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7. Projeto integrador 

Título: História e arte – construindo murais 

Tema A arte como documento histórico 

Problema central 
enfrentado 

O que, de fato, é arte? Como ela pode representar um período histórico? 

Produto final Intervenções artísticas e exposição na escola 

Justificativa 

Na filosofia grega surge o conceito aisthetiké, que significa percepção, aquele que nota o belo, 

o que, de acordo com Platão e Aristóteles, se ocupa em investigar a sensação do belo ou a ausência 

dele. Esse conceito deu origem à estética, categoria muito utilizada nos dias de hoje quando pensamos 

em arte. Mas, afinal, o que é arte? A arte segue uma regra rígida e imutável? 

O projeto “História e arte: construindo murais” surge da necessidade de nos debruçarmos 

sobre essas questões e questões afins que permeiam a nossa visão em torno da transformação da arte 

ao longo do tempo. Além disso, esse projeto procura combater a noção equivocada de que existe uma 

arte genuína e que esta foi a produzida durante a Antiguidade clássica. 

Em sua obra A alegoria do patrimônio, Françoise Choay demonstra, na discussão em torno do 

surgimento do conceito de monumento histórico, como a produção arquitetônica clássica foi 

transformada, através de um processo de sacralização, em padrão dominante. O mesmo ocorre em 

outros campos da arte, como a escultura e a pintura. Basta analisarmos o movimento dos 

renascentistas para a recuperação de valores greco-romanos. 

Dessa forma, o projeto tem como primeira justificativa a discussão dessas questões e, se 

possível, sua desconstrução. O segundo objetivo é questionar os alunos sobre quais seriam as formas 

de manifestação artística que, nos dias de hoje, podem representá-los e, após a identificação, 

possibilitar a materialização desse processo. 

Com este projeto, é possível trabalhar o desenvolvimento das competências mencionadas na 

seção “3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades” deste Plano 

de desenvolvimento.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 
documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes 
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 
cooperação e o respeito. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 
de leitura em textos legais e 
normativos 

(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a normas, 
regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do 
Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre 
outros. 

Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos e práticas relacionadas 
à defesa de direitos e à 
participação social 

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de 
envio de solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos 
públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem 
como de textos pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, 
reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação, 
como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos em 
casos que remetam a reivindicações que envolvam a escola, a 
comunidade ou algum de seus membros como forma de se engajar na 
busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos. 

Curadoria de informação (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes indicadas e abertas. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição 

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações 
orais, painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc. 

Matemática 

Problemas sobre medidas 
envolvendo grandezas como 
comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área, 
capacidade e volume 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas 
comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e 
retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos 
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas 
do conhecimento. 

História 

O Ocidente Clássico: aspectos 
da cultura na Grécia e em 
Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e 
limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras 
sociedades e culturas. 

Arte 

Contextos e práticas (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Contextos e práticas (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Elementos da linguagem (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 
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Duração 

O projeto deve ter a duração de 1 bimestre. 

Material necessário 

Serão necessários os seguintes materiais: projetor; computadores; impressora; cartolinas; 

material para pintura (lápis de cor, giz de cera, tintas – guache, a óleo e em spray); gesso; argila.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador desta atividade deve articular os diversos profissionais envolvidos no 

projeto, não só os professores das outras disciplinas relacionadas ao projeto (Língua Portuguesa, 

Matemática e Arte), mas também profissionais de outros setores da escola que podem vir a participar 

do projeto. 

Além da capacidade de articulação, o professor coordenador também deve dominar conceitos 

básicos relacionados à temática do projeto, como os conceitos de arte e estética, processo histórico, 

pluralidade de técnicas para construção da arte e patrimônio cultural. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Introdução à arte greco-romana 

Prepare uma apresentação em conjunto com os outros professores participantes do projeto e 

reúna os alunos para mostrar as principais características da arte greco-romana em todas a suas 

modalidades. Porém, o foco deve ser dado às pinturas murais e as técnicas utilizadas para compor 

essas obras. 

Etapa 2 – Oficina 1: Afrescos 

Geralmente, o termo “afresco” está diretamente associados a murais, sendo, muitas vezes, 

sinônimos. A técnica teve origem na Grécia, mas foi muito utilizada pelos romanos, e consiste na 

preparação de uma superfície com gesso ou argamassa, que, ainda frescos, recebem os desenhos e os 

pigmentos. Essa técnica faz com que a pintura seque junto com a argamassa de modo que o resultado 

seja uniforme e duradouro. 

Nessa oficina, os alunos serão apresentados à técnica de produção de um afresco em uma 

superfície pequena. O objetivo é fazer com que eles compreendam a diferente gama de técnicas que 

foram empregadas para a produção da arte romana, da qual há alguns exemplares presentes até hoje 

nos diversos sítios arqueológicos espalhados pela Europa. 
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Etapa 3 – Oficina 2: Mosaicos 

O mosaico também é uma técnica que surgiu antes do próprio Império Romano, mais 

precisamente na Mesopotâmia, mas que foi largamente utilizada pelos romanos em diferentes 

espaços, como pisos de prédios públicos, murais e residências. 

A técnica consiste na aplicação de pequenos cubos talhados de vários tipos de materiais, como 

vidro, cobre, pedra, etc., que, organizados da maneira que o artista desejar, formam desenhos 

detalhados e com grande profusão de cores. 

Seguindo o preceito de que o projeto deverá proporcionar ao aluno o contato com diferentes 

técnicas artísticas, essa oficina servirá para mostrar uma das técnicas mais utilizadas pelos romanos, 

além de ajudar os alunos a entender a diferença do que era retratado em cada um dos murais feitos 

com a técnica do afresco e com a técnica do mosaico.  

Etapa 4 – Oficina 3: O que te representa? 

Nessa terceira oficina, os alunos deverão produzir em folhas de papel sulfite desenhos com os 

quais eles se identificam e que os façam se sentir representados. Esses desenhos podem expressar 

uma característica de sua identidade individual ou comunitária. 

Cada estudante poderá realizar a confecção de três desenhos e deverá anotar no caderno a 

explicação de cada uma das escolhas. Nesse processo de seleção do que fazer e quais serão os 

desenhos, cabe ao professor debater com os alunos conceitos como curadoria, que é um dos principais 

pilares para discutir a questão da arte e os seus significados, pois todas as obras, sejam tombadas, 

sejam parte do acervo de instituições museológicas, obrigatoriamente, passam por um processo de 

curadoria. 

Etapa 5 – Oficina 4: Grafite 

O grafite é uma das principais linguagens que compõem o Hip-Hop, movimento cultural que 

surgiu em bairros periféricos de Nova York a partir da organização de imigrantes jamaicanos, latinos e 

do próprio movimento negro local, nos anos 1970. O grafite é uma das mais reconhecidas linguagens 

urbanas contemporâneas, presente não somente em grandes centros, mas também em diversos 

espaços urbanos, abordando temáticas variadas e que dialogam diretamente com a realidade desses 

locais, como a questão da violência, o preconceito e até mesmo a preservação da natureza.  

Nessa oficina, os alunos elegerão um dos desenhos realizados na atividade anterior e o 

reproduzirão em um mural feito de cartolina. Uma das tarefas que os alunos terão que desenvolver, 

sob a supervisão do professor de Matemática integrante do projeto, é a realização do cálculo das áreas 

das cartolinas utilizadas e da área que será destinada ao projeto, para que os desenhos de todos os 

participantes façam parte do mural. Os outros dois desenhos elaborados nas oficinas anteriores serão 

utilizados para aplicação da técnica de mosaico e serão expostos em outro espaço destinado a isso. 
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Como segunda parte da oficina e sob a supervisão do professor de Arte ou um profissional 

convidado, os alunos realizarão a pintura de suas obras. As pinturas poderão ser feitas a mão livre ou 

utilização de estêncil (nesse caso, uma atividade deve ser planejada para que os alunos criem seus 

estênceis – pode ocorrer, por exemplo, em uma aula de Arte).  

Etapa 6 – Produto final: Exposição 

Finalizadas as oficinas e a produção do mural de grafite, o professor coordenador orientará os 

alunos, retomando os conceitos de curadoria, para que eles definam o recorte curatorial e o discurso 

que será adotado na exposição que será aberta ao público, se possível, composta pelos trabalhos feitos 

em mosaico e com o mural principal composto por grafite. 

Nessa etapa os alunos deverão pensar em um texto que coordene todas as informações 

abordadas ao longo dos encontros e com os conteúdos aprendidos no bimestre, estabelecendo uma 

relação sobre a utilização dos murais para contar suas histórias com os murais produzidos durante a 

Antiguidade clássica. Também será nessa etapa, com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, que 

produzirão informativos, legendas, e convites para a abertura da exposição. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá abarcar todo o processo proposto no projeto integrador. No caso do 

professor coordenador, a base para sua autoavaliação poderá será o cumprimento de todas as etapas 

do cronograma conforme previsto e o engajamento dos alunos e dos outros professores durante o 

projeto. 

Para os alunos, sugerimos que eles produzam, individualmente, um dossiê do projeto, no qual 

registrarão cada uma das etapas do desenvolvimento do produto final, ou seja, desde as primeiras 

oficinas até o processo de construção da exposição que será aberta ao público. Esse dossiê poderá ser 

composto por fotografias, anotações, esboços de desenhos, textos preliminares, que deverão ser 

devidamente registrados e referenciados no momento da entrega final. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

JANSON, Horst W. História da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

LONGMAN, Eduardo; LONGMAN, Gabriela. Grafite – Labirintos do olhar. São Paulo: BEI Editora, 

2017.  

SUMMERSON, John. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 


