


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Audiovisual 1: O que é arte? 

Referência do livro do aluno Capítulo 4, p. 97 

Bimestre 2º 

Duração 5 min 3 s 

Categoria Vídeo (Entrevista) 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade Temática Artes visuais 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Sistema de linguagem 

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

 

Relevância para a aprendizagem 

Escrever breve texto para introduzir o objetivo e o tema da sequência didática. Sempre que 

possível, o texto introdutório também deve explicitar de que modo a sequência colabora para o 

desenvolvimento das competências gerais. 

 

Objetivos de aprendizagem 

O vídeo tem como objetivo favorecer o debate sobre as questões relativas à definição do que 

é arte. A partir das perguntas “O que é arte? “Para que serve?”, presentes na performance do artista 

Paulo Bruscky, pessoas atuantes em diferentes linguagens artísticas manifestam-se sobre o modo 

como enxergam a arte e sua função. Assim, o documentário permite uma visualização ampla das 

questões implicadas nesse debate, como as funções da arte, a arte e a expressão das emoções, a arte 

e a coletividade, a arte em contextos sociais, entre outras.   

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• visualizar a amplitude do debate em relação à definição de arte; 

• ampliar suas referências no que diz respeito à arte e suas funções; 

• diferenciar as relações que diversos agentes das artes visuais estabelecem com a arte e 
suas funções. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Sugestão de abordagem 

O tempo previsto para assistir ao vídeo e desenvolver o debate é de uma aula. Caso opte por 

realizar mais uma atividade, será necessária outra aula.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que constitui um recorte do material didático. É importante que o questionamento acerca do que é 

arte já tenha sido lançado em sala de aula, para que os alunos estejam abertos às explanaçãoes que 

serão feitas durante o vídeo. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Peça aos alunos que anotem questões relativas às falas de cada profissional das artes que 

aparece no vídeo. Por exemplo: O que diz o designer e o que diz a musicista da cultura popular? Como 

essas falas se relacionam? 

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do trecho do documentário para a sala, fomente o debate em torno da 

definição de arte e suas funções. É possível orientar o debate a partir de perguntas como: 

• Quais foram as falas mais interessantes em relação à definição de arte? Por quais motivos 
essas falas são interessantes? 

• É importante ter uma definição conclusiva do que é arte? 

• Durante o vídeo, ouviu-se o comentário “Arte não serve para nada” e, ao mesmo tempo, 
um reforço da sua relevância. A partir disso, como vocês pensam a relação entre utilidade 
e relevância? 

O intuito das questões é ajudar no aprofundamento do debate sobre os temas abordados no 

vídeo e incentivar o pensamento crítico sobre a necessidade de uma definição conclusiva sobre o que 

é a arte. 
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Audiovisual 2: Jogo Teatral – Jogando com o espaço 

Referência do livro do aluno Capítulo 4, p. 106 

Bimestre 2º 

Duração 3 min 21 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Teatro 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Elementos da linguagem 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 
acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 
reconhecer seus vocabulários. 

Unidade temática Teatro 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Processos de criação 

Habilidades (BNCC) 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 
acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 
limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 
maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta videoaula, os alunos entrarão em contato com um jogo teatral sem falas, que se vale da 

relação com o espaço para a criação de imagens em quadros vivos. Por meio desse jogo, os alunos 

aprenderão, na experiência, que podemos tanto construir espaços imaginários como reconstruir 

espaços reais a partir da nossa relação física com os outros e com o lugar em que estamos. As relações 

entre corpo, forma e arquitetura serão evocadas na videoaula, que ensina a compor imagens em que 

a forma do corpo dialoga com a forma do espaço, o que nos ajuda a pensar quanto os espaços 

interferem em nossa vida e também em como podemos modificá-los. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Objetivos de aprendizagem 

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• compreender que a arquitetura e o corpo têm uma relação de interdependência, ou seja, 
eles interferem um no outro; 

• experimentar os jogos de composição de quadros vivos para criar espaços imaginários e 
recriar espaços reais; 

• questionar-se sobre a construção dos espaços considerando as relações entre as pessoas 
que os habitam, e não necessariamente os objetos neles inseridos; 

 

Sugestão de abordagem 

O tempo previsto para assistir à vídeoaula e fazer o jogo proposto é de uma aula. Caso opte 

por aplicar a atividade complementar, serão necessárias duas aulas. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que constitui um recorte do material didático. Assim, é importante que os alunos já estejam inseridos 

no debate das relações entre a arte e o espaço. Valha-se de atividades e aulas de Arte recentes, em 

que a relação com o espaço tenha ficado evidente, para fazer o levantamento de conhecimentos 

prévios sobre tema, a partir de vocábulos que aproximem os alunos do conteúdo a ser abordado no 

vídeo, tais como: arquitetura, espaço, proporção, tridimensionalidade, profundidade, volume. Essas 

palavras constituirão o repertório dos alunos para assistirem ao vídeo, aprofundando a sua 

experiência. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Diga aos alunos que eles poderão sanar as dúvidas após assistir ao vídeo e que os jogos teatrais 

podem ser explorados com variações; ou seja, que eles não precisam (nem devem) imitar o que os 

atores fazem no vídeo, mas apenas compreender as regras e o foco de cada jogo.  

As regras dão estrutura ao jogo, isto é, elas orientam a respeito do modo de ocupar o espaço, 

organizar o tempo e o “quem faz o quê”. Foco é aquilo em que é preciso se concentrar. Por exemplo, 

no jogo de composição de quadros vivos proposto, o foco é improvisar poses corporais que evoquem 

relações do corpo com o espaço: o corpo do aluno (sua forma) deverá compor, em diálogo com os 
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outros corpos, uma fotografia que represente um espaço imaginário (diferente do espaço real, da 

escola, onde a cena ocorre), ou ainda modificar as relações com o espaço real. Por isso, cada detalhe 

deve ser observado. Aponte, no vídeo, a maneira como cada ator constrói a sua pose de modo a criar 

sensações de forma no espaço, ao variar o plano (alto, médio, baixo) ou ao propor gestos (sejam mais 

realistas, interpretando personagens que vivem em determinado espaço, ou mais abstratos, 

compondo formas que “brincam” com a arquitetura do espaço onde a cena ocorre). Indicar essas 

possibilidades é uma maneira não só de cativar a atenção dos alunos, mas também de fazê-los querer 

experimentá-las em seu corpo. 

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição da videoaula, é hora de partir para a prática. Primeiro, será preciso, como 

indicado no vídeo, valer-se de um lugar aberto em que haja espaços separados para a cena e para os 

espectadores. Um a um, os atores entram em cena e posicionam-se em poses expressivas. A pose de 

quem entra deve relacionar-se com a pose daqueles que já estão em cena, propondo contrastes ou 

continuidades. 

Às vezes, três atores já são suficientes para a composição de um quadro vivo; em outros casos, 

são necessários mais corpos no espaço. Depois do jogo livre, isto é, sem temas -predefinidos, sugira 

temas que guiem a improvisação e estimule os próprios alunos a também propor temas. Uma vez que 

os quadros vivos se formem, aponte características marcantes da composição, relacionando a forma 

como cada corpo compõe com a arquitetura. Na segunda fase, é hora de montar quadros em outros 

espaços da escola, como sugere o vídeo, inclusive podendo repetir temas e observando como um 

mesmo quadro em outro espaço pode se modificar, justamente porque as relações entre os corpos e 

a arquitetura são diferentes em cada lugar. 

Ao final, de volta à sala, proponha uma conversa sobre as impressões que ficaram da exibição 

do vídeo e da experiência com o jogo. Perguntas que podem auxiliar a provocar o debate: “Em que 

momentos o jogo saltou aos olhos, ou seja, nos impressionou mais? Por quê?”; “Em que momentos a 

relação dos corpos com a arquitetura foi mais contrastante? Em que momentos foi mais orgânica?”. 

 

Atividade complementar 

A sugestão é propor aos alunos um aprofundamento do mesmo jogo anterior. No entanto, 

agora, ao invés de improvisar, os alunos planejarão em grupos os quadros vivos e os apresentarão aos 

colegas da turma. Os quadros poderão ser fotografados e deverão ter um título, como as pinturas em 

museus. A seguir, sugerimos a ordem dos passos para esta atividade: 
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1. Em sala de aula, divida a turma em grupos de cinco alunos, aproximadamente . Diga que agora vão 
planejar um quadro vivo em algum lugar da escola, do banheiro à quadra, passando por corredores, 
escadas e pátio. Diferentemente do exercício anterior, neste não haverá improviso; portanto, cada 
olhar, gesto, posição e plano precisa ser planejado. O quadro deverá ter relação com o espaço 
escolhido, uma relação que pode ser contrastante (estranha, gerando choque) ou orgânica. O 
quadro também deverá ter um título, que será anunciado em voz alta antes da sua composição. 

2. Dê em torno de 20 minutos para que cada grupo percorra a escola à procura do espaço ideal para 
o seu quadro. Passe por cada grupo orientando e auxiliando, caso tenham dúvidas. Uma vez que 
os grupos já tiverem decidido o espaço onde o quadro se formará, defina um itinerário de 
apresentações de cada quadro. Em suas composições, eles também poderão usar objetos que 
tenham à disposição. 

3. Reúna toda a turma em algum ponto da escola, onde o itinerário se iniciará. A turma andará 
sempre junta e, a cada espaço, o grupo responsável por aquele espaço anunciará o título em voz 
alta e montará seu quadro vivo. Peça a alguém não pertencente ao grupo que fotografe cada um 
dos quadros.  

4. De volta à sala de aula, faça uma roda de conversa sobre esta experiência. Pergunte aos alunos o 
que mudou do jogo original, da videoaula, em que havia improvisação, para esta atividade, em que 
os quadros foram planejados. Peça aos alunos que comentem o que observaram nos quadros uns 
dos outros, para explorar a relação dos corpos com cada espaço escolhido, mas procurando evitar 
juízos de valor como “bom” ou “ruim” e opiniões como “gosto” e “não gosto”. 

 

Questão para auxiliar na aferição 

1. No teatro e na vida, a forma do espaço, a sua arquitetura e os objetos neles presentes: 

a) mudam a nossa percepção do entorno, de quem somos e como agimos; por isso, devemos 

sempre conservar os mesmos espaços, mantê-los idênticos, padronizados e previsíveis, para 

que não tenhamos surpresas. 

b) mudam a nossa percepção do entorno, de quem somos e como agimos; no entanto, nós 

também modificamos o espaço conforme o modo como nós nos relacionamos com ele. 

c) não modificam em nada o modo como nos relacionamos uns com os outros, pois isso 

depende exclusivamente das pessoas e dos seus desejos, e não do espaço em si. 

d) devem procurar ser sempre úteis, práticos, organizados, funcionais e limpos; isto é, o espaço 

deve sempre nos servir e se adaptar a nós, porque não devemos nos adaptar aos espaços 

que ocupamos. 

 

Gabarito da questão 

1. A resposta correta é a alternativa b, já que é a única que considera o duplo vetor de interferência 
entre os corpos e o espaço, em suas mutações constantes. As alternativas a, c e d estão erradas 
porque a primeira considera a imutabilidade do espaço, a segunda considera a imutabilidade dos 
corpos e a terceira traz uma visão utilitarista do espaço, como se ele sempre devesse se adaptar 
às pessoas. 
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Audiovisual 3: Cidadania e audiovisual – 

representatividade negra no cinema 

Referência do livro do aluno Capítulo 6, p. 152 

Bimestre 3º  

Duração 8 min 40 s 

Categoria Videoaula (Entrevista)  

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Artes integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Arte e tecnologia 

Habilidade (BNCC) 
(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. 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta videoaula apresenta aos alunos narrativas pessoais de uma jovem cineasta que encontrou 

em sua relação com a cidade a possibilidade de usar o cinema como ferramenta de atuação na 

realidade ao seu redor. O processo de aprendizagem de Yasmin Thayná com a cidade incentiva a 

curiosidade dos jovens em relação a contextos e experiências por eles vividos no âmbito cultural. Ao 

focar o olhar na cidade, é possível reconhecer a riqueza da cultura local, o que encoraja uma reflexão 

ampla sobre as práticas artísticas e as dimensões da vida social e política.  

 

Objetivos de aprendizagem 

Com esta videoaula, espera-se que os alunos possam: 

• analisar o contexto em que vivem, refletir sobre ele e pensar em como podem ser atuantes 
em seu bairro; 

• exercitar a autoconsciência; 

• dialogar sobre o uso dos espaços públicos e sobre ações coletivas desenvolvidas nesses 
espaços;  

• refletir sobre o racismo; 

• refletir sobre cidadania e ações públicas. 
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Sugestão de abordagem 

A partir do tema abordado na videoaula, você pode trazer para a sala de aula um mapa da sua 

cidade e apresentá-lo aos alunos. Marque nele espaços públicos, escolas, locais onde acontecem 

festas, comemorações e outras expressões culturais, deixando-o exposto em sala. Analise a palavra 

“cidadania” com a turma e converse sobre a relação entre essa palavra e o uso de locais públicos na 

cidade.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

Antes de exibir a videoaula, organize uma roda com os alunos e pergunte a eles sobre a cidade 

em que vivem. O que eles sabem sobre ela? Por quais lugares públicos da cidade eles transitam? Qual 

a relação afetiva que cada um deles tem com esses espaços? Ao escutar as respostas, busque 

incentivar reflexões sobre o trânsito de pessoas na cidade relacionado com a posição social que 

ocupam, trazendo pensamentos acerca de direitos básicos que a cidade deve oferecer a cada cidadão, 

como segurança, moradia, saneamento, lazer, etc.  

 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a exibição da videoaula, assegure-se de que todos os alunos estejam atentos (você 

pode apagar as luzes da sala, por exemplo, para ajudá-los a focar a atenção na entrevista). Yasmin 

Tayná, por ser jovem, usa um vocabulário simples e direto no vídeo, conectando experiências pessoais 

com o tema abordado. Você pode pedir aos alunos que anotem ações mencionadas por Yasmin ao 

longo da entrevista que envolvam aspectos de cidadania.   

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição da videoaula, reúna os alunos novamente e liste com eles ações mencionadas 

por Yasmin Tayná que inspiram o exercício da cidadania. Pergunte a eles quais das ações da lista os 

inspiram. É provável que entre as respostas sejam mencionadas ações como: andar pela cidade, fazer 

blogs com notícias sobre festas locais, fazer reportagens sobre os acontecimentos e demandas da 

cidade ou do bairro, filmar cenas que traduzam seus sentimentos. 

Com a lista pronta, pergunte para os alunos se eles teriam interesse em se envolver em 

atividades fora da escola que envolvam o engajamento com vizinhos, a administração pública e o bem-

estar coletivo. A partir das respostas, você pode seguir com uma roda de conversa. Na roda de 

conversa, esteja atento para que todos os alunos se manifestem e sejam ouvidos caso solicitem a fala.  
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Siga perguntando como seria possível um jovem estar mais presente na construção da cidade 

e como eles percebem seus corpos nela. No vídeo, a cineasta menciona situações de racismo vividas 

por ela e pelo irmão. Introduza estas perguntas: “Como pensar nossa identidade a partir da cidade?”; 

“Como ela nos vê?”. Sugira, por fim, que os alunos entrem no link do site Geledés 

(<https://www.geledes.org.br/tag/kbela/>; acesso em: 22 out. 2018) e leiam alguns artigos sobre o 

Kbela, vídeo que lançou Yasmin Thayná como cineasta. 

É importante criar um ambiente de imaginação capaz de proporcionar o desenvolvimento de 

ideias e de outros repertórios sobre como estar presente na cidade, mesmo que ainda não existam 

planos para pôr em prática. Nesse momento, o exercício é de reflexão e olhar crítico, de percepção da 

cidade em que vivem e de como seus corpos são capazes de ocupar esse espaço.  

  

https://www.geledes.org.br/tag/kbela/
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Audiovisual 4: Cidade, espaço público e cidadania 

Referência do livro do aluno Caderno de Projetos, p. 169 

Bimestre 4º 

Duração 5 min 13 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Artes integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.  

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta videoaula, pretende-se articular os conceitos vistos ao longo do ano, na disciplina de 

Arte, com o tema “Cidade, espaço público e cidadania”. A ideia é que, ao assistirem ao vídeo com a 

sua mediação, os alunos se perguntem sobre esses três conceitos, compreendendo que, mais do que 

carros, avenidas e prédios, uma cidade é formada pelas pessoas que vivem e atuam nela, criando uma 

rede de interações culturais. O espaço da cidade é sempre visto como um espaço em disputa e em 

transformação, o que significa que, por mais que tenhamos a sensação de que a cidade é algo já 

“pronto”, que se constituiu antes de nós e que nós apenas habitamos, é a forma de ocupação do 

espaço pelas pessoas que pode dar novos significados a ela. As artes, neste sentido, são importantes 

na luta envolvida nos processos diários de significação da cidade, seja pelas obras apresentadas dentro 

de edifícios como teatros e museus, seja por aquelas que acontecem nas ruas, nas paredes, nas vielas, 

nas praças, nos parques. 

 

Objetivos de aprendizagem 

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• articular os conceitos vistos ao longo do ano, específicos das linguagens da arte, com as 
discussões transversais trandisciplinares dos temas ligados à cidade a às suas formas de 
ocupação; 
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• perguntar-se e refletir sobre de que formas a arte intervém, transforma e modifica os 
modos de ser e estar na cidade; 

• fazer conexões interdisciplinares de Arte com as demais disciplinas, especialmente no que 
se refere aos conceitos de paisagem urbana e espaço social, em Geografia. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à vídeoaula e desenvolver o debate é de uma aula. Caso opte 

por aplicar a atividade complementar, serão necessárias duas aulas. Propõe-se que o vídeo seja 

assistido duas vezes durante a aula: na primeira vez, sem pausas; na segunda vez, com interrupções, 

para que alguns conceitos possam ser trabalhados mais detidamente, como se explicará mais adiante. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

Uma vez que o conteúdo do vídeo se refere ao que foi trabalhado em Arte ao longo do ano,  

proponha um jogo antes da exibição do vídeo: em uma roda, ou em ordem de chamada, cada aluno 

elege uma palavra que, para ele, marcou a experiência deste ano em Arte, por ter sido significativa por 

algum motivo. Essa palavra pode se referir a uma atividade realizada ou a algum conceito trabalhado; 

pode também ser uma expressão como “intervenção urbana” Reforce que se trata de um jogo e que 

não há certo e errado; o objetivo é criar uma tempestade de ideias sobre coisas que aconteceram. 

Registre essas palavras na lousa, sem uma ordem clara, espalhando-as aleatoriamente. Depois, peça 

aos alunos que observem a “nuvem” de palavras mencionadas pela sala e que se perguntem se há 

coincidências ou relações entre elas. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Como o vídeo é curto, é possível exibi-lo duas vezes. Na primeira vez, peça aos alunos que 

prestem muita atenção às palavras ditas e observem se elas coincidem ou não com as palavras 

registradas na lousa. Com o auxílio de uma caneta e um papel (pode ser também o próprio caderno), 

peça que registrem dúvidas ou palavras do vídeo que não entenderam. 

 

Após assistir ao vídeo  

Agora é hora de debater sobre o vídeo, comparando as palavras ditas pelos alunos (e que estão 

na lousa) com aquelas anotadas durante a exibição da videoaula. Peça a eles que, lembrando-se do 

processo de trabalho durante o ano e já tendo feito o jogo e assistido ao vídeo, apresentem suas 
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impressões finais. Diferentemente do jogo, porém, agora o exercício é narrativo e crítico: trata-se de 

fazer comentários sobre os aspectos mais importantes do que foi visto. 

Neste momento pode-se fazer uma segunda exibição de trechos da videoaula, não 

necessariamente inteira, mas de trechos específicos, com o objetivo de retomar algumas perguntas, 

frases ou ideias contidas nela, que porventura não tenham ficado claras para os alunos, ou que 

simplesmente você ou eles queiram retomar. Também é possível propor à classe perguntas como: 

• Ao longo do ano, mudou a maneira como vocês veem a cidade onde vivem? Se sim, como 
mudou? 

• Vocês acreditam que a arte pode transformar a cidade? Em caso afirmativo, como isso 
pode acontecer?  

• Vocês conseguem fazer alguma conexão entre o que foi visto em Arte, sobre a cidade, e 
conceitos de outra disciplina? Se sim, qual ou quais? 

As questões devem instigá-los a dar respostas inusitadas, criativas, além do esperado. É 

importante saber aproveitar inclusive as negativas, como “Não, não mudou a maneira como eu vejo 

minha cidade”, e então indagar “Por que não mudou?” e “O que precisa mudar na maneira como 

vemos nossa cidade?”, sempre retomando as atividades feitas. 

 

Atividade complementar 

A sugestão é propor aos alunos que, em um único grupo formado pela sala toda, ou no máximo 

dois grandes grupos, produzam um desenho coletivo sobre papel kraft ou, alternativamente, sobre um 

conjunto de cartolinas coladas lado a lado, formando um grande painel. 

1. Todos devem ter à disposição um grande conjunto de materiais de desenho, como giz de cera, 
lápis de cor, lápis preto, borracha e canetas de cores variadas. Cada aluno deverá projetar e 
desenhar um ambiente de uma cidade ideal do futuro. Todos desenharão ao mesmo tempo, mas 
não várias cidades ideais, e sim fragmentos ou bairros de uma mesma cidade.  

2. Quando o desenho estiver pronto, fixe-o em um lugar visível e inicie um debate sobre prática 
democrática e ocupação desordenada da cidade. Não há respostas certas ou erradas para as 
questões que seguem; portanto, não apresentaremos um gabarito. O objetivo das questões é 
estimular o debate e aferir a apreensão dos conceitos, a partir do desenho feito. 

a) Houve conflitos na hora de decidir quanto espaço cada um teria no papel? Algo parecido 

ocorre na disputa por espaço na cidade? 

b) Esta cidade ideal, desenhada por todos ao mesmo tempo e sem planejamento, é perfeita? O 

que poderíamos incluir nela? 

c) Ela apresenta contrastes de cor e de forma nas construções? Há desproporcionalidade entre 

as formas? Por que isso acontece? Mostre esses contrastes no desenho. 
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d) Há arte nessa cidade? Existem parques? Há museus e teatros? E escolas? Onde e como isso 

está representado no desenho? 

e) Uma cidade pode ser planejada (como Brasília) ou crescer de forma desordenada, sem 

diretrizes que orientem o que cada um pode ou não fazer. Como esta diferença aparece no 

desenho que vocês fizeram?  

f) Como fazer para que uma mesma cidade seja a ideal para todos que vivem nela? 

3. Como uma terceira fase desta atividade, é possível deixar que, um a um, os alunos incluam 
elementos faltantes ou modifiquem pequenos aspectos da cidade em que não tinham pensado, 
criando também pontes e ligações entre os diferentes bairros ou fragmentos da cidade. Desta vez, 
os elementos a serem incluídos serão discutidos e decididos coletivamente. O objetivo final desta 
atividade (bem como da videoaula que a precedeu) é que os alunos compreendam o processo de 
ocupação das cidades metaforizado na construção de uma cidade como uma obra de arte coletiva, 
com seus contrastes formais, mas fruto de um projeto coletivo. O mais relevante é que eles 
percebam como a arte pode ressignificar os modos de olhar e de intervir no espaço público, 
criando novas formas de sociabilidade. 


