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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta no projeto interdisciplinar visa estimular uma ação autôno ma 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. 

 

Monumento à Terra 

Tema Transformando o lixo em arte 

Problema central 
enfrentado 

O planeta sofre a cada dia por causa de toneladas de lixo que são jogados inadvertidamente na 
natureza. Como usar todo esse material descartado de maneira racional? 

Produto final Monumento coletivo utilizando materiais descartados 

 

Justificativa 

O projeto integrador Monumento à Terra trabalha a relação do ser humano com matérias 

naturais, materiais artificiais e a utilização destas para a criação de um objeto de arte. O projeto 

incentiva a conscientização ética na construção de uma escultura coletiva que expõe o engajamento 

entre os elementos bióticos, fatores físicos e socioeconômicos, articulando conhecimentos geográficos 

para elaborar a interação entre sociedade e natureza. A obra temporária gerada confronta as 

propostas de verdade e permanência histórica trazidas pela ideia de monumento e oferece aos alunos 

o protagonismo em seus próprios gestos. Exercita o interesse e o espírito de investigação da turma, ao 

propor diálogos que abrangem identidade sociocultural, uso de materiais alternativos e o papel ativo 

de cada cidadão em processos de transformação do meio ambiente. Desse modo, o projeto favorece 

o desenvolvimento de algumas competências gerais presentes na BNCC, pois permite: o exercício da 

curiosidade intelectual recorrendo à investigação, reflexão e análise crítica para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses com base nos conhecimentos das diferentes áreas; a valorização da 

diversidade de saberes e vivências culturais; a promoção da consciência socioambiental e do consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta; o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza.  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Para a realização do projeto é necessário coordenar conteúdos de Geografia e Arte. Dessa 

forma, criam-se oportunidades para a construção de um trabalho interdisciplinar, incentivando os 

alunos a observarem os ciclos de produção e consumo desde da extração dos materiais da terra até 

seu descarte ou reciclagem. Esse Projeto Integrador desafia o olhar para o valor simbólico dos 

materiais utilizados e debate, por meio da materialidade, o valor econômico dos objetos. Por ter um 

carácter coletivo, possibilita o olhar para as relações interpessoais e o compartilhamento de desafios. 

Ações individuais também podem ser requisitadas de acordo com as habilidades pessoais de cada 

aluno. O projeto Monumento à Terra causará impacto na comunidade escolar, pois seu resultado será 

exposto no pátio da escola tendo, ao todo, dois meses de duração. 

 

Objetivos gerais 

• Desenvolver uma escultura, a partir do pensamento crítico, quanto ao uso e extração de 
materiais da natureza.  

• Analisar a capacidade de invenção plástica de cada aluno frente ao desafio de materializar 
uma ideia abstrata.  

• Conhecer as regiões no Brasil onde a ação desrespeitosa do ser humano compromete a 
integridade da natureza e de seus elementos bióticos, fatores físicos e socioeconômicos.  

• Discutir os efeitos locais e globais do ciclo de consumo em nossa sociedade.  

• Questionar mecanismos de poder a partir da ideia de monumento público. 

 

Disciplina 
Unidades 
temáticas 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidade 

Arte Artes visuais Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance etc.). 

Arte 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. 

Arte Artes integradas Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida: social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

Arte Artes integradas Patrimônio cultural 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 
brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 
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Geografia 
Natureza, ambientes 
e qualidade de vida 

Identidades e 
interculturalidades 

regionais: Estados Unidos 
da América, América 

espanhola e portuguesa e 
África 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de 
países da América e da África no que se refere aos 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e 
discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 
pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação 
e valoração na produção e circulação), o que resulta na 
espoliação desses povos. 

 

Duração 

ETAPA 1  
Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Levantamento de conhecimentos prévios  

• 1 aula (45 min) – Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Compartilhamento de pesquisa  

Elaboração e materialização 

• 1 aula (45 min) – Preparação e produção da escultura 

• 2 aulas (90 min) – Desenvolvimento e finalização do monumento 

 

ETAPA 2  

Apresentação  

• 2 aulas (90 min) – Apresentação  

• A exposição do monumento pode durar de 1 a 2 semanas 

 

Avaliação da aprendizagem 

1 aula (45 min) – Avaliação individual 
1 aula (45 min) – Avaliação coletiva 

 

Material necessário 

Para a realização do projeto, será necessário, entre outros materiais: computador; papelão; 

materiais recicláveis; fita adesiva; fita crepe; fita silver tape colorida; cartolinas; papel colorido; revistas 

e jornais; lápis de cor e canetas hidrográficas; tinta guache; pincéis; tesoura com pontas arredondadas; 

cola; régua; arame e madeira para estrutura; argila. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Levantamento de conhecimentos prévios 

Reúna a turma e faça uma roda. Antes de explicar como será o desenvolvimento do Projeto 

Integrador Monumento à Terra, reforce com os estudantes o conceito de antropoceno visto no 

Capítulo 1 do Livro do Estudante. Lembre-os de que essa nomenclatura se refere ao momento em que 

o ser humano passou a deixar sua marca no planeta. Peça para que reflitam sobre estas marcas. “De 

que forma estamos modificamos o planeta?” Reforce que, entre outros problemas, o descarte de 

material plástico vem poluindo os rios e mares do planeta, que têm hoje deposições de microplástico 

em todas as suas bacias hidrográficas. Informe que esse é um fator que afeta todos os habitantes do 

planeta, pois os animais estão se alimentando destes microplásticos que, dessa forma, entram nas 

cadeias alimentares, trazendo consequências drásticas para a saúde da população. Explique, então, 

que este projeto tem como objetivo a construção de um monumento de arte em favor de nosso 

planeta reutilizando material descartado em residências, a fim de conscientizar a escola, os familiares 

e a comunidade como um todo a respeito dos modos de produção e consumo em nossa sociedade.  

Em seguida, você pode colocar no centro da roda um mapa do Brasil e pedir para que os alunos 

apontem e marquem áreas de florestas, reservas indígenas, extração de minérios e agricultura. 

Pergunte o que sabem sobre esses locais e sobre os materiais naturais que são extraídos da terra para 

produção de objetos e ferramentas que usamos cotidianamente. Do que é feito o plástico? Do que é 

feita nossa roupa? Do que é feita a borracha? Esteja atento às respostas e dê dicas para que eles 

associem o extrativismo e as violações do ser humano ao planeta com o consumo diário de cada 

indivíduo.  

 

Pesquisa 

Professor, apresente para a turma os trabalhos de alguns artistas brasileiros que lidam com 

materiais diretamente ligados a natureza. Você pode começar apresentando o artista Frans Krajcberg 

(1921-2017) e suas esculturas feitas com troncos e raízes derrubados pela ação do homem. Depois, 

apresente o artista pernambucano Tunga (1952-2016), que trabalha a matéria viva, a matéria morta e 

seus dejetos. Tunga faz instalações com girinos, esqueletos, chumbo, magnetita etc. Em seguida, fale 

de Henrique Oliveira (1973-), artista paulista que utiliza lascas de madeiras sobrepostas para fazer 

trabalhos que estão entre a pintura, a pintura expandida e a instalação, e também pode ser referência. 

Cite também Lygia Clark (1920-1988), artista mineira, trabalha materiais da natureza como pedras, 

água e ar. Lygia também usa sacolas plásticas, juta e mel; materiais, de certa forma, processados. 

Reunidos, esses objetos eram as ferramentas da artista para ativar a sensibilidade no corpo.  
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Os resíduos produzidos e descartados como lixo são outro ponto a ser engendrado. No site do 

GreenMe você poderá ver esculturas gigantes feitas com lixo retirado de praias e mares. Eles podem 

inspirar a pesquisa para um lado lúdico e igualmente consciente.  

Após a sua apresentação, os alunos podem percorrer por mais referências e buscar outras 

possíveis formas visuais que se conectam com a proposta. Os resultados devem ser apresentados para 

a turma, em uma atividade que deve ser feita em sala de aula. A sala de informática, caso a escola 

possua, pode igualmente ser utilizada para que o acesso ao computador facilite a troca de imagens 

encontradas.  

Na etapa de pesquisa, você pode pedir auxílio ao professor de Geografia. Ele pode indicar 

outras fontes de pesquisa e explicar sobre os processos de extração, composição de materiais e 

utilização nas indústrias. Você atuará na escolha de critérios para seleção dos materiais possíveis de 

serem modelados pelos alunos, orientando a produção técnica e a forma de apresentação do 

monumento temporário. Você também pode pedir auxílio ao professor de História para conversar 

sobre monumentos e a importância simbólica desses marcos políticos típicos da cidade. Ele pode, 

igualmente, introduzir uma reflexão sobre os conhecimentos indígenas quanto ao uso de materiais 

naturais para construção de objetos complexos. 

Para finalizar, você pode reunir todo o material visual em um portfólio para que os estudantes 

tenham acesso às referências recolhidas.  

 

Etapa 2  

Elaboração 

Professor, proponha que a turma faça uma roda e pergunte sobre qual tema e material 

específico gostariam de trabalhar. Escute as ideias e anote os materiais citados pelos alunos. Você 

pode orientá-los com algumas perguntas: “O que é um monumento?; Para que serve?; O que 

queremos construindo um monumento temporário?; Quem ou o quê estaremos homenageando?; 

Que materiais usaremos?; De que tamanho será?; Onde ficará na escola?; Quais elementos podem 

apontar visualmente o que queremos dizer?”.  

Com base nessas escolhas feitas em roda, você deve orientá-los quanto ao manejo do tempo 

para a realização do trabalho e quanto às ferramentas necessárias para sua execução. Passeie com a 

turma pela escola para que eles escolham um lugar adequado onde o Monumento à Terra ficará 

exposto. 

Nesse momento, incentive-os a articular mecanismos plásticos para incluir alunos com 

deficiência motora e visual, pensando como será o acesso ao monumento e a possiblidade da utilização 

de materiais que podem ser tocados, por exemplo.  
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Materialização 

Faça com a turma um cronograma de montagem do monumento. Incentive os alunos a 

elaborarem um planejamento e a dividirem tarefas de acordo com as habilidades de cada um e o 

tempo necessário para executá-las. Organize para que todos participem e sejam igualmente 

valorizados nesse processo. Os materiais para a confecção podem ser trazidos de casa pelos alunos ou 

oferecidos pela escola. Essa atividade deverá ser feita em sala de aula e você também deve 

providenciar um espaço para manter a escultura segura ao longo do processo de confecção.  

 

Etapa 3 

Apresentação 

Esta etapa consiste em mostrar à comunidade escolar todo o trabalho articulado até então. A 

apresentação deverá acontecer no pátio ou na quadra da escola. Proponha aos alunos que promovam 

um evento de inauguração do Monumento à Terra, convocando o corpo docente e discente. Se for 

possível, reserve junto à coordenação da escola um dia para abrir a escola à visitação de familiares e 

da comunidade para apreciarem o monumento. Na inauguração e no dia de visitação de convidados, 

os alunos podem fazer uma pequena apresentação do projeto. Você pode sugerir também que façam 

panfletos sobre o monumento, contando as motivações e intenções ali expressados. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Professor, peça para que cada aluno escreva um relatório de autoavaliação. Explique que eles 

devem analisar a participação individual em todo o processo do projeto. Eles devem igualmente indicar 

momentos de dificuldade e identificar emoções negativas com as quais tiveram que lidar, refletindo 

sobre maneiras de compreender a situação que viveram. Você pode indicar perguntas para a 

autoavaliação, tais como: “Em que momento do projeto estive mais motivado?; O que mais me 

agradou fazer?; Como contribuí para o grupo?; Quais objetivos cumpri?”.  

Ao ler as autoavaliações, identifique momentos e situações narradas por mais de um aluno, 

liste os sentimentos trazidos e os objetivos alcançados. Em seguida, faça outra roda com a turma, 

converse sobre o que eles escreveram e estimule-os a falar. Escute como eles elaboram coletivamente 

a experiência. Você pode propor à turma que faça um mural com as autoavaliações ou que eles 

troquem entre si peculiaridades das situações que viveram juntos ao longo desses dois meses.  
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

CARBONO – Natureza, Ciência e Arte. Disponível em: <http://revistacarbono.com/>. 

Acesso em: 02 nov. 2018. A Revista Carbono é uma publicação digital que interliga arte, 

ciência e natureza e pode ser usada como fonte de textos e imagens para a pesquisa 

do projeto.  

FLORIOS, D. Esculturas gigantes feitas com lixo plástico retirado das praias e mares, 23 

out. 2015 (atual. 18 abr. 2017). Disponível em: <www.greenme.com.br/informar-

se/lixo-e-reciclagem/2423-esculturas-gigantes-feitas-com-lixo-plastico-retirado-das-

praias-e-mares>. Acesso em: 2 nov. 2018. No site você poderá ver esculturas gigantes 

feitas com lixo retirado de praias e mares.  

FRANS Krajcberg. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10730/frans-krajcberg>. Acesso em: 2 

nov. 2018. A Enciclopédia Itaú Cultural oferece imagens e referências sobre a prática 

do artista Frans Krajcberg. 

HENRIQUE Oliveira (site oficial). Disponível em: <www.henriqueoliveira.com/>. Acesso 

em: 2 nov. 2018. Site do artista, em que você encontra, além de informações 

importantes, imagens de suas obras.  

TEIXEIRA, Carolina. A cultura da acessibilidade: desafios à produção artística brasileira. 

Revista do Centro de Pesquisa e Formação, n. 6, 18 jun. 2018. Disponível em: 

<www.sescsp.org.br/online/artigo/12189_CAROLINA+TEIXEIRA>. Acesso em: 2 nov. 

2018. Texto da pesquisadora, especialista em estudos da estética da deficiência, 

Carolina Teixeira pode orientar os professores sobre essa inclusão no Projeto a ser 

desenvolvido.  

TUNGA (site oficial). Disponível em: <www.tungaoficial.com.br/pt/>. Acesso em: 2 

nov. 2018. Site do artista, em que você encontra além de informações importantes, 

imagens de suas obras.  

http://revistacarbono.com/
http://www.greenme.com.br/informar-se/lixo-e-reciclagem/2423-esculturas-gigantes-feitas-com-lixo-plastico-retirado-das-praias-e-mares
http://www.greenme.com.br/informar-se/lixo-e-reciclagem/2423-esculturas-gigantes-feitas-com-lixo-plastico-retirado-das-praias-e-mares
http://www.greenme.com.br/informar-se/lixo-e-reciclagem/2423-esculturas-gigantes-feitas-com-lixo-plastico-retirado-das-praias-e-mares
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10730/frans-krajcberg
http://www.henriqueoliveira.com/
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12189_CAROLINA+TEIXEIRA
http://www.sescsp.org.br/online/artigo/12189_CAROLINA+TEIXEIRA
http://www.tungaoficial.com.br/pt/

