


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Audiovisual 1: Luteria e criação de instrumentos não 

convencionais 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 1, p. 22 

Bimestre 1º 

Duração 13 min 13 s 

Categoria Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida 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, sendo permitida a 
redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior.  
 

Unidade temática Música 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Materialidades 

Habilidade (BNCC) 
(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. 

Unidade temática Música 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Processos de criação 

Habilidade (BNCC) 

(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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Este vídeo visa discutir a profissão do luthier, antigamente e hoje em dia, e pensar nas 

possibilidades da criação de instrumentos musicais não convencionais reutilizando materiais que 

seriam descartados. Nele também será visto como os conhecimentos em artes visuais (escultura, 

gravura e desenho) podem ser importantes para a criação de instrumentos musicais não 

convencionais. Por meio da exploração desse vídeo, espera-se que os alunos possam: 

• conhecer os diferentes tipos de instrumentos musicais;  

• perceber as diferenças entre os instrumentos de sopro, de corda e de percussão;  

• praticar a reutilização de materiais; 
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• explorar a sonoridade de objetos de uso doméstico diário, em especial os que são 
descartados, percebendo formatos e possibilidades sonoras desses materiais para a 
elaboração de instrumentos não convencionais. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e para apresentar alguns dos instrumentos criados 

com materiais reutilizados e seus sons é de duas aulas. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

Pergunte à turma se eles já pensaram de onde vêm os sons. Explique que objetos diversos 

emitem sons diferentes e que, no nosso cotidiano, somos capazes de produzir os mais variados sons, 

como o de uma pessoa caminhando com um sapato de salto sobre um assoalho de madeira, o de uma 

colher caindo no chão, o de alguém batendo na porta, o da água enchendo um copo ou uma garrafa. 

Fale que a sonoridade dos objetos cotidianos também pode ser utilizada para fazer música. Em 

seguida, informe que eles vão assistir a uma entrevista com Marcos Freitas, artista plástico, músico e 

produtor de instrumentos musicais não convencionais. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à entrevista do artista Marcos Freitas, oriente os alunos a dedicarem especial 

atenção a: 

• definição de luteria;  

• formação de luthiers no Brasil;  

• história de vida e formação do artista; 

• semelhanças e diferenças entre instrumentos musicais convencionais e não 
convencionais; 

• processo de criação do artista; 

• importância das artes visuais no trabalho do artista; 

• importância da notação musical no uso dos intrumentos; 

• importância do uso de materiais reutilizáveis; 

• concorrência entre instrumentos industrializados e artesanais. 

Se necessário, pause o vídeo e dialogue com os alunos, levando-os a refletir sobre determinado 

tópico que considere pertinente ou mesmo para esclarecer as dúvidas que surgirem.  
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Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, forme um círculo com a turma e faça um debate sobre o que viram. 

Pergunte a eles se já conheciam o termo luthier e aproveite para reforçar que ele se refere ao 

profissional que cria instrumentos tradicionais, como o violão. Palavra de origem francesa, 

antigamente era usada para designar a pessoa que construía o alaúde (luth), um instrumento de cordas 

com a caixa abaulada. Hoje a luteria se refere ao fabricante de instrumentos de cordas como violões, 

violinos, violas, etc. e, também, ao criador e construtor de instrumentos não convencionais.  

O ofício do luthier era, em princípio, artesanal. Com o passar do tempo, muitos instrumentos 

passaram a ser fabricados industrialmente. Hoje, alguns luthiers também fabricam instrumentos 

únicos, no entanto, grande parte trabalha com conserto e restauro de instrumentos, inclusive, 

industrializados. 

 

Atividade complementar  

Como complementação do vídeo, peça à turma que comente o que achou dos instrumentos 

não convencionais criados pelo artista. Em seguida, solicite aos alunos que se organizem em grupos de 

quatro integrantes e proponha que, juntos, pensem em materiais que considerem interessantes para 

se tornar instrumentos musicais. É importante que eles pensem em materiais que possam gerar 

diferentes sons ao serem percutidos, raspados, chacoalhados ou mesmo assoprados. Você pode 

sugerir materiais como madeira, garrafas de vidro, garrafas de plástico, pequenos objetos de metal 

como chaves, moedas, talheres. Converse com os estudantes sobre outras ideias de materiais com 

timbres intetressantes. Oriente-os a usar também materiais descartáveis e reciclados e a evitar objetos 

que possam causar acidentes. 

Depois, peça a cada grupo que desenhe o esboço de um instrumento que deverá ser 

construído com os materiais que mais consideram interessantes. Informe que, para a próxima aula, 

cada grupo deverá providenciar e trazer os materiais que usarão para montar o seu instrumento. Se 

for necessário o uso de algum material que exija mais cuidado, peça ao grupo que lhe informe, para 

que você providencie o que for necessário na escola. Peça, também, que cada grupo escolha uma 

música que deverá ser apresentada em coro acompanhado do instrumento elaborado. 

Na aula seguinte, oriente-os a começar a construção dos instrumentos. Para isso, deixe 

disponíveis na sala fita adesiva, cola branca e barbante para fixarem os materiais e objetos que devem 

funcionar como as diferentes partes dos instrumentos. Para essas construções, é importante que os 

alunos experimentem os materiais e objetos que trouxeram, pesquisando como são os sons que eles 

produzem. Dessa forma, eles podem combinar diferentes materiais e objetos em seus instrumentos, 

para obterem sonoridades diversas e originais.  

Reserve a parte final da aula para que os grupos apresentem os instrumentos contruídos.   
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Audiovisual 2: Estudo do movimento 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 2, p. 64 

Bimestre 2º 

Duração 6 min 14 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida 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, sendo permitida a 
redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade Temática Dança 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Elementos da linguagem 

Habilidades (BNCC) 

(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. 
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 
fluência e espaço)como elementos que, combinados, geram as ações corporais e 
o movimento dançado. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

Nesta videoaula objetiva-se uma abordagem pedagógica e aprofundada das possibilidades de 

movimentação do corpo humano. Com base na escolha de cada uma das partes do corpo (cabeça, 

pescoço, ombros, braços, cotovelos, punhos, quadril, joelhos, tornozelos, pés, etc.), o aluno é 

apresentado a um leque de possibilidades de movimentações em diferentes nuances. Assim, amplia-

se o repertório de movimentos corporais dos alunos e, ao mesmo tempo, trabalha-se a consciência 

corporal. Nesta videoaula, também está presente a pesquisa do coreógrafo Rudolf Laban, que 

formulou exercícios e produziu reflexões teóricas sobre a  movimentação corporal. 

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

• experimentar movimentos de diversas partes do corpo; 

• valorizar o próprio corpo e o corpo das demais pessoas como meio criativo de expressão; 

• conhecer as possibilidades de movimento de diferentes partes do próprio corpo; 

• desenvolver a consciência corporal. 
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Sugestão de abordagem  

A duração prevista para assistir à videoaula é de uma aula. Caso você opte por desenvolver a 

atividade complementar sugerida, você deverá reservar mais uma aula.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

Para utilizar esse material de forma a aprimorar as aprendizagens dos alunos, é preciso que 

eles tenham sido anteriormente apresentados ao conceito de consciência corporal. É necessário que 

o conhecimento em relação à consciência corporal tenha se dado não apenas em formato teórico, mas 

também por meio de experiências corporais, atividades práticas coletivas, uma vez que esta videoaula 

propõe um aprofundamento no campo da movimentação corporal. 

Explique que o uso deste material será dinâmico. Portanto, o espaço deve estar organizado de 

forma que os alunos possam se movimentar confortavelmente.  

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao apresentar o vídeo, peça à turma que execute os movimentos demonstrados nele, 

concomitantemente. A experimentação realizada dessa forma é interessante para que os alunos 

percebam, na prática, as possibilidades de movimentos do corpo. Os dançarinos no vídeo realizam os 

movimentos básicos com diferentes partes do corpo. A partir disso, aproveite para destacar para os 

alunos que a dança, como forma de expressão artística, explora diversos tipos de movimento, além 

dos tradicionais passos de balé ou de dança de salão. Destaque a expressão corporal dos dançarinos 

ao realizarem os movimentos com as diferentes partes do corpo. A cada etapa do vídeo você pode 

pausar a exibição e perguntar aos alunos, por exemplo, se eles se identificaram e distinguiram os 

movimentos básicos nas ações dos dançarinos. Converse também acerca de quais foram as impressões 

deles ao ver os mesmos movimentos básicos, explorados por diferentes partes do corpo.  

Ao assistirem os dançarinos realizando os movimentos, oriente os alunos a observarem: 

• qual é a definição de movimentos básicos e qual é seu papel na prática e no aprendizado 
da dança; 

• quais são os oito movimentos básicos; 

• de que forma os dançarinos realizam os movimentos básicos de Laban; 

•  como os dançarinos exploram as diferentes partes do corpo; 

• como os dançarinos exploram o espaço ao se movimentarem; 
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• como os dançarinos utilizam suas articulações (joelhos, cotovelos, pulsos, ombros, 
pescoço) para realizarem seus movimentos; 

• como os dançarinos exploram várias direções (para a frente, para trás, para os lados, para 
cima, para baixo, em diagonal) ao se movimentarem. 

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, peça ao alunos que façam uma movimentação livre, explorando 

partes diferentes do corpo. Oriente-os para que, como no vídeo, eles explorem as diferentes partes do 

corpo realizando os movimentos básicos com cada uma delas. Após essa experimentação, convide-os 

à reflexão sobre a atividade. Algumas perguntas que podem ser utilizadas para iniciar a conversa são: 

• Qual foi a parte do corpo que causou mais estranhamento ao ser explorada/experimetada 
em movimento? 

• Que novos significados podemos dar às partes do nosso corpo explorando seus 
movimentos?  

• Surgiram novas sensações a partir desses exercícios e movimentos? 

 

Atividade complementar  

Como complementação desta videoaula, peça à turma que se divida em grupos de cinco a seis 

alunos. Explique a eles que nesta atividade vamos ampliar a exploração das partes do corpo e dos 

movimentos básicos de Laban. Conte que o objetivo é que cada grupo crie uma sequência coreográfica 

explorando os movimentos básicos com diferentes partes do corpo.  

Oriente cada grupo a escolher três entre dos movimentos básicos de Laban. Após escolherem 

os movimentos, os grupos devem experimentar realizá-los de diversas maneiras, com as diferentes 

partes do corpo. Com base nessas explorações, os membros de cada grupo devem escolher os mais 

interessantes para organizá-los em sequência e criar uma coreografia. Os alunos podem escolher 

músicas para criarem suas composições. Relembre que, na videoaula, observamos como os dançarinos 

exploram diferentes espaços e direções ao realizarem seus movimentos, e que os grupos devem 

também explorar esses aspectos ao criarem suas coreografias. 

Reserve uma parte da aula para que os grupos apresentem as coreografias que criaram. 
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Audiovisual 3: Teatro do Absurdo 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 3, p. 115 

Bimestre 3º 

Duração 6 min 9 s 

Categoria Videoaula  

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida 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, sendo permitida a 
redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior.  
 

Unidade Temática Teatro 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidades (BNCC) 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. 
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os 
no tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da 
estética teatral. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Esta videoaula visa demonstrar uma cena em que apresenta o Teatro do Absurdo na prática, 

para, em seguida, desenvolver uma conversa sobre esse tipo de teatro. Por meio da exploração desse 

audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• compreender o que é o Teatro do Absurdo; 

• aprender o contexto histórico de seu surgimento; 

• conhecer os principais autores e aspectos de sua dramaturgia. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e discutir sobre ela é de uma aula. Caso você queira 

realizar uma das atividades complementares sugeridas, pode ampliar para duas aulas. 
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Antes de assistir ao vídeo 

Comente com os alunos que eles vão assistir a uma videoaula em que no início é apresentada 

uma leitura dramatizada de um texto do Teatro do Absurdo. Informe que essa cena faz parte da obra 

Mateus e Mateusa, de José Joaquim de Campos Leal, mais conhecido por Qorpo Santo, que é 

considerado um dos precursores desse tipo de teatro no Brasil. Oriente-os a perceber que a linguagem 

usada no texto é próxima da que foi usada quando a peça foi escrita em 1866.  

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à cena de Mateus e Mateusa, do autor brasileiro Qorpo Santo, peça aos alunos 

que reflitam sobre o que há de convencional e o que há de incomum nesse texto. Em seguida, oriente-

os a prestar atenção, principalmente, ao conteúdo referente à incomunicabilidade e aos aspectos do 

Teatro do Absurdo, além de sua origem histórica. 

Informe que os estudantes devem fazer anotações durante a videoaula para que possam 

discutir após a sua exibição e levantar eventuais dúvidas. Aproveite para pedir que anotem termos ou 

expressões que não tenham entendido durante a exibição, em especial durante a encenação de 

Mateus e Mateusa. 

Ao assistirem à cena de Mateus e Mateusa, oriente os alunos a dedicarem especial atenção: 

• à multiplicidade de sentidos no diálogo; 

• ao absurdo e à falta de sentido das falas dos dois personagens que o ator interpreta; 

• a como surgiu o termo Teatro do Absurdo; 

• a quais são as inspirações dos autores do Teatro do Absurdo; 

• a quais são as temáticas e as questões exploradas pelo Teatro do Absurdo; 

• a quais são as características do Teatro do Absurdo. 

 

Após assistir ao vídeo 

Reúna os alunos e converse sobre a cena da peça Mateus e Mateusa a que assistiram no vídeo. 

Pergunte se eles conseguiram identificar como as duas personagens se relacionam nos diálogos. A 

ideia dessa conversa é destacar a quebra de comunicação, para que os alunos percebam que as 

personagens paracem falar sem que se escutem. Essa é uma das características da estética do Teatro 

do Absurdo: a expressão da falta de comunicação e aproximação entre as pessoas, remetendo à ideia 

de isolamento e solidão. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Atividade complementar 

Você pode escolher umas das atividades a seguir para realizar com os alunos.  

Sugestão 1: Proponha a realização de uma cena com os alunos, em que a questão da falta de 

comunicação seja explorada. Divida os alunos em duplas ou trios e oriente-os a realizar uma conversa 

que começa normalmente, com palavras, mas acaba com todos falando ao mesmo tempo, sem se 

ouvirem. Essa transição deve ser gradual. Para isso, solicite que construam a cena de forma que a 

comunicação e o entendimento entre as personagens vão diminuindo, até desaparecer.  

Peça a cada dupla ou trio que escolha um lugar onde estarão as personagens e um assunto 

sobre o qual estarão conversando. As cenas devem começar normalmente, com as personagens 

conversando sobre o tema escolhido. A partir daí, os alunos devem começar a improvisar as falas de 

modo que as personagens se distanciem, como se estivessem cada uma delas falando sozinhas, sem 

se ouvirem, até o ponto em que todas estejam falando ao mesmo tempo, sem se responderem ou sem 

se incomodarem com isso.  

O desafio para os alunos é fazer essa transição, se concentrando para que a cena não perca 

seu ritmo, além de fazê-los vivenciar novos tipos de comunicação e experimentar um tipo de teatro 

em que muitas vezes a mensagem não é finalizada.  

Sugestão 2: Comente com os alunos que eles vão realizar uma atividade prática para que 

possam vivenciar o Teatro do Absurdo. Divida a sala em duplas ou trios e peça que escolham, 

primeiramente, uma situação do cotidiano em um lugar específico, como enviar uma mensagem por 

celular dentro do ônibus, orientar alguém na rua a chegar a algum lugar, etc. 

Cada dupla ou trio deve criar uma pequena cena em que uma ação cotidiana se desenrola por 

meio de diálogos incoerentes e desconexos, levando a um discurso fragmentado e à dificuldade de 

comunicação que caracterizam a estética do absurdo. Esse diálogo pode ser criado por meio da 

improvisação entre os grupos.  

Nessa improvisação, os alunos devem se concentrar em quebrar as expectativas da 

comunicação, recorrendo a recursos como: responder a uma pergunta com outra pergunta; cada 

personagem falar de um assunto diferente, como se não estivesse ouvindo o outro; ter momentos de 

silêncio; ter mudanças bruscas de opinião e de posicionamento dos personagens durante a cena (os 

personagens se contradizem). Dê como exemplo uma cena na padaria, em que as pessoas estão 

comprando pães, mas os descrevem como se fossem outros produtos: “Eu gostaria de um pãozinho 

que não usa muita pilha, e que eu não precise dar comida para ele de manhã. Não gosto de pães 

grandes, prefiro os amarelos”. Diga que a ideia é reforçar a incomunicabilidade, uma das principais 

temáticas do Teatro do Absurdo. Peça aos alunos que improvisem utilizando esses recursos, com base 

na cena do cotidiano escolhida.  

Finalize a aula com uma conversa sobre quais questões da sociedade se relacionam com a falta 

de comunicação.  
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Audiovisual 4: A câmara escura 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 4, p. 175 

Bimestre 4º 

Duração 3 min 24 s 

Categoria Videoaula  

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida 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, sendo 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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

Nesta videoaula, objetiva-se aprender a construir uma câmara escura com material acessível. 

A câmara escura, como objeto predecessor da fotografia, faz parte de seu campo de estudo e 

possibilita o entendimento em relação ao comportamento da luz e do olho humano. Assim, introduz 

de forma prática o estudo da fotografia como linguagem e o estudo de tecnologias analógicas 

vinculadas à produção de imagens. 

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

• aprender a construir uma câmara escura; 

• valorizar o empirismo implicado na construção de um objeto tecnológico; 

• valorizar tecnologias analógicas; 

• conhecer os princípios básicos da fotografia. 
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Sugestão de abordagem  

Este vídeo é uma aula prática de curta duração, instruindo como construir uma câmara escura. 

Portanto, o tempo da aula deve ser dividido em, no mínimo, duas partes: assistir ao vídeo e, se possível, 

construir a câmara escura. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

Para utilizar esse material de forma adequada é preciso que os alunos saibam o que é uma 

câmara escura e como ela funciona, uma vez que o vídeo é uma aula de como construí-la. É preciso, 

também, fazer uma abordagem histórica das tecnologias fotográficas, apresentando os dispositivos 

fotográficos de cada época e suas diferentes formas de funcionamento. Isso é necessário 

especialmente porque a maior parte dos alunos jovens hoje não teve um contato mais profundo com 

a fotografia analógica, a qual apresenta processos de funcionamento muito diferentes da fotografia 

digital. Se possível, peça aos alunos que levem os materiais necessários à construção da câmara escura. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Peça aos alunos que observem atentamente as orientações dadas, anotando possíveis dúvidas. 

Durante a exibição do vídeo, oriente os alunos a darem especial atenção a: 

• o que é uma câmara escura e como ela funciona; 

• como o olho humano funciona em comparação com a câmara escura; 

• que materiais são necessários para a produção da câmara escura; 

• etapas de construção da câmara escura. 

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, abra um espaço para tirar as dúvidas que tenham surgido sobre o 

comportamento da luz e a relação entre a câmara escura e a fotografia. Se for possível, construa a 

câmara escura com os alunos, tirando dúvidas simultaneamente à confecção do objeto e garantindo a 

segurança no manuseio de alguns materiais.  

 


