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 Este caderno¹ é um convite à criação e à 
experimentação. Nele você encontra sugestões de 
experiências simples que buscam sensibilizá-lo para a 
arte contemporânea. Está dividido em dois momentos: 
no primeiro, apresento alguns exercícios de mediação, 
com experiências simples de sensibilização e, em 
seguida, sugestões de espaços onde encontrar arte 
contemporânea em Belo Horizonte e região. Os dois 
momentos são livres para sua contribuição e para isso 
possuem espaços em branco ao final de cada parte.
 A  pa lavra  chave  de s ta  pub l i c a ção  é 
EXPERIÊNCIA, pois, segundo John Dewey “para 
perceber, o espectador ou observador tem de criar sua 
experiência”. Gostaria de convidá-lo a criar suas 
próprias experiências, tendo como ponto de partida a 
arte contemporânea e a relação que podemos 
estabelecer com ela em nossas vidas. 

¹Este material é resultado de uma pesquisa realizada no Mestrado 
Profissional em Educação e Docência da UFMG, na linha de pesquisa 
Educação em Museus e Centros de Ciências, sob a orientação do 
professor Dr. Bernardo Jefferson de Oliveira da professora 
Dra.Elisa Campos.

apresentação



 Os exercícios que apresento aqui partem de 
minha experiência com a arte. Você, com certeza, têm 
outras vivências e ideias que poderão completar este 
caderno, basta anotá-las nos espaços em branco. 
 Minha inspiração principal para a criação destes 
exercícios está nas obras Grapefruit e Acorn de Yoko 
Ono, e em outras obras como estas, que fornecem 
instruções para ações artísticas. Baseei-me também no 
livro 101 experiências de filosofia cotidiana de Roger-
Pol Droit e em experiências de mediação que vivenciei 
em diversas instituições culturais.
 A ideia é propor exercícios que lhe permitam 
vivenciar situações de ativação de desejos, afetos, 
olhares, sensações, imaginação e criação. 
 Não existe uma ordem de execução, você pode 
fazer as atividades que quiser, modificar, riscar, 
destacar uma folha e dar para outra pessoa... enfim, o 
importante é que esteja aberto a sair do lugar comum e 
se entregar à experiência artística. 
 Sugiro que você procure formas de registrar as 
ações, pode ser através de fotos, vídeos, desenhos, 
relatos, projetos, enfim, tente encontrar formas de 
guardar estas experiências para serem divididas com 
outras pessoas ou apenas vistas por você depois. 
Divirta-se!
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DESENHO SENSÍVEL

Reproduza no papel o desenho que 
outra pessoa fará em suas costas sem 

que você saiba do que se trata.



_ _ _ _ _ _ _ _ 



Reúna  arbitrários que encontrar em objetos
seu entorno. Escreva em pedaços de papel 
palavras aleatórias que lhe vierem à 
cabeça (em mesmo número que o de 
objetos). Aleatoriamente escolha um objeto 
e a palavra que será seu título. Repita a 
ação até que todos os objetos tenham 
títulos. Compartilhe seus pensamentos. 
Crie outras regras de organização para este 
conjunto de objetos e palavras. _ _ _ _ _ _ _ 

OBJETOS ARBITRÁRIOS 
E SEUS TÍTULOS*

*referência à obra “Objetos arbitrários e 
seus títulos” (1979) de Luis Camnitzer.
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Crie
         personagens 
para estas formas 

e imagine-os                
            interagindo 

                    no céu.

Em um dia 
         claro e com            

nuvens, 
deite-se em um 
local confortável 
e olhe para o céu. 

Observe  
atentamente 
o formato 

              das nuvens. 

HISTÓRIAS DE NUVENS
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PEQUENOS GESTOS

Busque em sua memória lembranças de 
pequenos gestos. Para isso, você deve 

ater-se apenas a                       , 
des   lo     ca      men                    tos, 
sensações , percursos de pequenos táteis

gestos. 

mo sv otim ne





Experimente brincar com 
uma criança bem pequena. 

Escolha um jogo que ela 
conheça bem e jogue-o do 

modo dela, com suas regras 
e repetições.  no Mergulhe
mundo deste jogo, procure 

realmente ser um 
personagem desta 

brincadeira.

FEITO CRIANÇA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Experimente fazer uma coleção de 
coisas desimportantes. Estabeleça 
seus critérios de escolhas. O que 
você escolheria colecionar? Você 

mostraria sua coleção?

“Para mim poderoso é aquele que descobre 
as insignificâncias (do mundo e as nossas)”

Manoel de Barros
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Um desenho  se forma no invisível
espaço de acordo com o deslocamento 
do seu corpo. Tente reproduzir este 

desenho no papel. 

DESENHO DE DESLOCAMENTODESENHO DE DESLOCAMENTO
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Escolha tecidos
 de diferentes cores, texturas e 
tamanhos. Costure almofadas 

diferentes e, ao invés de espuma, 
recheie-as com outros materiais, 

como: grãos de café, ervas aromáticas, 
sacolinhas plásticas, pedaços de 
isopor, balões de farinha, etc. 

O
O

o
o

o
eeeeexperimente sonhar utilizando cada uma delas.

ALMOFADAS SENSORIAIS
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I C I O N Á R I O  . D A F E T I V O
Organize um glossário de 
verbetes afetivos (palavras, 

inventadas ou não, usadas quando você 
conversa com um grupo que conhece 
bem, para falar de coisas, lugares ou 
pessoas muito específicos).





M E R G U L H O  N O  Q U A D R O

Visite uma exposição de pinturas de sua 
escolha e vá observando obra por obra, até que 
você encontre aquele quadro que te chama 
mais atenção, que te toca mais forte. Deixe-se 
levar para dentro dele e  a experiência de sinta
se transportar para  do quadro.o espaço

* O cineasta Akira Kurosawa retrata uma experiência 
parecida no quinto conto do filme Sonhos, de 1990. Você pode 
assistir a este trecho no Youtube.
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Escolha uma paisagem simples, com 
pouco movimento, quase uniforme. 
Contemple-a (não explore ou examine 
nada) apenas  sobre o deslize seu olhar
conjunto todo, até que tudo pareça estar 
em um mesmo plano, como se fosse uma 
tela estendia. Experimente imaginar que 
esta tela está se dobrando. 

PAISAGEM PINTURA-



click
cli

ck

click



DIÁRIO DE UM OBJETO ESTRANHO

Escolha um  qualquer e coloque-o em um objeto
local estranho a ele, mas onde ele seja 
facilmente . Por exemplo: leve um funil visto
para sua mesa de trabalho ou para a mesa da 
sala. Escolha um bom lugar para que ele 
realmente chame a atenção das pessoas. 
Durante uma semana, observe e registre em um 
diário como as pessoas se relacionam com ele.



pape lavras+

papelavras: 1.ato ou efeito de 
criar significados fictícios; 
2.preparo do papel para o 
cultivo de palavras; 3.ação de 
extrair significados densos. 



REPALAVRAS¹

Escreva palavras em pedaços de l, pape
corte-as ao meio e reorganize-as 

formando novas pa . lavras
Dê significados a elas. 

¹Baseado na série Desleituras do 
artista Jorge Menna Barreto





EMOLDURAR O MUNDO

Recorte janelas de papel de diferentes 
tamanhos utilizando um papel grosso. 
Você pode também colocar papéis ou 
tecidos transparentes para servir como 
filtros de cor/textura.  Observe o mundo
através destas janelas.





QUANTAS IMAGENS 
CABEM NUMA IMAGEM?

As imagens ao nosso redor costumam se 
acumular camadas e se sobrepor em . 

Passeando ao seu redor, olhando os espaços de 
vários ângulos, o desafio é buscar o maior 

número de imagens sobrepostas. 
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IMAGENS REFLETIDAS¹

Com a ajuda de uma bacia e uma garrafa de 
água, procure locais bem iluminados. Apóie 
a bacia sobre uma superfície plana e jogue 
água nela. Espere a água ficar tranquila, 
permitindo que a imagem se forme na sua 
superfície.  a imagem que se Registre
forma. Você pode substituir a bacia por 
qualquer outra superfície que sirva para 
refletir .a paisagem

¹Baseado na série Observatório: 
árvore (2010) da artista Elisa 

Campos.



Registre! ............... ... . .. .. .... .. .. .. .. .. . . . . . . .  .  .  .   .    .   .



............... ... . .. .. .... .. .. .. .. .. . . . . . . .  .  .  .   .    .   .



Arrisque-se. Risque!
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LUGARES  ARTE ONDE ENCONTRAR
CONTEMPORÂNEA NA CIDADE

A cidade de Belo Horizonte e sua região 
metropolitana possuem uma diversidade de 
opções  cul tura is  para v is i tação  cu ja 
programação predominante é gratuita e muito 
variada. 

O foco deste caderno é a arte contemporânea, 
por isso, reuni aqui os espaços que conheço e sei 
que oferecem uma programação educativa em 
arte contemporânea. Esta lista não está fechada 
e você pode completar com os espaços que 
conhece, ou que vier a conhecer futuramente nas 
páginas ao final do caderno. Existem ateliês 
abertos, coletivos de artistas, iniciativas mil que 
giram a roda da cultura por aqui e oferecem 
programação de qualidade para a comunidade.

Bom passeio!
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>>Visitas mediadas para diferentes públicos 
(agendadas ou espontâneas) de perfil técnico 
(arquitetura) ou voltadas para os conteúdos das 
exposições. 
>>Laboratório Educativo: espaço que se modifica a 
cada exposição e que disponibiliza dispositivos 
educativos para manuseio do público.
>>Materiais, peças e propostas de ação para o público 
espontâneo e para as pessoas com deficiência visual. 
>>Ações de mediação extra-museal na paisagem e 
entorno.

CASA DO BAILE

Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 18h. 
Quinta até as 21h. Gratuito
Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 751 – 
Pampulha. Belo Horizonte – MG
Tel: (31) 3277-7443
e-mail: cb.fmc@pbh.gov.br
Site: www.pbh.gov.br/cultura 

http://www.pbh.gov.br/cultura


>>Visitas mediadas às exposições.
>>Visitas mediadas em LIBRAS.
>>Laboratório de ações criativas: oficinas de 
experimentação.
>>Em Cantos e Contos: contação de histórias.
>>Em Cantos e Contos em LIBRAS.
>>Trem das Seis: ação cênica itinerante.
>>Musicando: laboratório de experimentação sonora.
>>Visitas teatralizadas.

Você pode acessar os cadernos de mediação 
desenvolvidos para as exposições no site: 

www.ccbbeducativo.com.br/cadernos

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 
BELO HORIZONTE 

Funcionamento: quarta a segunda, das 9h às 21h. 
Gratuito
Endereço: Praça da Liberdade, 450 – Funcionários. 
Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3431-9400
Email: ccbbbh@bb.com.br
Site: www.bb.com.br/cultura 

http://www.bb.com.br/cultura


>>Visitas mediadas com percursos temáticos.
>>Ações educativas – propostas de diálogos temáticos, 
com o público espontâneo, em espaços específicos do 
museu.
>>Objetos de Memória: materiais lúdicos e educativos 
distribuídos para o público agendado. São eles: Teatro 
de dedoches (3 a 5 anos); Jogo de Tabuleiro (a partir de 
6 anos); Revista em quadrinhos (a partir de 7 anos).
>>Encontros de formação para educadores das 
instituições visitantes.
>>Boa vizinhança: propostas específicas para o público 
de vizinhança.
>>Museu, lugar de criança/ Eu, Criança, no Museu: 
crianças a partir de 3 anos.
>>Férias divertidas: oficinas nos meses de janeiro e 
julho.
>>Guia por um dia: crianças a partir de 9 anos.
>>Sensações Memoráveis: visitas para grupos de 
pessoas com deficiência.

O Plano Educativo do Memorial está disponível no 
endereço: www.memorialvale.com.br

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

Funcionamento: Terça, quarta, sexta e sábado das 
10h às 17h30; quinta das 10h às 21h30; domingo das 
10h às 15h30. Gratuito
Tel: (31) 3308-4000
Endereço: Praça da Liberdade, s/n, esquina com 
Rua Gonçalves Dias. Belo Horizonte-MG
Agendamento: (31)3343-7317
Email: educativo@memorialvale.com / 
memorial@memorioalvale.com
Site: www.memorialvale.com.br



>>Visitas mediadas para públicos agendados ou 
espontâneos, de perfil histórico e patrimonial ou 
voltadas para os conteúdos das exposições de arte. 
>>Oficinas de Férias: janeiro e julho.
>>Educativo de Bolso: impresso e distribuído para o 
público a cada exposição.
>>Caderno do professor: distribuído para grupos 
agendados a cada exposição.
>>Oficinas temáticas.
>>Formação de educadores.

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 18h30. 
Gratuito
Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.585 – 
Pampulha, Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 3277-7946 
e-mail: map.educativo@pbh.gov.br
Site: www.pbh.gov.br/cultura



>>Visitas mediadas para público agendado e 
espontâneo.
>>Material didático do professor e do aluno 
disponíveis em Pdf e distribuídos nas visitas 
agendadas.
>>Kit de arte - composto por régua, lápis, borracha, 
caixa de lápis de cor, apontador, bloco de anotações 
(distribuído para grupos agendados).
>>Oficinas temáticas.

Você pode encontrar os materiais produzidos pelo 
museu no site:

www.museuinimadepaula.org.br

MUSEU INIMÁ DE PAULA

Funcionamento: terça, quarta, sexta e sábado de 10h 
às 18h30 horas; quinta de 12h às 20h30 horas e 
domingo de 12h às 18h30 horas. Gratuito
Endereço: Rua da Bahia, 1.201 – Centro. Belo 
Horizonte-MG
Tel.: (31) 3213-4320
Email: contato@museuinimadepaula.org.br / 
educativo@museuinimadepaula.org.br
Site: www.museuinimadepaula.org.br



>>Visitas panorâmicas.
>>Visitas temáticas: ambiental e arte.
>>Cartilhas e materiais de visitação (fichas com 
informações e reflexões).
>>Kit Educador: material para professores.
>>Laboratório de Bolso: Bolsa com materiais 
utilizados na mediação.
>>Programa Jovens Agentes Ambientais: formação de 
estudantes da rede pública de Brumadinho.
>>Encontro Marcado: ações para funcionários em 
parceria com a biblioteca.
>>Programa Derivar: formação de educadores.
>>Colônia de Férias: crianças de 6 a 11 anos.
>>Programações Públicas e Educativas: Oficinas 
criativas, atividades práticas, contação de estórias e 
visitas mediadas diferenciadas.

Funcionamento: de terça a sexta-feira, de 9h30 às 
16h30. Sábado, domingo e feriado, de 9h30 às 17h30 
Consultar valores de ingressos no site. Quarta-feira 
gratuita. 
Endereço: Rua B, 20. Brumadinho-MG.
Tel.: 3571-9700
Email: info@inhotim.org.br
Site: www.inhotim.org.br

INSTITUTO INHOTIM



>>Visitas mediadas para público agendado e 
espontâneo.
>>Percursos temáticos aos fins de semana para o 
público espontâneo.
>>Material de Apoio ao Professor: impresso e 
distribuído em exposições realizadas pela FCS.
>>Espaços educativos próprios para acolhimento e 
atividades.
>>Núcleo de pesquisa, formação e experimentação 
artística.
>>Ateliê Educativo: espaço de experimentação 
artística durante as visitas mediadas, cursos e 
oficinas.
>>Cursos e oficinas para crianças, adolescentes e 
adultos.
>>Encontro com professores e educadores.
>>Recursos didáticos utilizados nas visitas.
>>Oficina de férias.

O material educativo produzido pelo Programa 
Educativo em Artes Visuais da FCS encontra em: 
www.fcs.mg.gov.br/programas-educativos/artes-

visuais/

PALÁCIO DAS ARTES E CÂMERASETE
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

Funcionamento: de terça a sábado, de 9h30 as 21h, e 
aos domingos, de 16h as 21h. Gratuito
Endereço: Avenida Afonso Pena, 1537
Tel: (31) 3236-7471
Email: educativo.artesvisuais@fcs.mg.gov.br 
Site: www.fcs.mg.gov.br/espacos-culturais/palacio-
das-artes-das-artes/

mailto:educativo.artesvisuais@fcs.mg.gov.br


>>Visitas mediadas para público espontâneo e 
agendado e desdobramento das reflexões geradas a 
partir das discussões na galeria. 
>>Identidades Musicais: aulas-show para escola e para 
professores.
>>Na Escola e no Palladium: encontros com artistas 
para estudantes.
>>De Férias!: Oficinas nos meses de janeiro e julho.
>>Yupi! Vamos ao teatro: espetáculos teatrais 
gratuitos para escolas e para público espontâneo a 
preços populares.
>>Zoom – Da escola para o cinema: sessões gratuitas 
de cinema para escolas.
>>1, 2, 3 e já! Espaço de leitura e brincadeira para 
crianças de 0 a 6 anos acompanhadas de seus 
responsáveis.
>>Carrinho Mala Mundo: dispositivo com diversos 
recursos didáticos que são usados nas visitas.
>>Formação de educadores.

Funcionamento: de terça a domingo, de 9h às 21h
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro / Rua 
Augusto de Lima, 420, Centro. Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 3270-8100 / 3214-5376
Email: educativopalladium@sescmg.com.br
Site: www.sescmg.com.br/sesc_palladium 

SESC PALLADIUM

http://www.sescmg.com.br/sesc_palladium
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