
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Levantando uma torre com papelão 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática destaca as relações entre arte e arquitetura e a ligação desses dois 

elementos com o contexto cultural. Nela são abordadas diferentes modalidades de construções de 

casas, assim como o direito à moradia, e são propostas a análise da arquitetura vernacular em diversas 

culturas e a reflexão sobre as diferentes formas de pensar esses espaçosum espaço para moradia, que 

podem ser privativos, privado ou comunitários, bem como a criação de uma maquete simbólica de 

uma torre construída pelos alunos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer diferentes formas de arquitetura vernacular pelo mundo. 

• Desenvolver as habilidades manual e construtiva. 

• Promover o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – A arquitetura como parte da cultura 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula, sala de vídeo 

Organização dos alunos: em círculo 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, lápis preto, lápis de cor, régua, borracha, papel sulfite 

A4 
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Para esta aula, é necessário que você reserve o projetor da escola ou a sala de vídeo para exibir 

as imagens sugeridas. Caso não seja possível, imprima as imagens e distribua aos alunos, para que 

todos possam observá-las. 

Antes da aula, pesquise as seguintes imagens: 

• Casa Xinguana na aldeia Kamayurá, no Parque Nacional do Xingu; 

• Casas de barro do povo Kassina-Nankani, em regiões de Gana e Burkina Faso; 

• Casas Cúbicas, do arquiteto Piet Blom, na cidade de Roterdã, Holanda; 

• Casa Batlló, do arquiteto Antoni Gaudi, na cidade de Barcelona, Espanha; 

• Plantas baixas de residências diversas; 

• Ninhos (1969), instalação de Hélio Oiticica; 

• Abandono (1930), xilogravura de Oswaldo Goeldi. 

 

Atividade 1 – Diferentes tipos de moradias (20 minutos) 

Reúna os alunos em círculo e apresente a eles as imagens indicadas. Peça que observem 

atentamente as imagens e pergunte: “Qual é a questão presente nessas imagens?”; “É possível dizer 

que todas as imagens representam casas?”; “O que a imagem da obra Abandono, de Oswaldo Goeldi, 

representa?”. 

Comente que todas as imagens trazem moradias ou a casa como tema. Fale um pouco sobre 

cada imagem, sobre os arquitetos Blom e Gaudi e sobre o conhecimento dos povos que fizeram as 

construções representadas. Comente, ainda, que a arquitetura reflete aspectos da cultura de um povo, 

o que resulta em modos diferentes de construir suas moradias e de se relacionar com o espaço. A 

forma das construções depende de diversos fatores, como costumes, técnicas e materiais disponíveis. 

Destaque que o trabalho de Oswaldo Goeldi, que retrata uma pessoa dormindo na rua, mostra uma 

realidade vivida em todo o Brasil e pergunte aos alunos que soluções eles imaginam para esse 

problema. 

Em seguida, questione os alunos sobre o que eles sabem acerca da moradia onde vivem: 

“Como é essa casa?”; “Como será que ela foi construída? Quais materiais foram usados nela? Como 

foi idealizada?”; “Se você fosse construir uma casa, como ela seria?”. 

Atente-se às respostas, procurando deixar os alunos à vontade para falar sobre suas casas e 

valorizando igualmente o depoimento de todos. Aponte semelhanças e diferenças com os exemplos 

mostrados nas imagens, comentando as técnicas e os materiais utilizados. 
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Atividade 2 – Desenhando uma planta baixa (25 minutos) 

Após virem as imagens e discutirem sobre elas, peça aos alunos que pensem sobre que tipo de 

casa gostariam de fazer. O que ela teria e como seria? Estimule-os a pensar os espaços e a criar algo 

diferente dos padrões, imaginando novas possibilidades. Em seguida, peça que desenhem a planta 

baixa dessa casa em um papel sulfite tamanho A4, com lápis preto e lápis de cor, podendo também 

fazer uso da régua. Lembre-os, no entanto, de que muitas casas não são construídas com linhas retas, 

como puderam ver nas imagens apresentadas. Explique que uma planta baixa é como ver uma 

construção de cima, sem o telhado. Nela são representadas as paredes e estruturas que formam os 

cômodos. Comente que eles podem também se inspirar nos exemplos mostrados em aula. 

Ao final da atividade, peça aos alunos que se organizem sentados, em círculo, e mostrem seus 

desenhos uns aos outros. Deixe que todos comentem suas ideias com os colegas e digam como foi 

feita a escolha da forma da casa que criaram. 

 

Aula 2 – Levantando uma torre 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo, pátio da escola 

Organização dos alunos: em grupos, em círculo 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, lápis preto, lápis de cor, borracha, papel sulfite 

tamanho A4, caixas de papelão, tesoura, cola, fita adesiva de 5 cm, tinta guache, pincéis, pote com água, pano de limpeza 

Atividade 1 – Projetando o espaço (20 minutos) 

Nesta aula, os alunos serão instigados a trabalhar coletivamente e pensar como é possível 

projetar um espaço. Será proposto como assunto a moradia. Os alunos devem refletir sobre como nos 

relacionamos com o lugar em que vivemos, e de que forma podemos melhorar nossas casas e 

comunidades. Para isso, é necessário que você reserve o projetor da escola ou a sala de vídeo para 

exibir as imagens. Caso não seja possível, imprima as imagens selecionadas e distribua aos alunos, para 

que todos possam observá-las. Peça aos alunos que tragam caixas de papelão de diversos formatos 

para a atividade. 

Antes da aula, pesquise as seguintes imagens: 

• Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho), do arquiteto Afonso 
Eduardo Reidy, na cidade do Rio de Janeiro (RJ);  

• Projeto em residência no Pedregulho (Benfica), de Luiza Baldan; 

• Maquete Modelo Vivo da Maré (2013-2017), de Pedro Évora; 

• Muro no fundo da minha casa (sem data), escultura de Arthur Bispo do Rosário. 
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Apresente as imagens aos alunos e comente os trabalhos representados nelas. No projeto 

Pedregulho, a artista Luisa Baldan fotografou o cotidiano dos moradores do conjunto habitacional 

Affonso Eduardo Reidy. Contextualize, se possível mostre uma fotografia externa do prédio e informe 

que o prédio é um símbolo da arquitetura modernista no Brasil, com 260 metros de comprimento e 

272 apartamentos, distribuídos em um traçado serpenteado, e foi construído no alto de uma encosta, 

o que torna sua presença chamativa e imponente. 

Comente sobre o artista Arthur Bispo do Rosário, que viveu durante anos em um hospital 

psiquiátricotendo e desenvolveu o tema casa em algumas de suas obras. Na obra Muro no fundo da 

minha casa, Bispo representa um muro com cacos de vidro, como os que ainda são tradicionalmente 

usados no subúrbio das cidades. 

Já o artista Pedro Évora criou a maquete Modelo Vivo da Maré, que representa o Complexo 

da Maré, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Ele documentou o aumento populacional e as mudanças 

cartográficas ao longo do tempo. 

Após apresentar as imagens, converse com alunos, questionando-os: “O que vocês pensam 

sobre as obras?”; “Elas têm algo em comum?”; “Todas as obras falam sobre a casa, de diferentes 

maneiras. O que a casa significa para vocês? Existe outro lugar que vocês consideram como casa?”. 

 

Atividade 2 – Torre de papelão (25 minutos) 

No segundo momento da aula, informe os alunos de que nesta atividade eles colocarão em 

prática algumas ideias discutidas na Aula 1. 

Peça à turma que se organize em grupos de cinco integrantes. Cada grupo precisará de um rolo 

de fita adesiva com 5 cm de largura e de pelo menos cinco caixas de papelão, de diversos tamanhos e 

formatos. Sugira que procurem as caixas em supermercados ou mercadinhos do bairro. Solicite que 

construam uma torre bem alta, fixando as caixas de papelão, ou parte delas, umas às outras com a fita 

adesiva. Os estudantes podem cortar os planos de papelão, fazer uma fenda neste planos de modo a 

encaixá-los perpendicularmente. Oriente-os a realizar uma construção que seja mais alta possível, com 

uma base firme e um bom equilíbrio, pois a torre precisará se sustentar verticalmente. Antes de 

começarem a montagem, oriente os grupos a discutir propostas e fazer esboços ou pequenos projetos 

com modelos de torres que queiram construir. Comente que eles podem, inclusive, se inspirar nas 

construções que conheceram nessas duas aulas. Lembre-os de que a forma final da torre deverá ser 

experimental,  o estilogrupo deve procurar formas diferentes de seus referenciais. 

Caso haja tempo, sugira que reforcem ainda mais a torre. Proponha aos alunos que elaborem 

um revestimento para a estrutura das torres com cola e jornal. Em seguida, escolha um local da escola 

para deixá-las secando até a próxima aula, quando serão finalizadas. 
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Aula 3 – Colorindo a construção 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou pátio da escola 

Organização dos alunos: em círculo 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, lápis preto, lápis de cor, borracha, papel sulfite 

tamanho A4, caixas de papelão ou de leite, tesoura, fita adesiva de 5 cm de largura, cola branca, pigmento em pó ou tinta 

guache, pincéis chato e largo, potes (para misturar a cola, a água e o pigmento), jornal 

Nesta aula, será dada continuidade à atividade da aula anterior. Para esta aula, é necessário 

que você reserve o projetor da escola ou a sala de vídeo para exibir as imagens. Caso não seja possível, 

imprima as imagens e distribua aos alunos, para que todos possam observá-las. 

Antes da aula, pesquise as imagens seguintes: 

• Projeto Favela Painting (2013), dos artistas holandeses Jeroen Koolhaas e Dre Urhahn; 

• Casa dos Azulejos, em São Pedro da Aldeia (RJ); 

• Casas decoradas do povo Ndebeles, da África do Sul. 

 

Atividade 1 – Conhecendo casas coloridas (15 minutos) 

Reúna os alunos e apresente as imagens pesquisadas. Comente sobre o projeto Favela 

Painting, dos artistas holandeses Jeroen Koolhaas e Dre Urhahn, realizado na Vila Cruzeiro, no Rio de 

Janeiro, que mostra como a arte pode ajudar a transformar comunidades. Informe que esse trabalho 

foi feito em parceria com os moradores de uma comunidade da cidade do Rio de Janeiro, onde 

pintaram as fachadas das casas, usando muitas cores e transformando a relação dos moradores com 

suas moradias. 

Informe, ainda, que a arte de utilizar azulejos para enfeitar fachadas de imóveis, como a vista 

na Casa dos Azulejos, em São Pedro da Aldeia (RJ), tem raízes portuguesas e está inserida também na 

cultura brasileira. Em seguida, explique que as casas decoradas com padrões pictóricos e geométricos 

típicos encontradas na África do Sul são uma forma de resistência cultural do povo Ndebeles. 

Depois de apresentar as imagens aos alunos, converse com eles fazendo perguntas como: “A 

decoração de uma casa pode dizer algo sobre a história das pessoas que vivem ou viveram nela? O que 

ela diria?”; “Como a decoração das casas de uma comunidade pode modificar a vida do local?”. 

Com base nessas reflexões, proponha que os alunos decorem as torres iniciadas na aula 

anterior. 
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Atividade 2 – Pintando a construção de papelão (30 minutos) 

Nesse momento da aula, peça aos alunos que façam a segunda etapa da atividade, que é a 

personalização das torres, usando tintas coloridas. Oriente-os a se organizar nos mesmos grupos da 

aula anterior e a conversar sobre como gostariam que fossem a pintura e o aspecto final de sua 

construção. Indique possibilidades como a utilização de poucas cores de cores usando um tom sóbrio 

e um mais forte ou mais coloridas e vibrantes, multiplicando variações das cores e diferentes detalhes. 

Eles também podem apresentar desenhos e motivos, que são pequenos desenhos ordenados que se 

repetem. Caso prefiram, peça a eles que façam um projeto para a pintura em papel sulfite, para testar 

as cores e os padrões com que gostariam de usar. 

Após definirem como irão pintar sua torre, oriente os grupos a diluirem a cola branca em um 

pote com um pouco de água e, em seguida, separarem a cola diluída para cada uma das cores que 

escolheram. Peça que misturem, aos poucos, a tinta guache ou o pigmento em pó nos potes, até obter 

o tom desejado. Os alunos também podem obter novas cores com essa mistura. 

Depois, sugira que usem os pincéis para aplicar a cola colorida na escultura. Os alunos poderão 

colar tiras de jornal por cima e sobrepor camadas com a mistura de cola colorida. Isso criará uma 

camada de jornal e de cola que, além de colorir, ajudará a firmar a estrutura e dar uma nova textura. 

Deixe as torres secarem e, depois, peça a cada grupo que leve sua torre para um local em que 

possa ser apreciada por todos os alunos da escola. Pode ser o pátio, o jardim ou outra área livre da 

escola. Você também pode propor que os grupos criem relações entre os trabalhos, colocando-os mais 

próximos uns dos outros. 

Depois que todos os alunos tiverem visto as torres dos colegas, oriente uma conversa de 

finalização da aula, questionando: “Qual torre é mais alta?”; “Qual é a mais instável e qual delas parece 

mais bem assentada no chão?”; “Algum trabalho foi feito com repetição de uma forma?”; “Que 

trabalhos têm formas curvas, orgânicas ou sinuosas?”; “Em que trabalhos foram usadas apenas formas 

geométricas?”; “Qual trabalho se relacionou melhor com o espaço ou com outros trabalhos?”. 

Ao final, fotografe os trabalhos para compor o portfólio da turma. 

 

Material de apoio e referência 

MAQUETE Modelo Vivo da Maré. Disponível em: 

<http://www.rualab.com/portfolio/65,4106>. Acesso em: 14 ago. 2018. 

MURO no Fundo da Minha Casa. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra15489/muro-no-fundo-da-minha-casa>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 

http://www.rualab.com/portfolio/65,4106
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra15489/muro-no-fundo-da-minha-casa
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PROJETO em residência no Pedregulho (Benfica), Rio de Janeiro (RJ). Disponível em: 

<http://www.luizabaldan.com/natal-no-minhocao/>. Acesso em: 18 out. 2018. 

REIDY, Affonso. Inaugurado o Conjunto Pedregulho. Cronologia do Pensamento 

Urbanístico. Disponível em: 

<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1211>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir a aprendizagem, verifique se os alunos puderam identificar diversos tipos de 

moradia e relacioná-los a diferentes técnicas. Em um segundo momento, espera-se que os alunos 

reflitam sobre como a arquitetura está integrada à cultura e que consigam realizar um projeto de 

montagem de uma torre com papelão e outros materiais. Verifique, ao final, se conseguiram erguer a 

torre de papelão e se entraram em um acordo para colori-la, bem como se todos os integrantes dos 

grupos expuseram e realizaram suas impressões. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A arquitetura está profundamente ligada à cultura. Cite exemplos que comprovem essa afirmação 
com base no que foi discutido em sala de aula.  

2. No Brasil, muitas casas são feitas pela autoconstrução coletiva ou mutirão. Cite exemplos de casas 
que são construídas dessa forma. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos comentem que as diferenças entre as formas e os modos de construção 
mostram que cada cultura, com base em seus recursos e conhecimentos, criam tipos diferentes 
de moradia, pois a arquitetura é um reflexo cultural. 

2. Espera-se que os alunos citem construções vistas durante as aulas, como as ocas indígenas e casas 
de barro, favelas, ou, ainda, que falem de algum projeto de moradia que conheçam. 

http://www.luizabaldan.com/natal-no-minhocao/
http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1211

