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Traçar Percursos de 
Aprendizagem em Arte

Traçar percursos é delinear o modo como o Currículo se transforma no 
plano de ação de cada professor. Por sua plasticidade, o Currículo da Cidade 
de Arte pode gerar inúmeros caminhos de aprendizagem particulares, mas é de 
essencial importância que todos os estudantes possam experienciar as quatro 
linguagens da Arte.

Para que se possa vislumbrar de modo exemplar as concepções curricu-
lares propostas, foram elaborados percursos de aprendizagem para diferentes 
ciclos e anos por professores especialistas em uma linguagem artística. Sublinha-
mos que oferecemos a seguir exemplos de planos de ação didática que não se 
configuram como diretrizes finais e fechadas: apresentam-se aqui como suges-
tões para o planejamento.

Percurso de aprendizagem é uma trajetória planejada, tal como descreve-
mos no tópico Planejando a viagem, que traz os principais conceitos, situações 
de aprendizagem, sequências didáticas e projetos dos caminhos que serão per-
corridos. Os que estão a seguir descrevem caminhos longos, que podem inclusive 
abarcar todo ano letivo. Mesmo sendo uma trajetória planejada, ela não detalha 
todos os pontos de parada, mas indica quais são os mais relevantes a partir de 
determinada proposta.

Trouxemos os percursos em forma textual, mas eles podem ser elabora-
dos também como mapas ou outras formas de representação estética. O projeto 
Boca Fechada não Entra Cultura, Entra?, elaborado pela professora Juliana Car-
nasciali em parceria com Josianne Hasegawa (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 
2010, p. 195-201), por exemplo, traz uma série de mapas traçados pela pro-
fessora destacando conceitos e territórios, descrevendo linguagens artísticas e 
conexões transdisciplinares.

O Currículo de Arte para a Cidade de São Paulo parte das experiências da 
Rede. Em sua elaboração, que contou com a participação dos professores, procu-
rou-se criar um documento que tanto acolhesse a Arte que está em movimento nas 
escolas, quanto indicasse caminhos para garantir aos estudantes o acesso a con-
ceitos e experiências importantes para sua formação artística, cultural, humana e 
cidadã. Nesse documento, compartilhamos sequências didáticas já desenvolvidas 
nas aulas de Arte do município. Os textos são de autoria dos professores que, gen-
til e competentemente, partilharam suas experiências.
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Percursos de 
Aprendizagem

Ciclo de Alfabetização

No primeiro ano, recebemos estudantes que já viveram experiências artís-
ticas e estésicas: a música, as artes visuais, a dança e elementos da linguagem 
teatral, em geral, já foram apresentados e vividos em seus primeiros anos de vida. 
O professor poderá, a partir deste momento e dos conhecimentos prévios dos es-
tudantes, desenvolver percursos nos quais as relações entre as experiências e a arte 
permitam a alfabetização nas linguagens sonora, visual, corporal, gestual e cênica. 

É interessante criar rodas de conversa, durante as quais 
os estudantes possam ficar sentados no chão, caso não seja 
possível adaptar as salas de aula. Com um número grande 
de participantes, é preciso estar atento à dinâmica das con-
versas. Às vezes, a expressão dos estudantes pode ser uma 
palavra ou um comentário breve. Pode-se ter em mãos obje-
tos como os diários de bordo sobre o qual a conversa é mo-
vimentada. Deixar a palavra apenas para quem estiver segu-
rando algo, como uma bola ou um boneco, é outra forma de 
organizar a movimentação da conversa; ou  ainda jogos, como 
quem estiver com a palavra faz uma ação corporal e ao terminar, passa a palavra.

A repetição é algo que se faz presente neste ciclo, especialmente a de 
proposições. Ela colabora no desenvolvimento estético dos estudantes e é algo 
inerente ao processo de criação artístico. Os artistas utilizam-na como uma for-
ma de aprimoramento e até como procedimento. Salientamos que o conceito de 
repetição aqui colocado não se refere a fazer o mesmo sempre da mesma forma, 
e está, de fato, mais ligado ao ensaio, ao aprofundamento e ao refinamento. 
Por exemplo, um jogo de “fisicalização”, como criar objetos de espaço, no qual 
o corpo e sua gestualidade se voltam a dar forma a um objeto criado com ma-
téria de espaço, pode ser retomado de tempos em tempos, com incrementos ou 

Desde o Ciclo de Alfa-
betização, é indispensável 
o trabalho com a comu-
nicação. Por meio dela, as 
crianças aprendem a se ex-
pressar e partilhar saberes 
e sentimentos em diferentes 
contextos. 
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temas novos. A criatividade se desenvolve a cada nova realização. Os estudantes 
tendem a se arriscar mais, a criar objetos mais complexos, a encontrar novas 
gestualidades para “fisicalizá-los”. 

As experiências artísticas e estésicas têm grande peso para as faixas etá-
rias abrangidas neste ciclo. Os processos de criação estão em seus primeiros 
passos, e os produtos gerados mais ligados ao campo da experiência do que 
da criação artística. Por isso, é interessante desenvolver trabalhos com jogos e 
brincadeiras, além de situações de aprendizagem dinâmicas que se afinam com 
a energia das crianças.

1º ANO

LINGUAGEM ENFATIZADA: ARTES VISUAIS

Proposta de percurso

O Campo Conceitual - Processo de criação se abre de modo amplo para ser 
trabalhado com os estudantes neste momento escolar (primeiro ano do Ciclo de Alfa-
betização). A alfabetização ganha sentido e significado sobre como as linguagens cons-
tituem-se e expressam-se. Neste momento, podemos olhar para o Currículo de Arte e 
perceber que há várias possibilidades de trabalho a partir deste campo conceitual.

Os estudantes podem experimentar espaços/ateliê na escola. Mesmo que 
não haja um local específico, é possível adaptar um ambiente ou criar um ateliê 
móvel (com caixas, carrinhos, malas com rodas etc.) que pode ser montado na 
sala de aula, pátio, jardim ou outro espaço disponível na escola. Veja algumas su-
gestões de situações de aprendizagem:

Roda de conversa

Sugerimos que o professor proponha uma roda de conversa com os estudan-
tes para dialogar sobre fazer arte e o espaço para essa experiência. Em um ateliê, 
os materiais estão à disposição do artista para realização de suas invenções. Cada 

Aqui evidencia-se a ideia que o Ciclo de Alfabetização é mais amplo do que o en-
sino de letras e números, mas, sobretudo, é o ensinar a observar o mundo, descrevê-lo, 
perceber-lhe as delicadas diferenças e a espantar-se com suas formas misteriosas de ser. 
Tal visão ampla de alfabetização nos leva à concepção justa e coerente de ciclo: articu-
lação entre saber, fazer, trocar, experimentar, comunicar, registrar.... Ciclo que se alarga, 
aprofunda e recomeça. As Artes nesta fase de ensino têm a função de articuladora e 
mobilizadora do afetar-se pelo conhecimento e pela cultura - sua forma mais ampla de 
representação e vivência.
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um pode arrumar esse lugar e os materiais de um jeito particular, de acordo com a 
linguagem artística escolhida. Na arte contemporânea, podemos usar os mais di-
ferentes materiais e estilos (pintura, desenho, gravura, web art, fotografia, cinema, 
escultura, performance e outras em artes visuais e artes integradas). Para cada tipo 
de linguagem temos materiais e processos específicos. Podemos conversar com os 
estudantes sobre materialidades e procedimentos técnicos, em vocabulário adequa-
do à faixa etária. Isso ajuda a compreender o potencial de cada material. 

Experimentação de materialidades e procedimentos 

Cada elemento tem suas propriedades e procedimentos no ato de criar arte. 
Assim, o lápis de cor, grafite, canetas, giz de cera, giz de lousa e outros materiais, por 
exemplo, podem ser categorizados como riscadores, ou seja, aqueles que produzem 
linhas e traçados. Destas linhas podemos experimentar formas, texturas, luminosi-
dades e outros efeitos visuais a partir do ato de riscar. Este conceito é importante 
para poder usar melhor o material que oferecemos aos estudantes. Não se trata de 
mostrar um jeito de riscar, mas criar situações em que eles possam pesquisar traça-
dos em diferentes formas e direções. Também podemos apresentar as possibilidades 
de usar apenas um material ou trabalhar com técnicas mistas. O desenho não pre-
cisa ser sempre colorido. Temos na história da arte muitos exemplos de desenhos 
expressivos criados apenas com lápis grafite, nanquim ou outro material monocro-
mático. Neste sentido, pode-se oferecer aos estudantes vários tipos de riscadores e 
formas de usar essas materialidades. 

Outra sugestão é apresentar as caraterísticas dos instru-
mentos de pintura. A aquarela, por exemplo, é um material 
transparente, enquanto o guache é um material opaco. Tam-
bém pode-se criar tintas a partir de elementos oferecidos 
pela natureza ou industrializados em matérias adaptadas 
para o trabalho pictórico com crianças desta faixa etária. É 
sempre importante lembrar que a escolha por materiais não 
tóxicos é importante. Toda tinta tem seus princípios quími-
cos que, basicamente, são o material aglutinante (espécie 
de cola, fixador), pigmentos (material que dá cor à tinta) e 
solvente (material que dilui a tinta). 

A criança nesta faixa de idade se interessa por fazer 
experiências. A alquimia das misturas ao criar tintas pode ser 
uma aventura instigante e uma situação de aprendizagem sobre as 
caraterísticas de cada materialidade. 

Pode-se pesquisar mais sobre a criação de tintas. Trazemos algumas suges-
tões como: criar tinta fosca (tempera guache) usando temperos ou terra peneirada 
em vários tons como pigmento, cola branca como aglutinante, e água como solven-
te; tinta transparente, como a aquarela, pode ser criada usando goma arábica como 

O pensamento científi-
co, crítico e criativo permite 
ao estudante “acessar, sele-
cionar e organizar o conhe-
cimento com curiosidade 
e criticidade” (São Paulo, 
2017, p.34)
As indicações trazidas aqui, 
para o ciclo de alfabetiza-
ção, permitem a vivência de 
tais saberes na escola.
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aglutinante, corantes comestíveis (usados para colorir bolos e doces em pó ou líquido) 
como pigmento e água como solvente. Essas são apenas sugestões, pois há muitos 
procedimentos e materialidades não tóxicas que se pode usar na escola com os estu-
dantes nesta faixa de idade para experimentar o ato de pintar. 

Para trabalhar com o ato de gravar, os materiais também são os mais va-
riados. Como matriz podemos usar, gesso, EVA, entre outros. Tinta guache para 
entintar a matriz e folha de papel de seda para impressão. Os materiais para fazer 
as incisões e marcas na matriz podem variar, porém com a preocupação de ofere-
cer aos estudantes objetos que não ofereçam perigo. 

Sobre o ato de esculpir, modelar e construir podemos oferecer aos estudan-
tes materialidades diversas e mostrar os procedimentos na criação de esculturas. 
O ato de esculpir é a ação de retirar matéria, como acontece ao criar formas a 
partir de um bloco de sabão. O ato de modelar, por outro lado, está ligado à ação 
de agregar e mexer a matéria. Podemos criar massas caseiras, usar argila e outras 
possibilidades. A construção de esculturas pode ser feita colando ou juntando 
materiais e esses podem ser reaproveitados, trabalhando assim com questões de 
sustentabilidade em processos de criação e a relação entre arte e meio ambiente.

Poética pessoal e movimentos de criação 

A criança entre os seis e oito anos de idade está em processo e movimento 
de transição entre a representação gráfica (desenhos) simbólica e real descritiva. 
O que significa que pode haver em uma turma de primeiro ano crianças que repre-
sentam o mundo pelo olhar simbólico e criam histórias a partir de seus desenhos 
(período de fabulação) e crianças que se interessam em representar a realidade 
em suas produções colocando o máximo de detalhes descritivos e associativos às 
experiências vividas. É importante ressaltar que a lógica e a estética presentes nos 
desenhos, gravuras, pinturas e esculturas criadas pelos estudantes, neste momento 
escolar, são diferentes na representação do adulto. Sugerimos consultar estudos 
sobre os movimentos de criação das crianças para compreender melhor esse uni-
verso de produção visual infantil. 

O espaço de criação coletiva 

O termo “atelier” nasceu da língua francesa e significa “lugar onde se reali-
zam trabalhos manuais” (arte, artesanato, costura e outros). Hoje existem ateliês em 
que os artistas também usam computadores e outros materiais para criar arte. Suge-
rimos conversas sobre esse espaço e apreciação de imagens de artistas trabalhando 
cercados por materialidades ligadas às linguagens e poéticas escolhidas. Você pode 
fazer uma curadoria e selecionar algumas imagens para apresentar aos estudantes. 

Ao escolher o material, os estudantes também podem aprender a planejar e criar 
propostas com conteúdos, assuntos, temáticas, elementos de linguagem (linha, ponto, 
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forma, plano, cor e luminosidade), além de ter experiências com a poética pessoal e de 
grupo. Tudo isto acontece em um processo de criação a partir de vivências culturais 
na relação arte e vida. Nesta faixa etária é importante apresentar aos estudantes que o 
processo de criação pode acontecer de modo singular para cada pessoa e que não está 
ligado apenas à área de arte, mas à atividade produtiva que nos faz seres de cultura e lin-
guagem. É fundamental nesta idade apresentar este Campo Conceitual de modo lúdico, 
respeitando a fase do desenvolvimento do grafismo e expressão na criação de imagens, 
cultura visual infantil, lógica e hipóteses trazidas pelo repertório da criança. 

A produção em grupo é igualmente positiva, propondo a criação de clubes 
de desenho, fotografia, gravura, escultura para os estudantes se reunirem e elabo-
rarem nestas linguagens visuais, primando pela experimentação e pela ludicidade, 
respeitando a criança em suas formas de ser e aprender. 

Neste percurso propomos enfatizar o Campo Conceitual - Processo de cria-
ção, que se refere especialmente ao fazer artístico sob uma visão que não o restringe 
ao produto final, mas entende a arte como um processo no qual há um desdobrar-se 
sobre a poética da matéria e das ações. Este Campo Conceitual relaciona-se tanto 
aos processos de criação dos estudantes quanto ao estudo dos processos de criação 
dos artistas, sublinhando a pesquisa (de materiais, temas, conceitos, referenciais, re-
ferências bibliográficas etc.), a imaginação, a experimentação, a repetição, o ensaio, 
o devaneio, os esboços e tantos outros elementos que constituem o processo de criar. 
No Ciclo de Alfabetização, a proposta é a experiência em usar materialidades, procedi-
mentos e ações: atos de desenhar, riscar, pintar, esculpir, modelar, gravar e construir. 
Também temos a preocupação, neste momento, do desenvolvimento infantil, com a 
compreensão e uso de elementos de linguagem visual proporcionando percursos de 
criação autônomos e alinhados a uma perspectiva da poética da infância. 

Especificamente no primeiro ano temos duas descrições:

Processo de Criação

 y Linguagem pictórica

EF01A05

Conhecer e explorar diferentes materialidades, elementos da linguagem, temas e for-
mas, ampliando repertórios visuais na experiência poética da ação criadora com direito 
à produção, a partir do estágio de seu desenvolvimento infantil.

EF01A06

Explorar a criação de tintas a partir de elementos da natureza e fazer uso de suportes 
grandes, além de pesquisar riscadores e suportes.
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 y Processo criativo em artes visuais

EF01A07

Experimentar de forma poética elementos das artes visuais, a partir do estágio de seu 
desenvolvimento infantil.

Por meio destas descrições já temos o vislumbre de uma paisagem que 
abrange muitas possibilidades de percursos de aprendizagem, momentos potentes 
para a experiência em fazer e conhecer arte. Deste modo, o estudante pode obser-
var o seu processo de criação e o do outro. Perceber materialidades, procedimen-
tos, elementos da linguagem visual e poéticas artísticas na produção de artistas e 
também em sua própria produção. 

Diagnóstico no Ciclo de Alfabetização

Inicie criando momentos de sondagens sobre o que os estudantes já co-
nhecem do processo de criação, que ideias eles têm sobre criatividade e com quais 
recursos de linguagem e materialidades eles podem criar.

A primeira proposta é o estabelecimento de uma situação de aprendizagem 
que permita diagnosticar o estado de seus estudantes frente ao que será promovi-
do. Com a intenção de desenvolver um projeto sobre os elementos da linguagem 
visual, materialidades, temas (assuntos), procuraremos diagnosticar que experiên-
cias os estudantes já viveram ao criar imagens, que relações há com a cultura visual 
contemporânea expressas em diferentes produções artísticas.

Você pode propor uma sondagem a partir de leituras de imagens produ-
zidas pelos próprios estudantes. Os familiares podem enviar trabalhos dos estu-
dantes criados em anos escolares anteriores (Educação Infantil) ou observar as 
criações mais recentes. Podemos também propor momentos de nutrição estética 
a partir das imagens produzidas pelas próprias crianças e perceber como eles 
usam a linha, forma, cor, materialidades e assuntos trazidos nestas produções. 

Na avalição dos momentos/oficinas/situações de aprendizagem vividas com 
os estudantes, sugerimos a observação dos registros, falas, trocas e outras pistas que 
os estudantes podem lhe dar sobre seu processo de criação.

O trabalho proposto para esse ano do Ciclo considera, dentre outros, dois 
dos ODSs: “Redução da desigualdade e Educação de qualidade”. O sentido da 
contribuição da área com tais objetivos parte do princípio que a arte e a visão es-
tética por ela desenvolvida vão na direção contrária à cultura do consumo, como 
elemento diferenciador de grupos sociais (detentores de obras e mera aquisição 
de objetos artísticos) e dos que não conhecem ou não vivem experiências de arte 
e cultura. A experimentação e fruição das várias linguagens como direito é uma 
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vertente dos Direitos de Aprendizagem (2016) que fundamentam a nossa pro-
posta de arte, cultura, convívio estético como uma dimensão fundamental do ser 
humano, afinada com a proposta de atualização do Currículo da Cidade. 

A educação de qualidade e a redução das desigualdades são metas que 
são inerentes ao currículo como espaço cognitivo e convivial de humanização. A 
proposta aqui defendida não é apenas da cultura como belas-artes ou para a for-
mação de artistas, mas é a de experimentação das diferentes linguagens das artes 
como visão integradora com as ciências, matemática, história, tecnologias e as 
manifestações corporais, lúdicas, de saúde e lazer humanos.       

2º ANO

LINGUAGEM ENFATIZADA: TEATRO

Proposta de percurso:

Neste percurso propomos partir do Campo Conceitual das Artes e da Ma-
triz de Saberes, migrar para os demais Campos Conceituais e seus Objetivos.

No Ciclo de Alfabetização, este é descrito da seguinte forma: “Expandir re-
lações e propiciar o contato artístico e estésico consigo, com o outro, com o meio, 
com as produções artísticas e o patrimônio cultural, ampliando saberes em arte e 
cultura pela investigação crítica e curiosa.”(EFCALFA04).

Neste ciclo escolar, segundo ano, observamos duas descrições:

Saberes e fazeres culturais

 y Elementos da linguagem

EF02A28

Construir fantoches e dedoches.

EF02A29

Improvisar por meio de fantoches e dedoches.
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memória dos estudantes revisitando os territórios explorados. Pode-se aproveitar a 
retomada para propor uma situação de autoavaliação na qual os estudantes pos-
sam refletir sobre como foi sua atuação no percurso de aprendizagem trilhado. Os 
registros, em conjunto com esta situação, constituem os elementos de análise para 
a avaliação dos estudantes. Como encerramento, permita aos estudantes repetir 
uma situação de aprendizagem ou inventar uma que poderia estar neste percurso.

Ciclo Interdisciplinar

Neste ciclo os estudantes experimentar a chegada ao centro das vivências 
do ensino fundamental. Em relação ao Ciclo de Alfabetização, somam-se a refle-
xão e há maior contextualização durante os percursos de aprendizagem, fomen-
tando o pensamento reflexivo sobre experiências, dos conceitos abordados e dos 
contatos com a arte e a cultura.

A interdisciplinaridade é o foco deste ciclo. Contexto e reflexão tecidos com 
fios de muitos novelos. Com a passagem para este momento 
da vida escolar, os estudantes terão contato mais aprofundado 
com os conhecimentos de novas áreas mediados por professo-
res especialistas.

Projetos interdisciplinares permitem a criação de cone-
xões não apenas com conhecimento extra-artístico, como tam-
bém fortalece a parceria com outros professores e membros da 
comunidade escolar. As parcerias podem ser feitas com outras 
pessoas envolvidas e comprometidas com a escola. Um pro-
jeto sobre os músicos da região, por exemplo, pode envolver 
diversos parceiros em atividades como: contato com músicos 
da comunidade, pesquisa sobre a história musical do bairro, 
os repertórios musicais das famílias, os locais de apresentação 
e sua acústica (adentrando assim a área de Ciências), as letras 
das músicas (aproximando Arte e Língua Portuguesa) e outras 
manifestações artísticas do presente e/ou passado da região 
na qual os músicos atuavam, como o circo, a dança e o teatro. 

As diferentes linguagens da Arte também estabelecem 
maior inter-relação neste Ciclo. Ao desenvolver um projeto sobre 
o Bumba-meu-boi conectamos a música, a dança, a encenação e 
a visualidade presentes no folguedo. Todos os Campos Conceitu-
ais podem ser percorridos no desenrolar do projeto. A contextualização pode abranger 
desde os ancestrais cultos ao boi, passando pelas festas de boi na Europa, em todo 
território nacional e, em particular, na Cidade de São Paulo. No Morro do Querosene 
(Vila Pirajussara), na zona oeste da capital, o ano é marcado com um ciclo de festas de 
boi, permitindo também um contato in loco com o objeto do projeto.

Trata-se, nesta visão interdisci-
plinar, de chamar os professores de 
outras áreas para um planejamento 
interdisciplinar de fato correspon-
dente aos objetivos do Ciclo. Pelo 
planejamento pedagógico colabo-
rativo podem ser mostrados aos es-
tudantes e aos outros colegas como 
seus componentes curriculares têm 
conteúdos, valores, metodologias 
que se articulam com dimensões 
artísticas, posicionam-se estetica-
mente e desenvolvem elementos de 
observação: sensibilidade, ritmos, 
notações que são interdisciplinares. 
Peça aos demais professores que 
indiquem atividades, livros, docu-
mentos, métodos que se alinhem 
com os elementos essenciais que 
compõem o sentido das artes e de 
sua educação. Tais planejamentos, 
colaborações e trocas de atividades 
constituem-se no centro da interdis-
ciplinaridade.
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem igualmente inspirar 
projetos interdisciplinares, uma vez que trazem questões contemporâneas discu-
tidas no âmbito da Organização das Nações Unidas. As pesquisas disponíveis no 
site da ONU sobre os temas da ODS constituem um excelente material de trabalho.  

4º ANO

LINGUAGEM ENFATIZADA: TEATRO

Proposta de percurso

Neste percurso propomos seguir uma trilha por entre os elementos da lingua-
gem teatral que já guardam uma relação com a interdisciplinaridade. Os princípios 
estéticos da Matriz de Saberes são aqui enfatizados, observando como a combinação 
de diferentes áreas contribui para a consolidação de criação na linguagem do teatro. 

No quadro geral do Ciclo Interdisciplinar encontramos a seguinte descrição 
dos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para o Campo Conceitual – Lin-
guagens Artísticas:

EFCINTA02

Conhecer contribuições de outras áreas para a experiência artística e estésica.

Neste mesmo Campo Conceitual no quadro específico de Teatro no 4º ano 
encontramos:

EF04A19

Conhecer e diferenciar elementos da linguagem teatral: figurino, maquiagem, cenário, 
adereços, sonoplastia.

É a partir daqui que propomos nosso percurso.

Recomendamos que seja realizada a fruição de uma apresentação teatral 
ao vivo. Ela pode ocorrer em qualquer momento do percurso, pois a organiza-
ção da visita a um teatro ou de uma fruição em espaços abertos (como ruas e 
praças) depende de diversos fatores, como a disponibilidade de apresentações 
adequadas à faixa etária, a logística de transporte e a comunicação com os pais.

Para dar início, indicamos que seja realizada uma curadoria educativa que 
destaque diferentes elementos da linguagem teatral. Abaixo segue um exemplo de 
curadoria educativa realizada a partir do banco de imagens:
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Figura 4 – Teatro Infantil - Cia Circo de Bonecos em Campinas.  

Figura 5 – Palco de Improvisa Teatro, Portugal

.

Figura 6 – Cenário móvel usado em encenação de estudantes do  
ensino médio nos Estados Unidos.

Im
ag

em
: W

iki
me

dia
 C

om
mo

ns
 / 

Ro
dr

igo
 C

an
ce

la
Im

ag
em

: W
iki

me
dia

 C
om

mo
ns

Im
ag

em
: W

iki
me

dia
 C

om
mo

ns



Orientações Didáticas do Currículo da Cidade

44

Arte

Figura 7 – Peça de teatro de bonecos Menus larcins, do grupo francês Délit de façade, 
realizado na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, durante o Festival Internacional de 

Teatro, Palco e Rua (FIT-BH), 2010.

Figura 8 – Espetáculo War Horse (“Cavalo de Guerra”) em Sidney, Austrália, 2013

Figura 9 – O clown estadunidense David Shiner em Düsseldorf, Alemanha, 1985.
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Figura 10 – Atriz com figurino e maquiagem de javali no Festival do Rei Leão,  
no Disney’s Animal Kingdom, 2012.

Mostre as imagens para os estudantes e questione o que eles veem. Peça 
para descrevê-las individualmente e pergunte o que há em comum entre elas. As 
respostas permitirão diagnosticar o conhecimento dos estudantes acerca dos ele-
mentos que compõem a linguagem teatral, especialmente aqueles que estão além 
do corpo e do gesto. O conjunto de imagens procura abranger e destacar cenários, 
figurinos, adereços, maquiagem, objetos, bonecos e iluminação teatral.

Instigue seus estudantes a identificarem esses elementos em uma apresen-
tação teatral. A realização da fruição in loco é sempre desejável, contudo, se não 
for possível, pode-se encontrar registros de peças teatrais na internet. Chame aten-
ção para a sonoplastia e a música na apresentação. Recomendamos o vídeo de 
divulgação da peça infantil Pelaya, do grupo espanhol La Sortija3.

Peça para os estudantes anotarem em seus cadernos/diários de bordo/portfó-
lios quais elementos identificaram e suas características. As anotações podem ser feitas 
também com desenhos.

Proponha, então, a experimentação de alguns dos elementos. Nossa su-
gestão é partir de uma abordagem interdisciplinar com o componente Ciências, 
explorando a luz e a iluminação. 

Para os antigos, era preciso explorar a luz natural no teatro, aproveitando, 
por exemplo, o crepúsculo e seus tons laranja-avermelhados para garantir maior 
dramaticidade no desfecho do enredo. Os teatros já foram iluminados pela luz de 
velas e pelo fogo alimentado pelo gás, mas é com a invenção da luz elétrica que a 
iluminação teatral encontra suas maiores possibilidades estéticas.

Para proporcionar uma experiência estésica de iluminação para seus estu-
dantes, primeiro peça para eles trazerem um(a) boneco(a) e uma lanterna (ou ce-

3   Disponível em: https://vimeo.com/45530446
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lular) para a aula seguinte. Prepare a sala de aula ou utilize um espaço bem escuro 
da escola, de modo que os estudantes possam experimentar a luz. Monte grupos  
e peça para cada um colocar seus bonecos em diferentes posições sobre as cartei-
ras. Eles deverão iluminar os bonecos de diferentes formas.  Com as luzes da sala 
apagadas, eles poderão experimentar variadas formas de iluminar, explorando dis-
tâncias, ângulos, pontos de projeção. O que acontece se cada estudante iluminar 
de seu lugar? E se escolherem um mesmo ponto de projeção? Como vemos os(as) 
bonecos(as) com a luz sendo projetada de cima para baixo em ângulo reto com 
seus eixos? O que altera conforme o ângulo é mudado? E se os iluminarmos pela 
frente? E pelas costas? 

Propomos que, em seguida, os estudantes improvisem com os(as) bone-
cos(as) enquanto outros iluminam a cena. Sugerimos que, em cada grupo, um 
estudante manipule os(as) bonecos(as) enquanto os outros três exploram a ilu-
minação. É importante que cada estudante viva a experiência de improvisar e de 
iluminar ao menos uma vez.

Em caso de repetição da aula, explorar o uso de filtros sobre a luz. Na ilu-
minação teatral usamos gelatinas que resistem às altas temperaturas dos refletores, 
entretanto, utilizando papel celofane os estudantes poderão experimentar os efeitos 
de cor e luz utilizados em teatro. Ofereça desde o papel translúcido não colorido até 
o celofane e permita que eles explorem os efeitos de cor e depois questione: que cor 
é o céu durante o dia? Deixe-os iluminar com o celofane azul e perceber se o ambien-
te parecerá diurno ou noturno. Saliente aos estudantes que conhecer os efeitos das 
cores é muito importante para ter uma iluminação teatral interessante.

Aproveite ainda para explorar os efeitos da luz sobre objetos 
translúcidos coloridos como copos e garrafas pet. Verifique também 
a ação da luz em recipientes com água. Como se altera a difusão da 
luz em uma garrafa pet depois de enchê-la d’água? Explore também 
o acréscimo de corantes à água.

Esta exploração abre oportunidades de abordar a ótica, ramo 
da Física voltado para a luz e seus efeitos. Com experimentos simples 
observarão a refração da luz, por exemplo, aproveitando os recipien-
tes com água. Aproximemo-nos da linguagem musical e do concei-
to de paisagem sonora desenvolvido por Murray Schafer (2012). Os 

ambientes nos quais estamos inseridos são percebidos por nossos diversos sen-
tidos. Schafer chamou de paisagem sonora o ambiente de sons no qual estamos 
inseridos. Peça para os estudantes registrarem com palavras e imagens em seus 
cadernos/diários de bordo/portfólios os sons que formam a paisagem sonora em 
sua sala de aula. Repita a mesma situação de escuta em outro ambiente da escola 
e peça para os estudantes fazerem o mesmo em ambientes fora do espaço escolar.

Conhecendo o conceito de paisagem sonora, desafie os estudantes a simular 
um ambiente por meio de sua sonoridade. Sublinhe que diferentes materiais podem 

Sugerimos o experimento 
mostrado no vídeo Mago 
da Física - “Visualizando” 
a Refração, disponível em: 
<https://www.youtube.com/
watch?v=nbw4yjCesU4>.
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ser fontes sonoras que remetem a outros timbres. Sacos plásticos, papéis, chapas, 
cascas, folhas, recipientes com água... Muitos são os recursos que podem ser utiliza-
dos para simular uma paisagem sonora, inclusive sons vocálicos e corporais.

Os estudantes estão entrando no território da sonoplastia, muito usada no 
teatro e também no cinema e na televisão.

Aproveite também para apresentar aos estudantes a lingua-
gem dos programas de ficção das rádios, como a radionovela. Mos-
tre como era criada a sonoplastia de uma radionovela. 

Até o momento foram enfatizados os Campos Conceituais - 
Linguagens Artísticas e Experiências Artísticas e Estésicas. Propo-
mos agora adentrar em Processos de Criação por meio de projeto:

Título: Os Portais do Mundo

Tema: Iluminação, cenografia e sonoplastia no teatro de formas animadas

Ementa: A ativação da imaginação e a busca de soluções em grupo são alicerces deste 
projeto, tendo como base a Matriz de Saberes que estabelece como princípios 
o pensamento criativo, a resolução de problemas, a colaboração e o repertório 
cultural. Por meio da linguagem teatral objetiva-se desenvolver habilidades coope-
rativas e criativas para a consolidação de uma apresentação de teatro de formas 
animadas com iluminação, cenografia e sonoplastia.

Plano de ação: Divida os estudantes em grupos de quatro ou cinco componentes. Cada 
grupo poderá utilizar um(a) boneco(a) por membro. Esses poderão ser confeccio-
nados(as) também. Uma vez que o foco não está na manipulação dos bonecos, 
mas no processo de criação cenográfico e de sonoplastia, pode-se utilizar bonecos 
simples e não articulados. O tema para a improvisação é uma corrida ao redor do 
mundo. Essa corrida é feita por meio de portais espalhados no mundo. Cada perso-
nagem irá de um portal a outro passando por uma paisagem diferente. Quando o 
personagem atravessa o portal, ele passa o bastão da corrida para o personagem se-
guinte até que todos os personagens do grupo tenham atravessado suas paisagens.

Cada estudante escolherá seu personagem e a paisagem que percorrerá. O desafio 
do grupo será criar um cenário, uma iluminação e uma sonoplastia para cada 
paisagem. Quanto maior for o número de materiais disponíveis, maiores serão 
as possibilidades criativas. Procure reutilizar materiais de descarte como caixas 
de papelão, recipientes de plástico, papéis diversos, componentes elétricos e ele-
trônicos, sempre mantendo o cuidado com objetos que possam ser de manuseio 
perigoso por parte dos estudantes. É interessante que todos participem de todas 
as etapas: escolha da personagem; da paisagem; criação de cenário e objetos de 
cena; de paisagem sonora; efeitos de sonoplastia e projeto de iluminação. 

Sugestão: Back of the Mike 
(1938), disponível em:  
<https://www.youtube.com/
watch?v=0TPNd08Xt-4>.
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A estrutura para a construção dos cenários pode variar. Como são diferentes ce-
nários por grupo, tenha uma caixa para cada cenário ou uma mesma caixa na qual 
o cenário é substituído conforme mudança de cena. Realize a apresentação sobre 
uma mesa ou utilize um biombo, como nos teatros de fantoche. Faça uma cortina 
prendendo um barbante ou varal e coloque um pano sobre ele.

É importante que a apresentação das improvisações ocorra em ambiente escuro 
para que possam ser percebidos os efeitos de iluminação. Antes do momento de 
apresentação dos grupos, permita que os estudantes ensaiem no ambiente escuro 
para possíveis adaptações no manuseio dos efeitos sonoros, da manipulação dos 
bonecos e da troca de cenário.

Avaliação: A complexidade dos cenários e dos objetos de cena, a sonoplastia e a ilumi-
nação são menos importantes do que a experiência, a ativação da criatividade e o 
trabalho colaborativo. Incentive os estudantes a registrarem as etapas da criação em 
seus cadernos/diários de bordo/portfólios. Utilize como indicadores de avaliação a 
participação, o envolvimento, a colaboração no trabalho em grupo e a inventividade 
dos estudantes ao longo do processo de criação. 

Duração: Dependendo da duração do projeto, proponha uma aproximação com as lin-
guagens da Música e das Artes Visuais, História ou Geografia (que oferecem ele-
mentos de pesquisa) por meio da trilha sonora e da maquiagem. A Música é uma 
linguagem fortemente presente na linguagem teatral, não apenas no que se refere à 
paisagem sonora e aos efeitos sonoros, mas às canções e repertórios instrumentais. 
No teatro infantil é raro estarem ausentes canções, que também marcam presença 
em espetáculos voltados para o público adulto (Bertold Brecht, por exemplo, fazia 
largo uso da música em seu teatro político). 

Há ainda a linguagem híbrida que só existe na confluência entre música 
e teatro: o musical. A Cidade de São Paulo tem um público fiel aos musicais, em 
especial às produções  da Broadway, como Cats, O Fantasma da Ópera, Grease, Jesus 
Cristo Superstar, Os Miseráveis e as adaptações de filmes dos estúdios Disney. Propo-
nha uma situação de fruição de musicais com seus estudantes, destacando produ-
ções e adaptações nacionais, como Os Saltimbancos na versão de Chico Buarque. A 
opção por pequenos trechos ou vídeos de divulgação é mais adequada ao tempo 
de aula. Se possível, assista presencialmente a um musical.

Apesar de ser mais direta a relação entre música e teatro nos musicais, há 
ainda a presença da Dança e das Artes Visuais: nas coreografias, elementos cir-
censes, confecção de figurinos, adereços, bonecos, cenários e elementos de cena.  

Como fechamento do percurso, explore a linguagem do musical e sua con-
fluência de linguagens. Proponha uma pesquisa de músicas sobre animais e das  
ricas lendas do Brasil ou da América Latina. A fauna e o folclore podem ser o mote 
para a criação de um musical inédito e brasileiro baseado nas riquezas de nosso 
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país ou de outros continentes. Traga elementos da cultura indígena e afro-brasilei-
ra para a criação do musical. Os estudantes podem ser divididos em grupos e cada 
um será responsável por um esquete com música, dança, figurinos e encenação.

Proponha a organização de um Festival de Musicais, no qual cada classe 
será responsável pela apresentação. Abrir o evento para a comunidade poderá 
aproximá-la das questões escolares.

É importante que, mesmo que o Festival ocorra próximo ao encerramen-
to do ano letivo, seja realizada uma reflexão sobre o processo tanto da criação 
quanto da organização do Festival e a relação arte-público. Em um evento aberto 
ao público, os estudantes poderão perceber a diferença entre a apresentação 
para seus pares e para um público variado. Além da conversa sobre as últimas 
etapas do percurso, é importante observá-lo desde os primeiros passos. Os re-
gistros feitos pelos estudantes em seus cadernos/diários de bordo, portfólios 
são guias valorosos para essa retomada, uma vez que caracteriza-se como uma 
memória poética e afetiva de todo o caminho, além de serem indicadores signifi-
cativos no processo de avaliação.

5º ANO

LINGUAGEM ENFATIZADA: ARTES VISUAIS

Proposta de percurso

As linguagens artísticas são muitas a serem apresentadas aos estudantes. 
Nas Artes Visuais temos as linguagens que foram inventadas há muito tempo e 
que, na contemporaneidade, se manifestam em novos formatos. Hoje podemos 
apresentar nas aulas de arte tanto os desenhos criados na arte rupestre como o 
desenho expandido criado nas ruas em intervenções urbanas, nas salas de museus 
e galerias, em grandes formatos e tendo como suporte e materialidade os mais 
diversos recursos, inclusive o digital. O mesmo pode acontecer com todas as lin-
guagens artísticas. 

Nas linguagens visuais temos, a partir do século XX, os movimentos cultu-
rais e artísticos que mudaram a maneira de olhar para imagens. A cultura visual e 
audiovisual a partir deste tempo deflagrou a criação de mais linguagens. O cinema 
e o vídeo, por exemplo, desencadearam o surgimento de linguagens como a video-
arte, web art, vídeo instalação, grafites digitais e outras que também podem ser 
consideradas linguagens híbridas (linguagens artísticas integradas). Neste sentido, 
a produção de imagens na arte vem criando imenso acervo visual. No processo 
de ensino-aprendizagem, trazemos esses acervos aos estudantes em momentos de 
nutrição estética e contextualizações acerca da produção dos artistas e dos estu-
dantes. As imagens são criadas com códigos e elementos linguísticos. Podemos 
desenvolver situações de aprendizagem para explorar os elementos de linguagem e, 
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diferentes regiões do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, de países da 
Europa e África, do século XVIII (Bach) ou até antes (no caso das músicas de ma-
triz africana), até os dias de hoje. Se o tempo e o espaço separam os povos, não 
seria a música uma boa linha para uni-los?

Fazer estudos a partir das origens das músicas em diversos continentes é 
atividade rica para compreender o sentido dos ODS e para vivenciar os elementos 
da Matriz de Saberes. 

Ciclo Autoral

Os rudimentos do processo de criação iniciam-se no Ciclo de Alfabetiza-
ção, mas é no Ciclo Autoral em que reside a maior ênfase. Os estudantes são 
instigados a se envolver e refletir sobre as diferentes etapas da ação criadora. Pes-
quisas, experimentações, tentativas, ensaios e repetições passam a ter maior peso. 

Essas ações podem ser individuais e/ou coletivas. Tendo em vista as rela-
ções e o processo educativo coletivo, o diálogo será um aspecto importante para 
os momentos de criação grupal: negociando com os colegas, propondo, cedendo, 
ajustando e reformulando. Essa estrutura solicita dos estudantes novas formas de 
pensar, articular e propor. 

Os estudantes assumem a autoria de sua história, escolhendo, refletindo 
sobre o pertencimento a grupos culturais, étnicos e religiosos e da relação, em 
diferentes vertentes, com a sociedade a que pertencem.

Os projetos neste ciclo não desconsideram a interdisciplinaridade, mas en-
fatizam o protagonismo dos estudantes, o fortalecimento de sua autonomia. O 

sujeito autor, por excelência, é um sujeito 
interdisciplinar. Estudantes que criam, 
investigam e propõem. Estimulados ou 
desafiados pelo professor de Arte, me-
diador e propositor, poderão perceber 
a conexão entre os conceitos, procedi-
mentos e saberes artísticos e culturais.

O trabalho e as vivências cul-
turais marcam presença nos percursos 
de aprendizagem. Conhecer e vivenciar 
ocupações artísticas, inclusive para 
além das mais emblemáticas das Artes 
Visuais, da Dança, da Música e do Tea-
tro, permite aos estudantes vislumbrar a 

dinâmica cultural da arte na sociedade. 

A autoria não se reduz à criatividade, mas 
principalmente ao compromisso com o traba-

lho produzido, com a responsabilidade e partici-
pação: com a consciência de sua produção. Por 
isso, a investigação, a troca, o aprofundamento 
de estudos, as repetições, as tentativas de ensaio 
e erro, a ousadia se compõem com os traços indi-
viduais para construírem a criação. De fato, quase 
um último passo da autoria, que requer autono-
mia e determinação.
Concomitantemente, colabora com o propósito 
da Matriz de Saberes: “formar cidadãos capazes 
de construir uma sociedade que promova e respei-
te a diversidade, a equidade, os direitos humanos 
e ambientais sustentáveis, sem preconceitos de 
qualquer natureza (SÃO  PAULO, 2017, p.33) 
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São também abordadas as expedições e instituições culturais, a arte no lazer, no 
mundo do trabalho, na mídia e em diversos campos do cotidiano.

O pensamento crítico se fortalece por meio do estudo da arte engajada, 
das relações entre essa, a antropologia, sociologia, história e filosofia e da própria 
crítica de arte. As provocações, tensões e questionamentos estão presentes na arte 
de todos os tempos. As relações entre arte e cultura muitas vezes apontam cami-
nhos de resistência, de novos modos de propor a cultura de paz, de reconhecer 
e acolher as diferenças, de dar voz ao oculto e presença ao encoberto. O caráter 
crítico da cultura e das manifestações artísticas deve ser destacado, sobretudo pela 
análise de eventos da história passada e contemporânea.

Ao final do Ciclo Autoral, espera-se que os estudantes estejam aptos a 
continuar seus estudos e seu desenvolvimento poético, a estabelecer novas re-
lações entre arte e cultura, instigados por suas experiências, saberes e criações. 
É momento rico para mostrar ou propor a eles pesquisas que destaquem as ca-
racterísticas estéticas de todos os componentes curriculares do 7o ao 9o ano. 
O trabalho coletivo de autoria, que se inicia no 7o ano, é um cenário onde tais 
conceitos podem ser revelados. 

7º ANO

LINGUAGEM ENFATIZADA: ARTES VISUAIS

Proposta de percurso

Fotografia: percursos poéticos e estéticos 

O Campo Conceitual - Experiência artística e estésica tem como foco pro-
porcionar momentos de reflexão e construção de saberes e habilidades em Arte 
que vão além de concepções de “busca do belo” e são ampliadas em vivências que 
favoreçam o desenvolvimento de percepções estésicas. Trata-se de trazer para os 
projetos de arte um olhar sensível sobre o mundo, produções artísticas e o próprio 
processo de criação em que o estudante faz o exercício entre apreciar, produzir e 
contextualizar. Prevê encontros poéticos e estésicos com a arte para aguçar a per-
cepção, conceitos e significação. A experimentação de procedimentos artísticos, 
improvisações, exploração da materialidade e dos elementos das diferentes lingua-
gens, e a fruição artística (assim como a nutrição estética e a vigília criativa) são 
enfatizados neste Campo Conceitual. 

O Campo Conceitual - Processos de criação também está destacado nes-
ta proposição, uma vez que se mostra como campo potente na compreensão da 
maneira como a arte se faz em muitos aspectos e abordagens. Também possibilita 
o desenvolvimento de poéticas pessoais, competências e habilidades, ao dar opor-
tunidade de conhecer e fazer arte. 
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Os estudantes podem experimentar espaços/ateliê na escola e mesmo que 
não haja um local especifico, é possível adaptar um ambiente ou criar um ateliê 
móvel (com caixas, carrinhos, malas com rodas, etc.) que pode ser montado na 
sala de aula, pátio, jardim ou outro espaço disponível na escola. Veja algumas su-
gestões de situações de aprendizagem:

Diagnóstico

A primeira proposta é o estabelecimento de situação de aprendizagem que 
permita diagnosticar o estado de seus estudantes frente ao que será promovido. 

Proponha seções de nutrição estética e na sequência apresente caminhos 
para a ação criadora. Os estudantes neste momento da vida têm maturidade para 
participar de todo o projeto: de sua elaboração ao encaminhamento. A proposta 
é envolvê-los para despertar sentimento de pertencimento. 

Veja algumas sugestões de situações de aprendizagem:

Diálogos e nutrição estética

Sugerimos que o professor proponha momentos de conversas com os estu-
dantes para dialogar sobre o “ato de fotografar”. Este é um acontecimento comum 
na vida contemporânea, mas o que ele envolve do ponto de vista da percepção e 
da criação é o foco artístico dessa atividade.

 Podemos ter várias perguntas mediadoras para provocar diálogos:

 y Como acontecem os processos de escolhas pessoais, focos de atenção, 
interesses por temáticas e enquadramentos? 

 y O que o mundo contemporâneo com a cultura visual crescente traz 
para nutrir nosso repertório? 

 y O que a tecnologia proporciona em relação a mudança de hábitos de 
captura de imagem e do olhar sensível para o mundo fotografado? 

 y Quais são os artistas, sobretudo brasileiros, que investigaram e pesqui-
sam essa linguagem como expressão de arte visual? 

 y Que materialidades e processos artísticos podemos desenvolver no uni-
verso da escola?

A conversa pode iniciar por estes caminhos, provocadas por processos de 
mediação cultural. Nessa proposta, o professor é um provocador do diálogo, muito 
mais que aquele que explica, ele pode ser um dinamizador de protagonismo dos 
estudantes, ao perguntar, acender curiosidades, ouvir, mediar o processo dialógico.
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Desenvolver um olhar sensível é mais que apenas olhar, é preciso entrar em 
estado de estesia, estado de participação e motivação sensorial ao qual estamos 
disponíveis a perceber e sentir coisas que nos cercam e/ou experiências que nos 
acontecem. O termo anestesia é o estado oposto: a falta de percepção sensível. 
O estado de estesia pode acontecer a todos, em muitas circunstâncias, porém, a 
criação artística, a apreciação e a reflexão sobre arte pode se dar por meio deste 
estado e, além disso, requerendo outras percepções e amadurecimentos. 

Desta forma, a apresentação de produções de artistas e a análise dos pro-
cessos perceptivos, artísticos e poéticos dos mesmos, podem nutrir repertório cul-
tural, técnico e poético dos estudantes. 

Como estamos propondo a investigação da linguagem artística visual da 
fotografia, sugerimos que o professor prepare uma curadoria educativa. Sugeri-
mos os itens abaixo para o trabalho com a linguagem da fotografia nas turmas de 
sétimo ano:

 y Apresentação de obras históricas como as primei-
ras experiências criadas em captura e fixação de 
imagens feitas no Brasil. Selecione imagens do tra-
balho de Antoine Hercules Romuald Florence para 
melhor ilustrar esse fato que estabelece um marco 
na história da fotografia brasileira. 

 y Trazer para os estudantes as primeiras experiências 
de capturar e fixar imagens. Uma curadoria de ima-
gens criadas por artistas hoje pode ser interessante 
para nutrir o repertório dos estudantes e mostrar 
como esta arte ainda está viva. Há várias técnicas 
que podemos desenvolver com os estudantes. 

 y Pesquisar sobre coletivos artísticos e clubes que existiram ou ainda fun-
cionam no Brasil. Muitos nomes surgiram destes grupos, como exem-
plos podemos citar o Fotoativa6, em Belém do Pará. 

 y Procurar informações sobre as fotoformas e outras experimentações 
fotográficas de Geraldo de Barros7. 

 y Conhecer artistas da área na história da Arte Brasileira. Temos vários 
grupos de artistas que se dedicaram a investigar a linguagem da foto-
grafia entre as décadas de 1950 e 1970. Entre esses podemos citar o 
grupo de Arte Ruptura que surgiu em São Paulo, em 1952, e também 
era formado por artistas como Geraldo de Barros (1923-1998), Lothar 
Charoux (1912-1987), Anatol Wladyslaw (1913-2004), entre outros.

6  Disponível em: http://www.fotoativa.org.br/
7  Disponível em: http://www.geraldodebarros.com/ 

Romuald Florence, artista e 
pesquisador da arte químico-física 
da fotografia, que chegou ao Brasil 
em 1824, estabeleceu-se em Campi-
nas, fez vários trabalhos e sua maior 
conquista no campo da fotografia 
aconteceu em 1833 quando Flo-
rence fotografou através da câme-
ra escura com uma chapa de vidro, 
usando papel sensibilizado com ele-
mentos químicos para a impressão 
por contato. 
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Processo de criação: poéticas pessoais e em grupo. 

A proposta é que curadorias educativas possam nutrir o repertório dos es-
tudantes para que os motivem a se lançarem em várias produções artísticas, além 
de ampliar conhecimentos e reflexão sobre Arte e Cultura Visual. 

Em propostas interdisciplinares podemos convidar o professor de Ciências 
para criar projetos com foco na pesquisa químico-física dos processos fotográficos 
logo no início da história desta linguagem. Com o POIE - Professor Orientador de 
informática Educativa podemos criar projetos colaborativos e discutir sobre arte e 
tecnologia trabalhando com programas de edição de imagem. No ato de fotografar, 
os estudantes podem desenvolver o olhar sensível feito pela lente fotográfica: enqua-
dramentos, planos, luz, cor, temas, assuntos de interesse, foco poético, entre outros 
detalhes que podem ampliar a percepção e criação via fotografia. Sobre ética e cida-
dania, podemos discutir o “belo” enfatizado nas civilizações capitalistas e como essa 
concepção de beleza afeta a vida dos estudantes. Trabalhamos assim o princípio de 
pensamento científico, crítico e criativo presente na Matriz de Saberes. 

A linguagem da fotografia apresenta muitas possibilidades que podem se 
tornar potências de conhecimento na presença do professor propositor aguçando 
o interesse dos estudantes, indo além dos conhecimentos prévios que possuem 
sobre essa arte.

O espaço de criação coletiva 

Um clube de fotografia pode ser criado na escola para envolver todos os 
anos do ciclo autoral. Essa ação pode ser apoiada por passeios culturais que con-
tribuam para   ampliar  e amadurecer o olhar sobre o uso da linguagem visual. É 
possível, também, criar um laboratório fotográfico usando pouco espaço e mate-
riais de baixo custo.  

 Neste sentido, a escola aproximar-se dos clubes de fotografias e coletivos 
artísticos é muito importante, tanto para desenvolver a técnica da fotografia como 
seu potencial poético e profissional. Há nestes projetos uma abertura de caminhos 
profissionais aos estudantes que escolherem ir além em suas pesquisas. O campo 
da fotografia é muito promissor e pode ter muitas frentes profissionais. Também 
temos a chance de desenvolver histórias protagonistas por meio da expressão ar-
tística da fotografia. 

Os Campos Conceituais de Experiência Artística e Estésica e Processos de 
Criação são assim descritos:
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Experiência artística e estésica

 y Produções artísticas locais, regionais, nacionais e internacionais

EF07A03

Participar de oficinas, experienciando processos e procedimentos técnicos de produ-
ções artísticas.

Processo de criação

 y Produções artísticas locais, regionais, nacionais e internacionais

EF07A04

Conhecer e interagir com obras artísticas originais em instituições culturais.

 y Elementos da linguagem

EF07A06

Perceber relações entre arte, memória e identidade.

Avaliação 

Sugerimos a criação de portfólios e “diários de artista/bordo” junto com os 
estudantes para o processo de avaliação contínuo. Uma mostra de arte também é 
bem positiva para valorizar os processos de criação e poéticas pessoais e de grupo, 
enfatizando que toda a estrutura de curadoria, planejamento e organização da 
mostra deverá ser conduzida pelos estudantes proporcionando a imersão na pes-
quisa e no processo de autoria.

 Na avalição dos momentos de nutrição estética e propostas de criação 
sugerimos a observação do processo, falas, trocas entre os estudantes e outras 
pistas que um olhar pedagógico e sensível podem acompanhar sobre os processos 
em conhecer, refletir e criar arte, potencializando a Experiência artística e estésica 
e os Processos de criação!


