
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Este Plano de desenvolvimento contém informações complementares ao Manual do Professor 

(impresso). O Plano apresentado explicita os objetos de conhecimento e habilidades a serem 

trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro do Aluno, bem como sugere práticas de sala de aula 

que contribuam para a aplicação da metodologia adotada. Este Plano de desenvolvimento é composto 

dos seguintes tópicos: 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC  

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 

4. Gestão da sala de aula 

5. Acompanhamento do aprendizado dos alunos e indicação das habilidades essenciais para a 
continuidade dos estudos 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos alunos 

7. Projeto integrador 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 
Referências no 

material didático 

Unidades 

temáticas 

Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Capítulo 5 

Artes visuais 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. 

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

Artes visuais Contextos e práticas (EF69AR03) Analisar situações nas 
quais as linguagens das artes visuais se 
integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), 
gráficas (capas de livros, ilustrações de 
textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc. 
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Artes visuais 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. 

Artes visuais Materialidades (EF69AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de 
criação em artes visuais, com base em 
temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

Artes visuais Sistema da linguagem (EF69AR07) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de 
criação nas suas produções visuais. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR09) Estabelecer relações entre 
as partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR10) Experimentar diferentes 
formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, 
caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e raṕido) na 
construção do movimento dançado. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR11) Criar e improvisar 
movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos estruturais, 
dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do 
movimento, com base nos códigos de 
dança. 

Dança Processos de criação (EF69AR12) Discutir, com respeito e 
sem preconceito, as experiências 
pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola, como fonte 
para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Dança Processos de criação (EF69AR13) Investigar brincadeiras, 
jogos, danças coletivas e outras 
práticas de dança de diferentes 
matrizes estéticas e culturais como 
referência para a criação e a 
composição de danças autorais, 
individualmente e em grupo. 
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Dança Processos de criação (EF69AR15) Discutir as experiências 
pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola e em outros 
contextos, problematizando 
estereótipos e preconceitos. 

Música  Contextos e práticas (EF69AR16) Analisar criticamente, por 
meio da apreciação musical, usos e 
funções da música em seus contextos 
de produção e circulação, 
relacionando as práticas musicais às 
diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, 

Música Contextos e práticas (EF69AR17) Explorar e analisar, 
criticamente, diferentes meios e 
equipamentos culturais de circulação 
da música e do conhecimento musical.  

Música Contextos e práticas (EF69AR18) Reconhecer e apreciar o 
papel de músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que 
contribuiŕam para o desenvolvimento 
de formas e gêneros musicais. 

Música Contextos e práticas (EF69AR19) Identificar e analisar 
diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no 
espaço, de modo a aprimorar a 
capacidade de apreciação da estética 
musical. 

Música Elementos da linguagem (EF69AR20) Explorar e analisar 
elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.), por meio de recursos 
tecnológicos (games e plataformas 
digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais. 

Música Elementos da linguagem (EF69AR21) Explorar e analisar fontes 
e materiais sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, reconhecendo 
timbres e características de 
instrumentos musicais diversos. 

Música Processos de criação (EF69AR23) Explorar e criar 
improvisações, composições, arranjos, 
jingles, trilhas sonoras, entre outros, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos acústicos ou eletrônicos, 
convencionais ou não convencionais, 
expressando ideias musicais de 
maneira individual, coletiva e 
colaborativa. 
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Artes integradas Contextos e práticas  (EF69AR31) Relacionar as práticas 
artiśticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, polit́ica, histórica, 
econômica, estética e ética. 

Artes integradas Processos de criação (EF69AR33) Analisar aspectos 
históricos, sociais e polit́icos da 
produção artiśtica, problematizando 
as narrativas eurocêntricas e as 
diversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, design etc.). 

Artes integradas Matrizes estéticas e 
culturais 

(EF69AR35) Identificar e manipular 
diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artísticos, de 
modo reflexivo, ético e responsável. 

Capítulo 6 

Artes visuais 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. 

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

Artes visuais  Contextos e práticas (EF69AR03) Reconhecer e analisar a 
influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artiśticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Artes visuais  Elementos da linguagem (EF69AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artiśtica 
(desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vid́eo, 
fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Artes visuais  Materialidades (EF69AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Artes visuais  Processos de criação (EF69AR06) Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Este será um bimestre dedicado ao trabalho com linguagens artísticas bastante características 

da cena contemporânea: o hip-hop e o audiovisual. O tema do 7º ano é a cidade, e a relação entre hip-

hop e o espaço urbano é explícita, o capítulo sobre audiovisual tem foco na cidadania. Desta forma o 

conteúdo aponta caminhos que contemplam os saberes do estudante e ampliam seu reperteorio de 

forma coerente. Bom trabalho! 

 

Roda de conversa 

Estabelecer a roda de conversa como prática cotidiana, no final de cada aula, é uma maneira 

simples e produtiva de incentivar os estudantes a compartilhar suas impressões, o que sentiram e 

pensaram durante as atividades. A prática da comunicação é um exercício muito importante nesta 

faixa etária. Nessas rodas de conversa, eles podem exercitar a expressão oral (Como dividir com os 

colegas o que pensei e senti?) e a escuta (O que meus colegas perceberam?). 

Artes visuais Sistema da linguagem (EF69AR07) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de 
criação nas suas produções visuais. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR08) Diferenciar as categorias 
de artista, artesão, produtor cultural, 
curador, designer, entre outras, 
estabelecendo relações entre os 
profissionais do sistema das artes 
visuais. 

Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas 
artiśticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, polit́ica, histórica, 
econômica, estética e ética. 

Artes integradas Matrizes estéticas e 
culturais 

(EF69AR33) Analisar aspectos 
históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando 
as narrativas eurocêntricas e as 
diversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, design etc.). 

Artes integradas Arte e tecnologia (EF69AR35)Identificar e manipular 
diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artiśticos, de 
modo reflexivo, ético e responsável. 
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A roda de conversa permite que se trabalhe com algumas das Competências gerais da BNCC 

previstas para as aulas de Arte. Por exemplo: o exercício da crítica, a problematização por meio de 

atividades artísticas e o desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

É provável que parte dos alunos já tenha opiniões formadas a respeito do hip-hop, bem como 

preferências no que se refere a produções audiovisuais. Assim, as rodas de conversa demandarão do 

professor uma condução cuidadosa. Por um lado, é preciso valorizar as contribuições que os alunos 

possam oferecer. Por outro lado, é importante evitar a reprodução de preconceitos e abrir espaço para 

as trocas e o contato com o novo. 

 

Produção de desenhos e pinturas com diversos materiais e superfícies variadas 

O aluno do Ensino Fundamental II encontra-se em um momento interessante. Se na infância o 

desenho e a pintura ocorrem como uma brincadeira, é nesta fase da escolarização que o aspecto lúdico 

pode ser combinado com um trabalho de aprofundamento das habilidades. Para isso, é importante 

que a turma possa experimentar diferentes materiais (lápis, tinta, caneta e giz de cera) em superfícies 

variadas (como o papel, o chão, a tela, a madeira). 

A experimentação dessas variações também aguça a sensibilidade do aluno nos momentos de 

fruição. A obra de arte passa a ser observada em seus aspectos materiais, e o aluno consegue imaginar 

o processo produtivo percorrido pelo artista. Conhecer diversas possibilidades é uma maneira de 

valorizar as escolhas de cada obra. 

É claro que cada escola dispõe de certos materiais, e esta coleção entende que cada professor 

vai adaptar as propostas à sua realidade, em diálogo com os recursos oferecidos pela instituição e com 

as possibilidades dos alunos.  

 

Leitura e atividade oral em sala normal 

A compreensão de um texto é uma habilidade essencial para toda a vida. O aluno desenvolve 

diariamente, durante o Ensino Fundamental II, sua capacidade de leitura e escrita. Para que esse 

processo seja menos solitário, a leitura coletiva em voz alta de textos do livro é uma atividade 

privilegiada. 

Uma estratégia interessante é propor que cada aluno leia um parágrafo. É importante criar um 

ambiente de solidariedade, em que alunos com maior dificuldade de leitura não se sintam 

excessivamente expostos. Afinal, o que está em pauta é a compreensão coletiva das ideias do texto, e 

não um julgamento sobre a velocidade de leitura de cada um deles. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Após a leitura de cada parágrafo, incentive os alunos a dividir suas impressões e dúvidas. Essa 

é uma maneira de exercitar a expressão oral e de garantir que os debates sobre arte proporcionados 

por esta coleção criem um repertório comum a todos. 

 

Pesquisa em casa com familiares, na biblioteca ou na internet 

As atividades de pesquisa visam ao desenvolvimento da autonomia do estudante. É 

importante que cada aluno entre em contato com seus próprios interesses, curiosidades e 

dificuldades. A arte é um assunto privilegiado nesse sentido: o estudante está cercado por 

manifestações culturais diversas e pode trazer para a sala de aula essa riqueza.  

Incentive os estudantes a buscar informações em diversas fontes de pesquisa: entrevistas com 

familiares, consulta a livros na biblioteca da escola, pesquisas em sites da internet. É importante 

ressaltar que eles devem procurar sites confiáveis. Você pode sugerir páginas que já conhece e 

também incentivá-los a trocar endereços de sites entre si. Um procedimento útil a ser ensinado é o de 

verificar as informações coletadas e comparar as diferentes fontes. 

Ao circular por fontes diversas de conhecimento, o aluno aprende onde pode buscar 

informações nas próximas consultas. Cada uma delas oferece diferentes tipos de informação, por meio 

de linguagens próprias. Dessa forma, ele vai aprender a valorizar tanto a memória oral de 

manifestações populares como as inovações trazidas pela tecnologia.  

O Capítulo 5 propõe uma pesquisa a respeito de grafites em sua cidade. Essa é uma boa 

oportunidade para refletir sobre a pesquisa em Arte. É provável que os alunos apresentem o registro 

de grafites familiares a eles. Ao mesmo tempo, a formulação do enunciado “pesquisar grafites da 

cidade” altera a relação do estudante com aquelas imagens que já faziam parte de seu trajeto 

cotidiano. Ao fotografar um grafite, por exemplo, o estudante pode fazer um enquadramento, um 

recorte, que modifica a visão cotidiana que ele tinha com a obra. É demandado um novo olhar, a fim 

de abrir se abra uma oportunidade de refletir e interagir sobre o que antes estava naturalizado. 

 

Apresentação e compartilhamento da pesquisa 

Se, ao pesquisar, o aluno desenvolve a autonomia, por outro lado, a apresentação e o 

compartilhamento são fundamentais para coletivizar suas descobertas. É nesse momento que ele 

pode valorizar o que aprendeu e também o que os colegas aprenderam. Não se trata de competição, 

mas de colaboração: a turma toda cresce com as trocas.  

No componente curricular Arte, as apresentações podem assumir os mais diversos formatos: 

exposições variadas em paredes e varais na sala ou em outros espaços da escola, apresentações 

musicais, teatrais ou de dança e seminários. A coleção oferece propostas diversificadas, de acordo com 

a especificidade de cada pesquisa. 
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Observação de imagem  

Observar uma imagem pode parecer algo óbvio ou inato, mas não é. É com o trabalho 

continuado que se aprende a analisar os diferentes aspectos de uma obra visual. Passamos a ler o seu 

tema ou as imagens retratadas, bem como a observar detalhadamente as escolhas formais: cores, 

formas, luz e sombra, materiais utilizados. Também é possível tecer relações entre essas diferentes 

escolhas e o sentido da obra como um todo.  

Para desenvolver esse olhar aguçado, é interessante oferecer à turma imagens bastante 

diferentes entre si. Além disso, é importante incentivar a troca: a leitura se torna mais profunda 

quando se somam as observações individuais em um olhar coletivo. Por fim, vale relacionar a 

observação com as atividades práticas. Conforme um novo material vai sendo experimentado, por 

exemplo, a observação para a utilização desse material torna-se mais qualificada. 

 

Utilização de exemplos com música (internet/CD) 

A música geralmente faz parte do dia a dia do aluno de Ensino Fundamental II. Muitas vezes, 

parte de sua identidade se constrói também a partir de seus gostos musicais. Acolher esse interesse 

pode enriquecer muito a sala de aula.  

Ao mesmo tempo, oferecer à turma materiais musicais diferentes dos habituais é uma tarefa 

essencial. A escola serve aqui como um lugar de encontro com o diferente e o desconhecido. A música 

passa a ser entendida não apenas como objeto de gosto pessoal (uma postura de consumo muito 

estimulada pelos meios de comunicação), mas também como linguagem artística complexa. Escutar 

uma música em sala de aula permite fruição e análise coletivas de seus traços formais e das escolhas 

feitas por compositores, arranjadores e intérpretes, abrindo espaço para diversos debates. Os alunos 

podem perceber semelhanças e diferenças entre as obras, em um constante exercício de análise em 

cada uma das linguagens artísticas. 

No Capítulo 5, o tema do rap será uma ótima oportunidade para quebrar preconceitos e 

aprofundar as múltiplas possibilidades que a linguagem musical oferece. A oportunidade de escutar 

em sala de aula diferentes raps poderá levar a análises coletivas interessantes, que revelem a riqueza 

conceitual, política e afirmativa deste tipo de música. A diversidade musical do rap fica evidente com 

a audição das três bases que são disponilibilizadas no CD, muito diferentes em termos de pulso, 

melodia e arranjos.  
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

As habilidades nas aulas de Arte acontecem sem linearidade ou hierarquia. Diferentemente 

das aulas de outros componentes curriculares, como Matemática, em que a aquisição de um 

conhecimento é necessária para o desenvolvimento do próximo, em Arte as habilidades se 

desenvolvem em espiral: uma mesma habilidade aparece diversas vezes ao longo do ano, de maneira 

cada vez mais aprofundada. Este Plano de desenvolvimento busca auxiliar você nesse planejamento. 

Existem educadores formados em Artes Visuais, Música, Dança e/ou Teatro. Por esse motivo, 

você talvez se sinta mais à vontade quando atua na linguagem com a qual tem mais afinidade. Longe 

de ser um problema, essa particularidade pode enriquecer a troca com os alunos – que percebem que 

aquilo que você divide com eles é objeto de pesquisa interessada. Ao mesmo tempo, o livro serve de 

apoio para que você inclua em seu planejamento o trabalho com as demais linguagens artísticas. 

É você quem conhece a realidade em que atua: as características da comunidade escolar, os 

interesses dos alunos, as práticas culturais do entorno. Esta coleção pretende ser uma ferramenta útil 

para o dia a dia na sala de aula. Além das especificidades de linguagem, existem questões temáticas 

tratadas no livro que podem ecoar de diferentes maneiras no contexto em que você atua. As seções 

apresentam propostas de debates diversas, que você poderá conduzir levando em consideração o seu 

conhecimento sobre a comunidade escolar. 

Esta coleção frequentemente sugere atividades a serem realizadas em computador. Se a sua 

escola não tiver uma sala de informática (ou horários disponíveis para sua utilização), procure verificar 

que outras possibilidades de acesso à internet os alunos teriam. Alguns deles podem não ter 

computador ou acesso à internet em casa. Por isso, deve-se estimular a turma a dividir os recursos 

disponíveis, consultando a internet em pequenos grupos. Caso boa parte dos alunos tenha 

computador ou internet em casa, que possa ser acessada por meio de equipamentos móveis como 

smartphones e tablets, peça à turma que se organize para compartilhar esses recursos . Também é 

interessante verificar se existe algum equipamento público na região que ofereça uma sala de 

informática. Nesse caso, lembre-se de organizar uma visita coletiva a essa sala de informática para a 

realizar a atividade.  

A BNCC prevê seis dimensões de conhecimento para o componente curricular Arte: criação, 

crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Esta coleção muitas vezes lida com essas dimensões em 

conjunto, pois elas se interpenetram; portanto, as atividades propostas frequentemente mobilizam 

mais de uma dessas dimensões. Desenvolvê-las é importante não apenas para a aquisição das 

habilidades previstas em Arte, mas também para o crescimento global de cada aluno. Estimular a 

criação, por exemplo, pode reverberar positivamente no desempenho escolar nas demais disciplinas, 

bem como na relação mais ampla do aluno com diversos aspectos de sua vida. 
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Compreender o aluno como um sujeito cultural e valorizar as características da cultura local 

pode enriquecer muito o processo educativo. O ensino de Arte alia-se ao desenvolvimento da 

socialização e da interação dos alunos com a comunidade escolar e do entorno. Nos anos finais do 

Ensino Fundamental, o estudante pode vivenciar um alargamento de suas relações, inclusive 

familiares. A arte é uma das maneiras de diálogo frutífero do jovem com o mundo à sua volta. 

É importante lembrar que a expressão artística de cada aluno é única. Na medida do possível, 

é preciso evitar comparações. O trabalho coletivo pode incentivar a colaboração, mais do que a 

competição: um aluno pode ter facilidade em Música e dificuldade em Artes Visuais, por exemplo. 

Assim, ele pode obter ajuda de um colega em uma linguagem artística, e oferecer apoio em outra. 

Deve-se evitar a ideia prejudicial do “dom”: as habilidades variam de indivíduo para indivíduo, e por 

meio do trabalho todos podem desenvolvê-las. É fundamental que a turma perceba que, nas atividades 

propostas, o processo de aprendizagem interessa mais do que o produto final. 

As afinidades e os interesses de cada estudante devem ser estimulados. A prática e a fruição 

artísticas podem ultrapassar os limites da sala de aula e compor de maneira intensa o cotidiano do 

aluno. O Ensino Fundamental II é um momento-chave para o desenvolvimento do jovem como 

indivíduo, e dar continuidade aos estudos de Arte pode contribuir particularmente para a formação de 

sua identidade. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Incluímos aqui algumas reflexões que podem auxiliar na organização do dia a dia. As propostas 

desta coleção envolvem certas aventuras. Há atividades que não cabem no formato tradicional da sala 

de aula – carteiras enfileiradas voltadas para o professor. O processo de educação artística pode ser 

muito enriquecido com experiências culturais extraclasse, o envolvimento da comunidade e a 

incorporação de novas tecnologias. A oportunidade de que cada aluno se expresse artisticamente 

conduz a caminhos imprevisíveis e interessantes. Para possibilitar tudo isso, você precisa ter seu 

próprio espaço de autocuidado e de reflexão.  

 

Gestão de atividades fora da sala de aula  

As atividades propostas frequentemente sugerem que os alunos trabalhem em espaços 

escolares fora da sala de aula. A quadra, o pátio, os corredores podem se tornar espaços de criação e 

de exposição. A BNCC prevê essa exploração, que pode ajudar a tornar a escola um espaço de 

pertencimento dos alunos. 

Seguem algumas orientações para auxiliá-lo nessa empreitada. 
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Cuide da comunicação 

A escola é um espaço comum. É possível que na sua escola já se pratique a utilização criativa 

dos espaços, mas talvez seja necessário um processo coletivo de adaptação, para que esse hábito não 

atropele o cotidiano dos demais funcionários e alunos. 

É interessante começar por uma conversa com a coordenação. Iniciar esse processo com a 

ciência dos coordenadores vai ampará-lo em suas escolhas. É importante conhecer as normas e 

práticas de sua escola: alguns espaços podem precisar de uma reserva antecipada, sendo necessário o 

preenchimento de formulários para isso; outros têm seu acesso sob a responsabilidade de 

determinada pessoa. No caso da quadra, é importante consultar também o professor de Educação 

Física.  

Se sentir que a reunião de professores é uma ocasião propícia, aproveite-a para propor a pauta 

da utilização dos espaços da escola. É possível que você encontre parceiros em seus projetos – podem 

surgir ideias interessantes para trabalhar em conjunto com professores de outros componentes 

curriculares. A sala dos professores também é um bom lugar para a elaboração dessas trocas. Vale 

conversar com os funcionários da secretaria, da cantina, da portaria. 

O importante é deixar claro que as exposições e criações artísticas fora da sala de aula não vão 

desrespeitar o trabalho de seus colegas. Pelo contrário, elas pretendem cultivar a alegria e uma relação 

construtiva dos alunos com a comunidade escolar.  

 

Construa um passo a passo na experimentação dos espaços 

Trabalhar fora da sala de aula pode ser muito estimulante, mas sair da rotina exige bastante 

disposição – sua e dos alunos. Sugerimos que você conquiste aos poucos os diferentes espaços da 

escola. Você pode começar pela quadra ou por uma pequena área do pátio, por exemplo, e trabalhar 

gradativamente ao longo do ano até que a turma consiga se distribuir por todo o pátio sem desviar a 

atenção da atividade proposta. 

O tempo de aula reservado para isso pode aumentar conforme o amadurecimento da turma – 

de 10 minutos até uma aula inteira fora da sala de aula. A concentração, como qualquer outra 

habilidade, tende a melhorar quando é praticada regularmente. Aos poucos, os alunos vão perceber 

que a aula fora da sala é tão importante quanto a que ocorre dentro dela. É também por meio da 

prática cotidiana que se descobrem as melhores maneiras de ocupar o espaço da escola respeitando 

as outras turmas. É necessário estar atento ao som produzido; em certos locais a exploração sonora é 

bem-vinda, mas em outros precisa ser evitada para não atrapalhar as demais aulas. Trata-se de um 

exercício criativo de convivência no espaço público – que pode acolher a todos! 
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Fomente a socialização das produções dos alunos 

O espaço da escola é público. Planejar a exposição de produções das turmas é uma prática que 

aumenta a qualidade das aulas de Arte. Criar uma obra sabendo que ela será compartilhada com 

espectadores agrega muito mais consistência à experimentação artística. 

É importante conversar com as diversas turmas para que os momentos de socialização sejam 

também de troca, e não de superexposição ou de competição. Os alunos devem apresentar seus 

trabalhos à medida que se sentirem à vontade para tanto. Pode ser interessante dividir em espaços 

coletivos trabalhos em processo, e não apenas as obras finalizadas. Cultivar o prazer no 

compartilhamento das produções é um aspecto importante do trabalho. Se for possível, incentive a 

realização de conversas sobre as apresentações. A arte pode tornar-se um catalisador de reflexões e 

bons encontros entre toda a comunidade escolar e a não escolar.  

 

Experiências culturais extraclasse – O direito à cidade 

A arte pode agregar muito ao espaço da escola. Ao mesmo tempo, a realização de visitas 

planejadas e de apresentações artísticas da turma em espaços públicos torna a vivência cultural dos 

alunos mais significativa. Esse trânsito entre escola e cidade por meio da arte tem muito a contribuir 

para as aulas. 

É verdade que existem desafios envolvendo a saída da escola em horário de aulas. Mudanças 

no cotidiano trazem novos receios, assim como novas alegrias e bons encontros. Oferecemos aqui 

algumas sugestões para ajudá-lo a organizar esse processo. 

 

Alimente sua própria vivência cultural 

As visitas planejadas têm por base seu próprio repertório. É interessante que você conheça a 

programação cultural de sua cidade e da região em torno da escola. Essa investigação não precisa ser 

encarada como uma tarefa pesada – ela deve partir de seus interesses, de sua disponibilidade e de seu 

desejo. 

Vale lembrar que o museu é um espaço importante, mas não é a única alternativa para as 

visitas planejadas. Algumas cidades nem possuem museus, mas a cultura brasileira é muito rica e muito 

diversa! Você pode investigar os centros culturais, feiras de cultura regional, sítios de patrimônio 

histórico, teatros, praças que abriguem eventos de arte de rua. A dica é valorizar a cultura local. 
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Dialogue com a coordenação e com os demais professores 

As visitas planejadas são importantes para o desenvolvimento global do aluno, e não apenas 

para o componente curricular Arte. Explorar a cidade com um olhar interessado provoca 

aprendizagens de todos os tipos. É possível que professores de outros componentes se interessem por 

construir a visita em parceria com você. A coordenação também pode ter boas sugestões e ajudá-lo 

nos acertos com a instituição escolar. 

Dividir a responsabilidade das saídas com outro professor alivia bastante as preocupações com 

a turma. Além disso, abre o olhar dos alunos para uma maior complexidade: o professor de Geografia 

pode incluir no roteiro perguntas sobre a organização da cidade, o professor de História pode atentar 

para as mudanças da cidade ao longo do tempo, e assim por diante.  

 

Articule os detalhes da saída com o espaço, com os alunos e com os pais ou responsáveis 

É importante que o espaço a ser visitado esteja preparado para receber os seus alunos. Alguns 

centros culturais podem oferecer visitas guiadas. Certos espaços requerem que você realize reservas 

com antecedência; em outros casos a visita pode ser espontânea – o importante é saber como funciona 

cada espaço. Privilegie atividades gratuitas. Se alguma atividade envolver a cobrança de ingressos, é 

necessário conferir se isso é viável para os alunos (tomando o cuidado de não expor nenhum deles). 

Converse com os alunos sobre a organização da visita. Entrar em acordo com antecedência 

sobre os detalhes da saída torna o dia em si muito mais gostoso! Combine os horários de saída e de 

chegada e o modo de transporte; verifique se em algum momento será necessário fazer uma pausa 

para comer e, se for o caso, peça aos alunos que tragam um lanche de casa.  

Outro passo fundamental é informar os pais ou responsáveis sobre essa visita. Geralmente 

cada instituição escolar tem um modelo de autorização, que deve ser enviada a eles, assinada e 

devolvida. Esse documento é importante porque atesta que os responsáveis estão cientes da saída da 

escola. Se sua escola tiver uma Associação de Pais e Mestres ativa, você pode fomentar as conversas 

sobre as visitas nesse espaço. 

 

Busque a calma e as parcerias para lidar com imprevistos 

Sair do cotidiano traz novas questões, e não é possível controlar todas as variáveis. Mudanças 

no clima, atrasos e trânsito fazem parte! Se você estiver acompanhado de outro professor, aproveite 

essa parceria para resolver os problemas. Dependendo do equipamento cultural, você poderá contar 

com monitores ou funcionários para auxiliá-lo. Vale também aceitar a colaboração dos próprios alunos. 

Manter a comunicação com a escola ajuda: em caso de atrasos, por exemplo, telefone para informar 

a secretaria. O importante é manter o cuidado com a turma e cultivar o prazer das descobertas.  
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Uso de recursos tecnológicos 

A questão do uso de computadores já foi abordada no item 3 (Relação entre a prática didático-

pedagógica e o desenvolvimento de habilidades). Também será debatida mais adiante, no subitem 

Registro das atividades. Seguem algumas observações específicas sobre o trabalho com equipamentos 

tecnológicos. 

 

Conheça os equipamentos da escola – o que ela oferece e quais os procedimentos de 

utilização 

Os equipamentos eletrônicos estão cada vez mais acessíveis, e as escolas têm se tornado 

progressivamente mais equipadas. É interessante que você conheça o que a sua escola oferece e quais 

são os procedimentos para a sua utilização. Existe uma sala de vídeo, um projetor, uma sala de 

informática, equipamentos de som? É preciso reservar com qual antecedência? Aproveitar os recursos 

disponíveis na escola pode ajudar muito no trabalho proposto nesta coleção, especialmente na seção 

“Hora da troca”. 

 

Trabalhe com os recursos dos próprios alunos 

Cada vez mais jovens utilizam telefones celulares, mas nem todos possuem um. É preciso lidar 

com essa questão com delicadeza. Ninguém é obrigado a ter um celular. É importantíssimo que os 

alunos não entrem em competição a respeito de quem tem o melhor celular. É necessário que os 

telefones não sejam uma presença constante nas aulas – diversas atividades requerem concentração 

exclusiva, e esse aparelho pode provocar distrações. 

Ao mesmo tempo, celulares e computadores serão ferramentas úteis em diversos processos. 

Com o uso deles, é possível filmar, fotografar, editar vídeos e áudios, pesquisar referências. A chave 

aqui é a não competição e, na medida do possível, o compartilhamento dos recursos entre os alunos. 

O Capítulo 6 inclui exercícios que demandam equipamentos ou aparelhos celulares com a 

possibilidade de filmar e realizar edição de vídeo. Note que, na maioria dos casos, o enunciado prevê 

a realização dessas atividades em grupo. Dessa forma, fica evidente a possibilidade de os alunos 

dividirem entre si os recursos disponíveis. O importante é viabilizar a atividade artístico-pedagógica! 
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Encontre uma maneira confortável de dispor de seus próprios recursos 

É comum que, em certas atividades, você ofereça seu próprio celular ou computador para 

facilitar alguma etapa criativa ou registro. Certos professores decidem trazer outros materiais de casa, 

quando a escola não dispõe de determinado recurso. O importante é que isso não se torne uma 

obrigação ou um peso para você. A sugestão é que você experimente em quais situações se sente 

confortável para disponibilizar objetos pessoais no trabalho. Defina as possibilidades e os limites 

conforme se sentir bem. Respeitar-se é fundamental para a sua saúde e para sua relação com os 

alunos. 

 

Registro das atividades 

A questão do registro das atividades escolares encontra-se hoje em um território complexo. 

Por um lado, as novas tecnologias têm invadido o cotidiano: tudo vira fotografia, qualquer ocasião 

pede uma filmagem. Esses recursos (frequentemente oferecidos pelos telefones celulares), quando 

bem utilizados, são preciosos. Por outro lado, gerar imagens em excesso não significa necessariamente 

elaborar a experiência vivida. As aulas de Arte podem auxiliar os alunos nesta reflexão sobre o registro.  

 

Valorize as produções artísticas em si 

Um desenho, uma coreografia, uma canção ou uma cena teatral condensam em si mesmas 

uma série de reflexões. Converse com a turma sobre essa capacidade da obra de arte de materializar 

debates, sentimentos, sensações. Recomende aos alunos que organizem suas produções e registros 

ao longo de todo o ano. Ao reunir o trabalho do ano inteiro, o aluno poderá perceber seu crescimento 

e lembrar das experimentações vividas. Ressalte que vivenciar essas experiências é mais importante 

que documentá-las. 

 

Incentive a escrita como forma de registro 

Ao longo de cada ano as experiências nas aulas vão mobilizar diversos temas e procedimentos 

formais. Vale privilegiar o antigo recurso do registro escrito. É interessante que cada aluno tenha um 

diário de bordo, um caderno, de preferência sem pauta, no qual ele possa anotar pensamentos e 

sentimentos. As informações contidas nesse caderno não precisam ser avaliadas; não se trata, nesse 

caso, de um mecanismo de controle da aprendizagem. Pelo contrário, o caderno deve ser uma “zona 

livre”, de elaboração do que está sendo vivido.  
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Nesse sentido, seria interessante que você também tivesse seu próprio diário de bordo. Pode 

ser um caderno com subdivisões para cada turma, ou um pequeno bloco para cada sala. O interessante 

é que você também encontre, entre tantos alunos e tantas turmas, o espaço para registrar e pensar 

sobre o dia a dia. 

 

Reflita coletivamente sobre como utilizar filmagens, fotografias e gravações de voz 

Uma fotografia pode ser uma obra de arte. Um vídeo ou a gravação de uma canção também. 

É essencial que se discutam as diferenças entre a fotografia artística e a fotografia como simples forma 

de registro. Proponha aos alunos que reflitam sobre gradações e nuances entre essas categorias. O 

mesmo acontece com o estudo do audiovisual como linguagem artística. Esta é uma ótima 

oportunidade para também aprofundar o debate sobre as diferenças entre filmar com 

intencionalidade artística e filmar como simples forma de registro. Reforce que estes limites são pouco 

precisos. Dê exemplos como uma reportagem em que se vê imagens em movimento com um forte 

apelo estético.  

Partindo do pressuposto de que o processo interessa mais que o produto, é possível combinar 

maneiras criativas de registrar as etapas das criações em Arte. Pode haver, por exemplo, um aluno 

responsável por registrar cada processo (em cada capítulo ou atividade) por meio de fotografias. Isso 

evita a banalização dos materiais – é a vez daquele aluno fotografar, e ele vai valorizar cada escolha. 

No caso das artes performativas, é importante valorizar o momento presente. O espectador 

deve viver o aqui e o agora da obra. Filmar uma peça teatral ou uma apresentação de dança pode 

prejudicar essa experiência de ser espectador, pois se olha através de câmeras o que se poderia ver ao 

vivo. É possível escolher quando e o que filmar. 

Por fim, reflita coletivamente sobre a melhor maneira de socializar esses registros. As redes 

sociais apresentam certa tendência de tornar tudo público. Convém escolher o que se deseja socializar, 

e com qual mediação. Trata-se inclusive de um pacto de confiança: resguardar o que diz respeito 

apenas àquele coletivo e só compartilhar o que for acordado. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos alunos  

Acompanhar a aprendizagem em Arte demanda um olhar sensível e atento ao processo de 

cada aluno. Aqui não existe o momento específico da prova. É o processo, e não o produto, que é seu 

objeto de avaliação. A avaliação de um aluno não se dá pela comparação com os demais, e sim com o 

estágio em que ele próprio se encontrava no bimestre anterior. A ausência de uma única resposta 

“correta” para cada atividade abre a possibilidade de o aluno se desenvolver trilhando diferentes 

caminhos. Oferecer propostas diversificadas, como as sugeridas no livro, é uma maneira de 

potencializar as múltiplas possibilidades de criação. 
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Uma das especificidades de Arte, que é explorada nesta coleção, é que esse componente 

curricular inclui quatro linguagens diferentes. Isso gera um dado interessante: o mesmo aluno pode 

ter facilidade em uma linguagem e dificuldade em outra. Conversar sobre isso contribui muito para o 

dia a dia na sala de aula. Quando um aluno enxergar um obstáculo, vale lembrá-lo de que é livre para 

criar em outra linguagem artística. As trocas entre os indivíduos são aqui muito ricas: você pode 

incentivar os estudantes a colaborar uns com uns outros, equilibrando suas aptidões.  

Como mencionamos no item 3 deste plano, o componente curricular Arte frequentemente é 

cercado pela problemática noção de “dom”. É importante desconstruir essa ideia, que possui um fundo 

aristocrático: pressupõe que certas pessoas nascem com determinada habilidade, e que as demais 

jamais vão desenvolver aptidões artísticas. Você deve esclarecer que as habilidades são fruto de 

trabalho e que, para desenvolvê-las, é necessário passar por processos formativos em Arte. Claro que 

inicialmente todos se deparam com situações que apresentam diferentes graus de dificuldade. No 

entanto, por meio do exercício cotidiano, dificuldades iniciais podem ser superadas, abrindo espaço 

para a arte como veículo de expressão e comunicação.  

Mesmo sem a aplicação de provas, existem critérios para a avaliação em Arte. Deixe claro quais 

são esses critérios, para que o aluno compreenda o que se espera dele e dos seus colegas. Dessa forma, 

a turma também desenvolverá confiança na sua condução e nas suas propostas. Deve-se avaliar: a 

disponibilidade para cooperação e para colaboração; o interesse e a busca por desempenho cada vez 

melhor nas atividades propostas; a disposição de experimentar, ousar; o entendimento de que o erro 

pode ser bem-vindo em arte; a capacidade de investigar, buscar soluções, copiar e modificar os 

modelos; a disposição para se colocar nos debates de forma legítima; o respeito pelas ideias dos outros 

e sua inclusão nos trabalhos coletivos. Você pode incluir mais critérios ou modificar a formulação 

destes para respeitar seu método de trabalho e o contexto escolar em que você atua.  

Uma ferramenta que complementa o Plano de desenvolvimento é a Ficha de acompanhamento 

das aprendizagens. Nela, você poderá registrar como cada aluno lidou com cada habilidade trabalhada 

ao longo do bimestre. Esse registro pode auxiliá-lo no planejamento das aulas e também ser utilizado 

nas reuniões avaliativas (tanto de professores como entre você e os familiares dos alunos). 

Recomendamos três formas de avaliação em Arte: a avaliação coletiva, a avaliação individual 

e a autoavaliação, como se verá a seguir.  

 

Avaliação individual 

A avaliação individual, que em outros componentes é a mais frequente, aqui só deve ser 

utilizada quando o aluno não estiver acompanhando a turma. Um aluno tímido, com dificuldade de se 

expressar, pode demandar esse formato em alguma ocasião. Não se trata de penalizá-lo, e sim de 

acolhê-lo. Vale incentivá-lo a participar das atividades coletivas nas próximas ocasiões.  
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É essencial acompanhar de perto os alunos que necessitem de maior investimento na 

aquisição das habilidades previstas, para que todos tenham condições de avançar em suas 

aprendizagens. Claro que você é responsável por toda a turma e precisa dividir sua atenção entre 

todos. Mas a abertura para a conversa, nos momentos em que a dinâmica da sala de aula permitir, 

contribui muito para a qualidade do processo educativo. 

 

Avaliação coletiva 

A criação em arte muitas vezes acontece em grupo; existem grupos de teatro, companhias de 

dança, conjuntos musicais, coletivos de criação em artes visuais. Na sala de aula, as atividades em 

grupo contribuem para a socialização dos alunos. Elas também oferecem uma maneira mais solidária 

(e menos solitária) de enfrentar os desafios. 

É interessante variar o modo de dividir os grupos, dando também aos alunos a oportunidade 

de escolha. Dessa forma, eles aprenderão a se organizar por conta própria, reunindo-se com pessoas 

com as quais têm afinidade e interesses parecidos. Por outro lado, nos momentos em que você 

organizar os grupos, os alunos poderão exercitar a habilidade de trabalhar em equipe com parceiros 

diversificados. Em ambos os casos, os alunos desenvolverão sua capacidade de expressão e também 

de escuta do outro – o senso de alteridade. 

 

Autoavaliação 

A autoavaliação é uma maneira de o próprio aluno perceber em quais aspectos ele se 

aprimorou e quais dificuldades ainda merecem ser enfrentadas. Esse instrumento avaliativo explicita 

para a turma que a comparação entre produtos finais não é fundamental; para o componente 

curricular Arte, o que interessa é como cada aluno pode se desenvolver.  

É essencial que a autoavaliação seja realizada por escrito, a partir de questões norteadoras 

propostas por você. Ao lidar com um enunciado claro, o aluno encontra contornos que o auxiliam a 

refletir sobre o próprio processo de aprendizagem. 

No Livro do Estudante há seções dedicadas à autoavaliação. Nelas, são apresentadas perguntas 

específicas relacionadas com a atividade realizada no capítulo. Sugerimos aqui algumas questões 

adicionais, que podem ser reformuladas de acordo com o seu método de ensino e o contexto 

específico em que você leciona: 

• Como foi a sua participação em aula? 

• Como foi a sua participação nos trabalhos em grupo? (Você colaborou para a realização 
das propostas? Escutou e incluiu as propostas dos colegas?) 
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• Em quais aspectos você se desenvolveu ao longo do bimestre? 

• Quais foram as suas maiores dificuldades? 

• Como foi a sua frequência? Você esteve presente na maioria das aulas? Ou teve muitas 
faltas? 

• Como foi a sua participação nas visitas planejadas? (Caso tenham ocorrido visitas neste 
bimestre.) 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos alunos 

Neste bimestre, trabalhamos com o hip-hop e o audiovisual, sempre relacionado ao tema 

“cidade” e asàs possibilidades que os centros urbanos nos oferecem para conviver com o outro, com 

aquele que é diferente. Para aprofundar esses temas com os alunos, sugerimos algumas fontes extras. 

HAMBURGUER, Cao. O menino, a favela e as tampas de panela. 1995. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=F_7eM3yXz4U>. Acesso em: 10 out. 2018. Este 

filme de cinco minutos é um bom provocador para seguir discutindo a representação 

da cidade e a potência de reflexão que um curta-metragem pode carregar. 

MODELLI, Lais. De crime a arte: a história do grafite nas ruas de São Paulo. BBC Brasil, 

São Paulo, 28 jan. 2017. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202>. Acesso em: 10 out. 

2018. Essa reportagem recente debate alguns dos temas presentes no Capítulo 5. Uma 

boa leitura para dar continuidade às discussões do bimestre, a partir de dados atuais 

e bons depoimentos.  

MOREIRA, Catharine e GOUVEIA, CAUÊ. Slam do Corpo no Manos e Minas – Deficiência. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oX_bj1mtjqU>. Acesso em: 10 

out. 2018. Abordamos os slams no Capítulo 5. Este vídeo registra poesias declamadas 

ao mesmo tempo em Libras e em português, no Slam do Corpo – o primeiro slam de 

surdos e ouvintes do Brasil.  

SILVA, Fáuston da. Meu amigo Nietzsche. 2012. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FroyMvgYfm0>. Acesso em: 10 out. 2018. Mais 

um curta-metragem interessante para ser trabalhado em sala de aula. O filme recebeu 

premiações em diversos países do mundo, como França, Alemanha, EUA, Espanha, 

Japão, Argentina, Egito, Suíça, Chile e Grécia. Uma das discussões do curta é a própria 

questão da instituição escolar – um prato cheio para gerar reflexões com os alunos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_7eM3yXz4U
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202
https://www.youtube.com/watch?v=oX_bj1mtjqU
https://www.youtube.com/watch?v=FroyMvgYfm0
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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta no projeto interdisciplinar visa estimular uma ação autônoma dos 

estudantes diante do saber. Os temas sugeridos propõem pensar sobre diversos assuntos e fazer 

levantamentos com base em fontes confiáveis, para, ao final, produzir uma síntese em uma linguagem 

artística. É possível trabalhá-los com a colaboração de professores de outras disciplinas. 

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou no cotidiano, outros apontam para o uso da 

linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos grupos, em seus 

objetivos ou linguagens. 

 

Videodança: encontro do audiovisual com a dança 

Tema Videodança 

Problema central 
enfrentado 

Como criar uma videodança usando o espaço da escola com um elemento de dança vindo do 
hip-hop? 

Produto final Uma obra coletiva de videodança  

 

Justificativa 

O projeto Videodança: encontro do audiovisual e da dança propõe a criação de uma obra 

coletiva de dança explorando elementos da linguagem de vídeo. Essa proposta integra objetos de 

estudo de Arte e Educação Física. Por meio da identificação dos elementos da dança – neste caso, 

especificamente, do estilo popping do hip-hop – e do audiovisual, os estudantes terão  a oportunidade 

de propor um projeto coletivo de criação e de trabalhar em sua realização. A criação da obra deve 

acontecer em etapas, contemplando as diferentes dimensões envolvidas nos aspectos de produção da 

linguagem: projeto, aprendizagem técnica, ensaios, gravação e finalização. 

Além da perspectiva crítica sobre a cultura do movimento e a linguagem da dança, 

relacionadas diretamente a elementos do hip-hop, e também da utilização de meios tecnológicos 

como suportes artísticos, a arte e o desenvolvimento da atividade proporcionam a possibilidade de 

percepção de cada um dos alunos como sujeitos participantes de sua cultura. Os estudantesa também 

serão desafiados a criar, a interagir e a se relacionar por meio de um projeto de criação coletiva, 

respeitando diferentes ideias e trabalhando em contextos de cooperação. Caso seja possível, é 

sugerida a criação de um slam de modo a ampliar a produção realizada. 

O trabalho desenvolvido pelos estudantes poderá ser partilhado com a comunidade escolar 

em apresentações locais ou, ainda, em sites de compartilhamento de vídeos, na internet.  
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Competências gerais desenvolvidas 

1. Valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 
e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

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

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. 

7. Interagir com colegas e possíveis interlocutores por meio de linguagens, em situações subjetivas e 
objetivas, inclusive aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 
estatutos de interlocutores, colocando-se como protagonista no processo de 
produção/compreensão, para compartilhar os valores fundamentais de interesse social e os 
direitos e deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

 

Objetivos  

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre videodança. 

• Reconhecer os elementos fundamentais e os aspectos de integração entre o audiovisual e 
a dança que a constituem.  

• Realizar o exercício de composição de uma obra coletiva nesta linguagem.  
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Disciplinas Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Dança Elementos da linguagem (EF69AR10) Explorar elementos constitutivos 
do movimento cotidiano e do movimento 
dançado, abordando, criticamente, o 
desenvolvimento das formas da dança em 
sua história tradicional e contemporânea. 

Arte Dança Processos de criação (EF69AR12) Investigar e experimentar 
procedimentos de improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

Arte Música Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Arte Artes integradas Arte e tecnologia (EF69AR35) Identificar e manipular 
diferentes tecnologias e recursos digitais 
para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, 
de modo reflexivo, ético e responsável. 

Educação 
Física 

Dança Danças urbanas (EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar 
danças urbanas, identificando seus 
elementos constitutivos (ritmo, espaço, 
gestos). 

Educação 
Física 

Dança Danças urbanas (EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias 
para aprender elementos constitutivos das 
danças urbanas. 

 

Duração 

A duração prevista para o projeto é de um mês. Deve ser dedicar as primeiras duas semanas à 

elaboração do projeto temático e à aprendizagem técnica necessária para a dança – partindo da 

dinâmica de dime stop, usado no estilo de dança popping. E nas últimas duas semanas, as aulas devem 

ser utilizadas para o ensaio geral e a gravação da videodança. 

 

Material necessário 

Para a realização da videodança, será preciso uma câmera de gravação. Não é necessária uma 

câmera filmadora específica. Caso a escola não disponha de equipamentos mais sofisticados, as 

gravações de vídeo em celulares podem apresentar ótima qualidade – apenas peça que ajustem a 

qualidade de gravação, caso seja possível, para uma melhor definição.  

Para o desenvolvimento da coreografia, será necessária uma um espaço que comporte todos 

os alunos, no qual seja possível a movimentação livre. O ideal seria uma sala adaptada à prática de 

dança, com espelhos ou uma quadra coberta. A maioria das escolas, no entanto, não possui um espaço 

com essas características. De qualquer modo, busque escolher para a prática um local que possiblite a 
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movimentação esperada e a audição clara das indicações. Um aparelho de som para a reprodução das 

músicas também será necessário. Cuide para que não haja dispersão.  

É preciso definir o espaço em que será produzida a videodança e reservá-lo para a 

apresentação, bem como para os ensaios que a antecedem. Após a realização da videodança, será 

necessária aparelhagem adequada para exibi-la ou suporte técnico para disponibilizá-la em sites de 

compartilhamento de vídeos na internet. 

 

Desenvolvimento 

Introdução ao tema 

Neste momento inicial, proponha uma conversa de aproximação sobre videodança. Faça uma 

introdução do conceito dessa linguagem, surgida na década de 1970 nos Estados Unidos. Nele, as 

técnicas de vídeo também são associadas à parte da criaçãoao movimento dançado, deixando de ser 

meramente um registro. As videodanças tanto podem apresentar bailarinos em coreografias 

específicas, com ou sem música, como usar outros elementos visuais ou sonoros. Por esse motivo, a 

câmera não fica estática: ela se movimenta em diferentes planos, cortes, montagens, edições e efeitos. 

Algumas vezes as câmeras são movimentadas pelos próprios dançarinos.  

Se houver na escola equipamento apropriado ou uma sala de informática, você poderá assistir 

com a turma a sessões de videodança. Uma experiência bastante importante nessa linguagem é o 

Rosas danst Rosas, de 1997, filme do cineasta Thierry De Mey (1956-) em parceria com a coreógrafa 

Anna Teresa De Keersmaeker (1960-) e a sua companhia de dança Rosas 

(<https://vimeo.com/39033556>; acesso em: 10 out. 2018). Outro site que pode ser apresentado aos 

estudantes é o festival inshadow de vídeo dança que acontece em Portugal. A videoteca do festival 

pode ser acessada em: http://www.voarte.com/pt/videoteca/ (acesso em: 10 out. 2018). 

 

Há exemplos de videodanças como Instables (<https://vimeo.com/161536630>; acesso em: 

11 out. 2018), de Kefin Speight, em que dançarinos interagem com elementos do próprio espaço 

urbano em que se encontram. A videodança Persihabe (<https://vimeo.com/24012831>; acesso em: 

11 out. 2018), criada pela companhia de dança Noord Nederlandse Dans, é um bom exemplo de como 

os ambientes podem se tornar elementos constituintes nessas produções em dança. Comente que 

nestes vídeos o movimento da câmera é tão importante quanto o movimento dos corpos e dos 

objetos.Também a composição do som se relaciona com a luz, o espaço e os enquadramentos do corpo 

em movimento. Se não houver possibilidade de apresentar o filme na escola, e possível visitar algum 

equipamento urbano que ofereça computadores e acesso à internet ou mesmo dividir a turma em 

grupos para que assistam aos vídeos em celulares. Ajude-os a entrar nos links indicados ou a fazer a 

pesquisa em outros sites. 

https://vimeo.com/39033556
http://www.voarte.com/pt/videoteca/
https://vimeo.com/161536630
https://vimeo.com/24012831
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Após esse primeiro momento de contato com a videodança, em uma roda de conversa 

proponha as seguintes questões: “Vocês já tinham visto antes vídeo e dança associados?”; “Nessas 

produções, o vídeo servia apenas como registro da dança ou ele tem um papel especial na proposta 

criativa?”; “Quais as diferenças entre filmar uma história e uma dança?”; “Quando percebemos os 

diferentes movimentos que uma câmera filmadora faz, isso também pode ser considerado dança?”. 

 

Elaboração  

Em seguida, exponha aos alunos como será desenvolvido o projeto da videodança usando o 

espaço da escola associado ao elemento de dança vindo do hip-hop. Informe, também, as tarefas que 

eles precisam desenvolver em cada etapa.  

Peça que se dividam em grupos de cinco ou seis alunos e que ensaiem uma coreografia para 

apresentar em conjunto na videodança. Proponha que definam cada etapa de produção da videodança 

respondendo aos seguintes itens: 

• Qual o tema? 

• Em que locais que irão filmar? 

• Quais os cenários a serem produzidos, caso pretendam caracterizar o espaço escolhido? 

• Como será o figurino dos dançarinos? 

• Como será a movimentaçnao da câmera? 

• Que música acompanhará a coreografia e como ela será usada na trilha do vídeo? 

• Como será feita a divisão dos grupos durante a apresentação, para que todos participem 
da atividade, seja filmando, dançando ou dirigindo?  

Não se preocupe em definir completamente todos os elementos antes de experimentá-los: 

lembre aos alunos que, muitas vezes, o processo de criação requer a revisão das escolhas feitas no 

início. Estimule os estudantes a discutir suas ideias e a argumentar sobre suas escolhas. Encaminhe a 

discussão sempre que necessário. Caso sinta que há insegurança ou muitas dificuldades envolvidas em 

aspectos que sejam essenciais para o projeto, medie uma solução facilitadora para que cheguem a um 

consenso. Sugira que os estudantes optem pelo desenvolvimento de ideias simples, uma sequência 

curta de movimentos mas que possa ter uma boa relação com os elementos da filmagem em vídeo. 

 

Aprendizagem da técnica 

Com o auxílio do professor de Educação Física, explore a dinâmica do dime stop. O dime stop 

é uma técnica de movimentação, aprimorada no estilo popping de dança, conhecida como a “dança 

do robô”. Nela, os dançarinos se movem de maneira precisa com movimentos sempre na mesma 

velocidade e fazem paradas súbitas. Para ajudar no entendimento dessa técnica, assista com os alunos 
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aos dançarinos realizando um dime stop; é possível encontrar muitos vídeos sobre essa técnica fazendo 

uma pesquisa em sites de compartilhamento. Uma sugestão é o vídeo disponível no link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=G5Ljz8j4SiI> (acesso em: 10 out. 2018), em que são 

apresentadas algumas possibilidades dessa técinica. 

O treinamento para a realização do dime stop consiste em escolher duas posições (inicial e 

final) e passar de uma para a outra em velocidade constante, suspendendo o movimento ao chegar à 

posição final. Os movimentos não precisam ser amplos ou exagerados: o mais importante é fazê-los 

com controle e precisão. Para realizar essa movimentação com qualidade, é preciso controlar a tensão 

muscular. No começo e no final do movimento, a tensão deve ser maior; durante a movimentação de 

um ponto a outro, a musculatura deve estar mais relaxada. 

Dedique de duas a no máximo três aula para a aprendizagem do dime stop e explore com os 

alunos diferentes movimentos por meio dessa dinâmica. Gradualmente, acrescente batidas, músicas 

e estímulos sonoros diferentes para ajudar em cada etapa. Em seguida, encaminhe as explorações para 

os movimentos pensados no projeto inicial. Anote os movimentos e discuta com os alunos quais foram 

mais interessantes e apropriados para serem utilizados na composição da videodança. Peça que 

selecionem os movimentos que serão utilizados e lembre-os de que é importante memorizá-los para 

posteriormente serem trabalhados nos ensaios com a câmera. 

 

Ensaios 

Contando com o auxílio do professor de Educação Física, durante duas semanas, organize com 

os alunos os movimentos selecionados. A ideia é que o trabalho coletivo venha a possibilitar que alunos 

com mais dificuldade em se expressar por meio da dança sintam-se acolhidos por todos, colocando-se 

mais à vontade para participar da atividade. No entanto, você pode sugerir quea esses alunos  que se 

encarreguem dos trabalhos de gravação e edição dos vídeos. Reforce para a tuma que essas funções 

são essenciais para um bom resultado do projeto. Por fim, lembre a turma de que, por se tratar de 

uma obra coletiva, todos devem ter voz e participar ativamente do projeto. 

Guarde para as aulas de Arte a definição quanto aos objetos, à trilha sonora e aos demais 

elementos que vão compor cenário e figurino no espaço escolhido. Caso haja imprevistos e seja 

necessária alguma alteração antes da gravação, reveja as escolhas feitas no projeto inicial e reflita com 

os alunos novas possibilidades. Discuta ainda com a turma de que modo a câmera filmadora deve fazer 

interagir com os dançarinos para que a coreografia e o filme se tornem mais interessante. Proponha 

questionamentos como: “Que movimento a câmera fará?”; “Este movimento começa antes ou depois 

do movimento do dançarino?”; “Como realizar este movimento com a câmera?”; “Em quem ela vai 

focar?”; “Os corpos serão filmados por inteiro ou apenas em parte?”; “O espaço escolhido e os objetos 

utilizados no cenário terão que papel na videodança?”.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=G5Ljz8j4SiI
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Procure, na medida do possível, trabalhar com a ideia de plano-sequência (gravação sem 

cortes) para que posteriormente não haja a necessidade de uma edição mais elaborada do vídeo. Você 

também pode propor que a turma trabalhe com poucos planos, com pontos predeterminados para o 

começo e o fim. Para isso, o ensaio dos bailarinos poderá ser usado para prever a melhor forma de 

gravar. Sugira que os estudantes tentem usar a câmera na mão, mas, se não tiverem bons resultados, 

eles podem usar um skate, um carrinho de supermercado ou, ainda, uma bicicleta. Nesse ponto, alguns 

alunos devem movimentar quem está com a câmera na mão. 

Depois de feitas todas as escolhas, comece os ensaios: faça testes como se fosse o dia da 

gravação, sem interrupções do começo ao fim. Verifique se algum aluno ainda tem dúvidas sobre a 

movimentação ou o posicionamento no espaço.  

 

Produção final da videodança 

Nesta última etapa é feita a gravação. É essencial que o que tiver sido definido em cada etapa 

de elaboração do projeto seja discutido e acordado por todos. Atue como mediador, resolvendo 

conflitos e divergências de opinião. Para isso, peça novamente o auxílio do professor de Educação 

Física. 

Faça com a turma uma checklist de todos os elementos necessários, para que passem 

finalmente à gravação do vídeo. Veja se todos os tópicos a seguir foram resolvidos por eles:  

• espaços utilizados nas gravações; 

• gestos e movimentos bem ensaiados para a coreografia e câmera; 

• elementos visuais presentes (figurinos, acessórios, objetos); 

• trilha sonora (música, sons, silêncio);  

• duração final. 

 

Realização e apresentação da videodança 

Marque o dia de gravação com os alunos e confira se todos os materiais necessários estão 

organizados. Prepare o espaço, posicione os alunos para a realização da videodança. 

Depois de finalizado o vídeo, em especial se for necessária eventual edição e sonorização, 

apresente as videodanças realizadas para a comunidade escolar e os familiares. Você também pode 

disponibilizá-la na internet por meio de sites de compartilhamento.  
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Durante os processos de elaboração do projeto e dos ensaios, verifique quais alunos 

apresentam mais facilidade ou dificuldade em trabalhar em grupo. Lembre-os sempre de que se trata 

de uma criação coletiva e, portanto, é preciso realizar acordos respeitando a opinião de todos da 

turma. Caso seja necessário, discuta quais posturas e atitudes colaboram para o melhor 

desenvolvimento dos trabalhos em grupo.  

Durante o processo de aprendizagem técnica, verifique quais alunos têm mais dificuldade na 

realização da dinâmica de movimento e auxilie-os. Discuta sempre com o grupo as dificuldades na 

realização do dime stop e veja se eles conseguem nomear as questões relacionadas ao corpo e ao 

movimento. Procure incentivá-los a trocar impressões, falar sobre suas limitações ou sobre aquilo que 

identifiquem como interessante na movimentação proposta pelos colegas. 

Após a apresentação do vídeo, converse sobre as impressões que os alunos tiveram: “Do que 

vocês gostaram no processo de produção?”; “O que mudariam no resultado final?”. Procure incentivá-

los a ouvir e respeitar a opinião de colegas, de alunos de outras turmas, da comunidade escolar e de 

familiares sobre o trabalho realizado. Discuta as diferentes percepções das pessoas que assistiram ao 

vídeo e questione: “As ideias do projeto inicial conseguiram ser traduzidas para a videodança que 

vocês produziram?”.  

Aproveite também para perguntar sobre as dificuldades encontradas na realização de uma 

criação coletiva e os desafios de pensar a linguagem de videodança. Ao final, proponha que avaliem se 

realizaram todos os combinados durante o processo. Dê também alguns retornos sobre participações 

e atitudes que contribuíram para a criação, valorizando sempre tudo aquilo que ajudou no 

desenvolvimento do projeto. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

RIBEIRO, A. C.; CARDOSO, Ricardo. Dança de rua. Campinas (SP): Átomo & Alíneo, 

2011. Esse livro elabora uma perspectiva panorâmica e bastante sintética sobre as 

danças no hip-hop, abordando sua genealogia, principais elementos e os contextos 

internacionais e brasileiros. A visão panorâmica da abordagem pode ajudar em uma 

primeira contextualização dos estilos e passos usados no hip-hop.  

NEGRAXA, T. As danças da cultura hip hop e funk styles. São Paulo: All Print, 2015. Essa 

obra explora os aspectos múltiplos da cultura hip-hop e também aqueles pouco 

conhecidos sobre as danças que integram esse universo. Ela apresenta os movimentos 

históricos que resultaram no desenvolvimento dos diferentes estilos ligados ao hip-

hop, considerando sua difusão por meio do rap e dos videoclipes estadudinenses que 

circularam pelo mundo nos anos 1990. Também é discutida a estigmatização dessa 
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cultura, por retratar a violência social no cenário brasileiro, e o seu distanciamento das 

raízes, com características festivas, vinculadas ao movimento Original Funk. 

VIDEODANÇA. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2018. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo14324/videodanca>. Acesso em: 10 

out. 2018. O verbete “Videodança” oferece um panorama histórico do 

desenvolvimento dessa linguagem e apresenta alguns artistas de referência nesse 

processso. 

COSTA, S. F. da. Videodança na educação: crianças que operam e editam. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – UFRGS, Porto Alegre, 2011. Disponível em: 

<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36314>. Acesso em: 10 out. 2018. Essa pesquisa 

investiga como as crianças elaboram a mescla de vídeo e dança, recorrendo a seus 

imaginários, poéticas, fantasias e performances, e revelando uma potência de produzir 

arte como mecanismo de resistência em um contexto de vulnerabilidade social. Nessa 

atividade, crianças entre nove e treze anos de idade, em uma ONG em Porto Alegre, 

decidiram o que iriam produzir, filmando e editando as imagens. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo14324/videodanca
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36314

