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Arte e cultura hip hop 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática objetiva despertar nos alunos sua capacidade de perceber a cidade e 

as manifestações artísticas que ocorrem nas ruas e porpor meio delas, como é o caso da cultura hip 

hop em suas diferentes vertentes, como a música, a dança e o grafite. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Pesquisar, apreciar, analisar e reunir informações sobre grafite e hip hop em sua cidade. 

• Experimentar como as práticas da cultura hip hop podem acontecer dentro da escola. 

• Criar possibilidades artísticas por meio do hip hop. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

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

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.). 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Grafite 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: quadra ou pátio 

Organização dos alunos: organizados em função do espaço disponível, utilizando bancos, arquibancadas ou o chão 

Recursos e/ou material necessário: imagens de grafites (fotos feitas no bairro, na cidade ou pesquisadas na internet ou 

em livros), papel kraft, canetas hidrográficas, tinta guache, pincéis, giz de cera, fita adesiva, tesoura com pontas 

arredondadas 

Atividade 1 – Conhecendo o grafite (15 minutos) 

Previamente, selecione imagem de grafites. A seleção conter, inclusive, fotografias tiradas nas 

redondezas da escola, de bairros da vizinhança, de lugares fora da cidade, bem como imagens 

pesquisadas na internet e em livros. Certifique-se de ampliar as informações sobre o grafite, como 

autor, local e ano, se possível.  

É interessante que esta aula aconteça em um espaço aberto, de preferência fora da sala de 

aula: o pátio do colégio, uma quadra poliesportiva, no refeitório, etc., para que os alunos possam usar 

o corpo de maneira mais livre. Acomode os alunos no espaço disponível, seguro e acessível a todos os 

alunos. Nesse espaço poderão ser utilizados bancos arquibancadas ou mesmo o chão. Certifique-se 

previamente de que o espaço é seguro e que todos os alunos conseguirão acessá-lo sem dificuldades. 

Uma vez que os alunos estejam todos acomodados, mostre as fotos dos grafites, indagando-os sobre 

o que sabem daquelas imagens. Após as repostas dos alunos, dê seguimento com algumas informações 

sobre as imagens e com algumas provocações: “Em que bairro você mora?”; “Ele é um bairro do centro 

ou da periferia?”; “Há manifestações artísticas no seu bairro?”; “Você já viu um grafite perto da sua 

casa ou no caminho para a escola?”; “Já viu algum grafite pelas áreas da cidade por onde você costuma 

passar?”; “Há mais grafites nos bairros mais periféricos ou nos bairros mais centrais da cidade?”. 

Pergunte o que eles sabem hip hop. Com base nas respostas, explique que o grafite faz parte 

dessa cultura e nasceu nos bairros habitados por negros e latinos como o Bronx em Nova York, no fim 

dos anos 1970, com denúncias sobre opressão e segregação dessas populações e mensagens que 

clamavam por mudança social, acompanhadas de elementos, como o break dance, as músicas dos DJs 

e o rap. Proponha a reflexão: “Nos grafites vistos pela cidade há esse reflexo das desigualdades sociais 

também?”;“Que desigualdades sociais vocês identificam em sua cidade?”. 

 

Atividade 2 – Elaborando um grafite (30 minutos)  

Após a discussão do início da aula, peça aos alunos que se organizem em duplas. Estimule a 

diversidade entre as duplas: meninos e meninas, adolescentes com e sem deficiências, duplas que, 

geralmente não realizam atividades em conjunto na escola. Distribua uma cartolina ou papel-cartão e 

materiais para desenho para as duplas: caneta hidrográfica, tinta guache e pinceis, giz de cera etc. 

Oriente-os a elaborar, com base em um ou mais temas levantados sobre desigualdades sociais, um 
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desenho que possa ser transformado em um grafite, a ser feito no papel kraft para que possam 

grudados com fitas nos muros da escola. Questione os estudantes sobre as estéticas dos grafites. Que 

características podem ser identificadas em grafites na atualidade? Levante elementos como; 

dimensão, cores, elementos decorativos, figuras, textos, temas. Deixe que executem, e, após o término 

do trabalho, oriente-os a fixarem-no com fita adesiva ou outros meios disponíveis, os em uma parede 

próxima onde a aula foi realizada, para que sirvam de cenário para as atividades das próximas aulas. 

Ao final, peça que os alunos comentem os trabalhos realizados e, se necessário, que cada dupla 

explique as motivações de seu trabalho. Peça que todos pesquisem em casa vídeos de break dance e 

hip hop dance e tragam suas impressões na próxima aula. Você pode sugerir vídeos como os do Grupo 

de Rua de Niterói (RJ) e da COMRUA Cia. de Dança (RJ). 

 

Aula 2 – Break dance 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço da sala para execução de atividade coreográfica 

Recursos e/ou material necessário: aparelho reprodutor de vídeos e som; fotos de dançarinos de break dance, caderno 

de anotações  

Atividade 1 – Conhecendo o break dance (15 minutos) 

Inicie a aula mostrando um vídeo de break dance. Certifique-se de obter informações de 

referência sobre o vídeo, como quem são os dançarinos, local e ano, se possível. Caso não haja 

possibilidade de reprodução de vídeos, leve fotos de dançarinos de break dance e um reprodutor de 

som para que você possa colocar algum rap ou alguma música da cultura hip hop para tocar. Após 

verem o vídeo ou as fotos e ouvirem a música, escreva na lousa algumas categorias de movimentos, 

para que eles copiem e falem individualmente de cada uma no caderno, como: movimentos de 

membros superiores, movimentos de membros inferiores, movimentos do tronco, utilização dos 

diferentes níveis (alto, médio e baixo). As respostas esperadas podem ser: os braços apoiam-se no 

chão, os pés são utilizados fora do chão, o tronco é muito flexível etc. Auxilie os alunos no relato, com 

alguns exemplos na lousa e, após algum tempo, peça que dividam com a turma as conclusões a que 

chegaram. 

 

Atividade 2 – Criando coreografias de break dance (30 minutos) 

Divida a turma em grupos de três a quatro alunos. Cada grupo será responsável pela criação 

de uma pequena sequência de movimentos, chamada de célula coreográfica, com base em uma das 

categorias previamente selecionadas. Cada grupo deve se ater ao propósito de sua categoria, ou seja, 

o grupo responsável pela categoria “movimentos de membros superiores”, deve evitar ao máximo 
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realizar movimentos de tronco ou em níveis distintos. Explique aos alunos que esse é um trabalho a 

ser desenvolvido em etapas e que esta é só a primeira, com continuidade na próxima aula.  

Nesse momento, saliente que cada um deve utilizar ao máximo as suas potencialidades e 

possibilidades corporais, sejam alunos com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, ou não, 

e ajude-os a investigar como podem realizar esta atividade por meio das possibilidades de seus corpos. 

P. Para isso, auxilie-os quando perceber que estão com dificuldades. Para esta atividade, você pode 

usar a música do vídeo apresentado ou pesquisar uma outra que tenha relação com o cotidiano dos 

alunos. Por fim, peça que eles ensaiem as células coreográficas criadas e as tragam memorizadas na 

próxima aula. 

 

Aula 3 – Preparar uma apresentação de dança 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: pátio, quadra poliesportiva ou refeitório 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço escolhido para a aula para execução de atividade coreográfica 

Recursos e/ou material  necessário: aparelho reprodutor de vídeos e som; fotos de dançarinos de break dance 

Atividade 1 – Relembrar a aula anterior (10 minutos) 

Inicie a aula perguntando se os alunos ensaiaram a célula coreográfica criada na aula anterior. 

Dê algum tempo para  para que eles relembrem a célula com seus grupos. Auxilie os grupos que 

tiverem dificuldades. 

 

Atividade 2 – Reunir diferentes movimentos em uma célula coreográfica (25 minutos) 

Reúna os grupos dois a dois ou três a três, de acordo com o número de grupos previamente 

formados. Esses grupos devem unir suas propostas de trabalhos aos dos demais grupos formados em 

uma única célula coreográfica. Por exemplo: o grupo responsável por coreografar membros inferiores 

se juntar com o grupo responsável por coreografar membros superiores, eles devem chegar a um 

resultado que una as duas ideias, como: movimentos simultâneos de membros inferiores e superiores, 

movimentos sucessivos dos membros ou mesmo ambas as possibilidades. Incentive-os contemplar as 

ideias de todos os grupos envolvidos. Sugira combinações e possibilidades de movimentos. Estimule-

os a fazer adaptações nas células originais para que todas as ideias estejam presentes na célula final. 

Incentive-os a pensar em como as ideias se aplicam a todos os alunos. Por exemplo, caso haja algum 

aluno com deficiência, usuário de cadeira de rodas ou que apresente mobilidade reduzida, todos 

podem realizar a célula sentados e experimentar um novo ponto de vista. Organize os grupos como 

for mais conveniente para a turma e para a dinâmica da apresentação: todos os grupos dançando ao 

mesmo tempo, um grupo dançando após o outro sem interrupções etc. 
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Atividade 3 – Apresentar a célula coreográfica criada (10 minutos) 

Finalizada a segunda atividade, peça a cada grupo que apresente o resultado após as 

apresentações, solicite a cada grupo que comente o que achou, quais foram as dificuldades 

encontradas e como eles fizeram para unir o trabalho de cada grupo em uma única coreografia. Peça 

que, durante a semana, com base nos vídeos vistos e em outros que possam ser pesquisados, pensem 

em como poderia ser um figurino, usando roupas que eles já tenham em casa, para uma apresentação 

dessa coreografia. Proponha a eles que tragam esses figurinos na próxima aula, podendo, inclusive, 

escolher mais de um, que também poderá ser emprestado, se necessário.  

Questione-os sobre quais são os traços marcantes nos figurinos. Não é preciso um figurino 

completo. Algumas peças que remetam aos figurinos vistos nos vídeos e imagens já são suficientes: 

bonés, calças e blusas largas e outros elementos que a turma identifique como característicos do break 

dance. Reapresente trechos dos vídeos ou imagens previamente estudadas no fim da aula para ajudar 

os alunos em sua tarefa de casa com os figurinos. 

 

Aula 4 – Apresentando uma coreografia para o público 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: pátio, quadra poliesportiva, refeitório 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço escolhido para a aula para apresentação de trabalho coreográfico 

Recursos e/ou material necessário: aparelho reprodutor de som, grafites feitos em cartolina na aula 1, fita adesiva, cola 

branca, tesoura com pontas arredondadas, fotos de dançarinos de break dance, figurinos 

Atividade 1 – Preparando a apresentação (25 minutos) 

Prepare o local da apresentação com os grafites que os alunos fizeram na primeira aula e fotos 

dos dançarinos de break dance. Os próprios alunos podem ajudar nessa preparação, produzindo o 

cenário para a apresentação. Convide para esta aula alunos de outras turmas, professores e membros 

da comunidade escolar para que eles possam assistir ao trabalho da turma. Solicite que cheguem um 

pouco depois do horário de início da aula. 

Oriente aos alunos que coloquem seus figurinos no local da apresentação e ensaiem algumas 

vezes a coreografia, agora com a caracterização, observando que as roupas e acessórios não 

atrapalhem a execução coreográfica. 

 

Atividade 2 – Apresentando o trabalho coreográfico (20 minutos) 

Quando os alunos estiverem prontos e o público estiver acomodado, a turma deverá 

apresentar seu trabalho. Lembre-se de filmar e fotografar para incluir as imagens no portfólio da 

turma. Após a apresentação, os alunos poderão compartilhar com o públicoe entre eles como foi o 

processo de pesquisa para o trabalho coreográfico. Estimule-os a falar sobre o que eles mais gostaram 

nessa experiência e quais foram os aprendizados adquiridos. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos. A participação nas aulas, a interação com o grupo e a disponibilidade para a inclusão de todos 

também são itens importantes na avaliação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas sequência didática, algumas questões podem ser utilizadas para 

aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui explorados. Por 

exemplo: 

1. Fale sobre o grafite que você e seu colega criaram. Quais ideias vocês usaram para criar este 
trabalho? Vocês se inspiraram em alguma vivência para compor o grafite?  

2. Comente como foi a sua experiência com o break dance e o hip hop dance. Descreva as dificuldades 
enfrentadas e como as superou 

 

Gabarito das questões 

1. Nesta questão é importante avaliar como o aluno se expressa a respeito do seu trabalho com o 
grafite, mais do que a descrição do trabalho em si. Atente-se para como a realidade de cada um 
deles é colocada nas imagens concebidas e nas palavras. Por fim, perceba se há coesão entre as 
ideias. 

2. Esta questão tem cunho pessoal e pode ter respostas mais descritivas, onde cada aluno relata sua 
experiência com a atividade. Dê valor, em especial, a eventuais superações das dificuldades de 
cada aluno. 

 


