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Representando sonhos 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O universo onírico é tema de diversas obras na história da Arte, especialmente no Surrealismo, 

originando produções que revelam desejos, medos e fantasias dos artistas e desafiam o observador. 

Esta sequência didática propõe a exploração do mundo fantasioso que se revela por meio dos sonhos 

como tema para a realização de colagens.  

Objetivos de aprendizagem 

Esta sequência didática propõe a investigação de sonhos para criar composições com colagens. 

O objetivo é expressar imagens do universo onírico, explorando elementos visuais como cores, formas 

e relação figura-fundo.  

Para isso, esta sequência explora, na unidade temática artes visuais, os seguintes objetos do 

conhecimento e as respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-

cionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Recursos e materiais necessários 

Papel sulfite, papel canson, papéis coloridos, barbante, revistas e jornais para recorte, pedaços de te-

cido, tesoura sem pontas, cola em bastão. 

Referências sobre colagem 

Colagem. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo369/colagem>. Acesso em: 26 

jan. 2018. 

Silvio Alvarez. Disponível em: <http://www.silvioalvarez.com.br/galeria/>. Acesso em: 26 jan. 2018. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Iniciação à colagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente e em grupos de quatro integrantes 

Introdução: Apresentação do tema (10 minutos) 

O professor inicia a aula falando sobre o universo dos sonhos, especialmente sobre a matéria 

dos sonhos, que, em geral, é formada de imagens fantasiosas e que ultrapassam a lógica da realidade. 

Para estimular os alunos, o professor pode fazer estas perguntas: 

• Você costuma se lembrar dos sonhos? 

• Gosta do que sonha? 

• Já teve pesadelos? Fale sobre eles. 

• Seus sonhos se parecem com o que acontece na vida real? 

• O que você sentiu durante os sonhos e ao lembrar-se deles? 

A intenção desse levantamento é instigar os alunos a perceber que os sonhos são fantasiosos 

e, muitas vezes, sem sentido, formados, em geral, de uma série de imagens desconexas e que envol-

vem sensações e sentimentos. 

Feito esse levantamento, o professor diz que, nessa aula, cada aluno vai planejar uma colagem 

para representar os sonhos, a qual será executada na aula seguinte. 

Atividade: Refletindo sobre os sonhos (15 minutos) 

Para esta atividade, o professor organiza a turma em grupos de quatro alunos e explica que 

cada aluno deve compartilhar um sonho com os colegas, buscando recuperar na memória os detalhes 

de como era o ambiente ou os ambientes, quais figuras apareciam, como se dava a sequência de ações 

durante o sonho e como se sentiram durante o sonho e após acordar. 

Encerramento: Planejando a colagem (15 minutos) 

Após todos contarem seus sonhos, será o momento de planejar as colagens. Para isso, os alu-

nos devem usar lápis preto e papel sulfite, no qual registrarão elementos que querem usar na colagem, 

formular um rascunho da disposição das imagens na composição, além de fazer uma lista de possíveis 

matérias-primas que usarão, como jornais, revistas, pedaços de tecido, etc. 

Para finalizar, o professor avisa que na aula seguinte será o momento de confecção da cola-

gem, portanto é importante que cada aluno faça uma pesquisa de imagens que se relacionem com o 

sonho e traga os materiais que gostaria de usar em sua composição. 
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Aula 2 – Execução da colagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: individualmente, nas próprias carteiras  

Introdução: Retomada do tema e apreciação de obras (10 minutos) 

Neste primeiro momento da aula, o professor retoma o tema sonho e apresenta algumas obras 

feitas com a técnica da colagem. Na seção Referências desta sequência didática, há um link que explica 

um pouco dessa técnica e outro sobre o trabalho do artista visual Silvio Alvarez, que explora em seus 

trabalhos diversas possibilidades da colagem. Além desse artista, o professor pode apresentar obras 

de outros artistas que achar pertinentes para o tema desta aula. 

Atividade: Execução da colagem (20 minutos) 

Após a introdução, é o momento de compor as colagens planejadas na aula anterior. Os alunos 

devem ter em mãos os materiais necessários para a produção, que podem ser compartilhados. 

Para a elaboração das colagens, os alunos devem ser orientados a prestar atenção às relações 

figura e fundo, podendo haver repetição e sobreposição de elementos visuais. Eles devem também 

buscar as cores como forma de expressar as sensações predominantes durante o sonho. A exploração 

dos materiais e as soluções encontradas individualmente devem ser valorizadas. 

Encerramento: Exposição das obras e roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor organiza as produções nas paredes, em varais ou no chão e esti-

mula os alunos a observar os trabalhos dos colegas e como eles exploraram os elementos visuais para 

a expressão dos sonhos.  

Após a apreciação, o professor faz uma roda com os alunos para debater sobre a experiência: 

• O que você achou de ouvir o relato do sonho e depois observá-lo como imagem?  

• Como foi a escolha da ideia que guiou a criação da composição de cada aluno? 

• O tipo de material utilizado na obra interfere na percepção (ideias, sensações) dos obser-
vadores? Como? 

• Qual sensação predomina em cada trabalho? 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos compartilharam um sonho com os colegas 

(aula 1), se planejaram a criação da colagem (aula 1), se observaram obras feitas com a técnica da 

colagem (aula 2), se conseguiram expressar o sonho por meio de uma composição visual (aula 2), se 

conseguiram utilizar-se de elementos visuais variados para expressar as sensações predominantes no 

sonho (aula 2) e se participaram da apreciação das obras dos colegas (aula 2). 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Como foi para você utilizar a colagem para expressar seu sonho? De que outra forma artística 
você acha que seria possível expressá-lo? 

2. Que sensações e sentimentos você teve ao observar a sua obra e as dos colegas? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Para a primeira questão, espera-se que o aluno perceba que a colagem é uma 
técnica favorável à representação visual do sonho, pois ela permite expressar a sobreposição de 
imagens, em geral aleatórias, que compõem os sonhos. Para a segunda questão, o aluno pode 
apontar outros meios, como o cinema e o desenho animado, desde que justifiquem de modo 
coerente as suas escolhas. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que as sensações e os sentimentos estejam ligados à temática dos 
sonhos que foram representados. 


