagindo 
com uma diversidade de culturas.

Concomitantemente fiz leituras pessoais que me deram sustentação e possibilidades 
para aprimorar o desenvolvimento do projeto.

Livros: A invenção da paisagem de Anne Cauquelin, Estética relacional de Nicolas 
Bourriaud, Radicante de Nicolas Bourriaud,  Revista Select – Arte e Arquitetura 
(abril/maio de 2015), Não há lugar para a lógica em Kassel de Henrique Vila-Matas. 

http://www.space-invaders.com/world/

