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As profissões contemporâneas do campo da arte com interfaces em tecnologias digitais 

VERSÃO PRELIMINAR 

 

A partir do ano de 2012 o ensino de Arte para a 3ª série do Ensino Médio foi inserido na 

matriz curricular das escolas públicas estaduais, atendendo ao disposto na Resolução SE nº 81, de 

16/12/2011. No documento, as diretrizes estabelecidas consideraram a necessidade de adequar as 

matrizes curriculares da educação básica às diretrizes nacionais e às metas da política educacional. 

Atualmente, o Currículo do Estado de São Paulo apresenta uma proposta para o ensino de Arte 

que contempla os anos finais do Ensino Fundamental e as duas primeiras séries do Ensino Médio. 

Sendo assim, fez-se necessária a elaboração de orientações didáticas ao professor que ministra 

aulas na 3a série do Ensino Médio, como subsídios ao seu trabalho em sala de aula. Diante dessa 

demanda, coube à Equipe Técnica de Arte da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) 

engendrar Situações de Aprendizagem para a referida série. Com o intuito de contribuir com a 

tarefa, foram convidados Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos (PCNP) de algumas 

Diretorias de Ensino, representantes da disciplina de Arte e da área de Tecnologia. Nasce assim o 

Grupo Referência de Arte e Tecnologia (GRAT). A partir de então, esse grupo, em conjunto com a 

equipe técnica de Arte, passou a elaborar as Situações de Aprendizagem e suas proposições, 

selecionando conceitos e conteúdos fundamentados na teoria do Currículo de Arte, para atender à 

necessidade de articulação da educação com o mundo do trabalho.  

O século XXI irrompe sob a égide de relações socioculturais e novas linguagens 

extremamente dinâmicas, mutantes, velozes, fluidas... Internet, web 2.0, iconografia, backup, 

banda larga, chat, download, hyperlink, multimídia, on-line, rede social, software, site, wi-fi e 

tantas outras terminologias dessa era digital vêm sendo incorporadas ao cotidiano de nossos 

alunos. Surge o universo interativo virtual, carregado de informações e com enormes 

possibilidades para o conhecimento. Nesse sentido, o Currículo do Estado de São Paulo1 também 

                                                                 
1
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: linguagens, códigos e suas tecnologias. São 

Paulo: SEE, 2010. p. 21. 
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faz menção a essas questões, reforçando a relevância da alfabetização tecnológica, com vistas a 

preparar o aluno para a inserção em um mundo em que a tecnologia está cada vez mais presente 

na vida das pessoas. Nesse contexto e diante da necessidade de atender aos anseios desse jovem 

educando prestes a se lançar ao mundo, seja dando continuidade aos seus estudos em uma 

universidade, seja encarando precocemente o mundo do trabalho, é que se optou por oferecer 

Situações de aprendizagem que propiciem a pesquisa, a discussão, a reflexão e a identificação de 

algumas das profissões contemporâneas do campo da arte, que têm interfaces em tecnologias 

digitais. Buscou-se, também, propor ações expressivas que desencadeiem o fazer artístico desse 

aluno, possibilitando que sua poética pessoal se manifeste de forma devidamente valorizada, 

privilegiando o protagonismo. Para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula ao longo do 

ano letivo, são apresentadas Situações de Aprendizagem e suas proposições para as quatro 

linguagens artísticas – artes visuais, dança, música e teatro – a serem desenvolvidas uma a cada 

bimestre.  

 

1º Bimestre: As profissões contemporâneas do campo das artes visuais com interfaces em 

tecnologias digitais2 

 

Como proposta para o 1º bimestre apresentamos uma sequência didática onde os alunos 

terão a possibilidade de desenvolver o fazer artístico, a contextualização e a fruição estética com 

foco nos espaços virtuais e seus ambientes colaborativos de aprendizagem, na interação entre 

arte e tecnologia, nos projetos poéticos individuais e colaborativos e nas profissões do campo das 

artes visuais com interfaces em tecnologias digitais. Para tanto, os territórios da Arte que serão 

trilhados são os da forma-conteúdo e do processo de criação, de maneira que os alunos sejam 

levados a pesquisar sobre o advento das tecnologias digitais, a ampliar a compreensão sobre como 

o mundo da web mudou as relações interpessoais e as relações de trabalho e a identificar quais 

são as profissões do campo das artes visuais existentes dentro dessa nova realidade. Momentos 

de ações expressivas propiciarão aos alunos investigar as potencialidades das relações entre forma 

e conteúdo no ambiente virtual; utilizar os conhecimentos adquiridos para produções artísticas 

individuais, coletivas e/ou colaborativas por meio de percursos de experimentação; elaborar, 

                                                                 

2
 A sequência aqui apresentada é apenas uma sugestão que poderá, a critério do professor, ser adaptada de forma a 

atender à sua realidade escolar. Recomendamos apenas que o desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula se 
inicie por ela, pois entendemos que a mesma dará suporte ao desenvolvimento das demais.  
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realizar, mostrar e documentar as produções artísticas. Para contribuir nesse processo, serão 

abordados alguns conceitos e conteúdos, tais como: conceitos históricos da web; profissões do 

campo das artes visuais com interfaces em tecnologias digitais; web arte; processo de construção 

de um site etc.  

Podemos pensar: existe um tempo para cada pessoa, para cada grupo ou sociedade, 

compreender, aprimorar, e finalmente incorporar grandes mudanças. Este tempo não pode ser 

determinado, ele apenas acontece na medida em que a sociedade precisa desenvolver novas 

técnicas, reduzir tarefas de maneira que o pensamento possa ser liberado para o desenvolvimento 

de novas ideias.  

Ao considerarmos os intervalos de tempo para que evoluções dos primeiros conceitos 

pudessem ser absorvidas pela sociedade e, paradoxalmente, as mudanças que ocorrem agora e a 

concepção de tempo para a nova geração que julga fatos ocorridos há dois anos atrás como um 

“passado totalmente distante”, só podemos concluir que, no momento em que determinada 

tecnologia ou linha de pensamento é muito “visível e incomodante”, criamos atrito e resistimos, 

até o instante em que ela é incorporada e torna-se “invisível” para a sociedade e para nós 

mesmos. 

Ciberespaço, internet, website, assemblage virtual, homepage, link, download, multimídia e 

tantos outros termos muito conhecidos pelos nossos alunos, campos do conhecimento invisível. É 

acreditando nos jovens e na sua produção cultural visual, que trazemos percursos educativos com 

interfaces entre arte e tecnologia, focando as profissões do campo da arte que surgiram em 

decorrência do uso das tecnologias digitais. 

 

Conhecimento priorizado 

► Profissões contemporâneas do campo da arte com interfaces em tecnologias digitais, no 

território de processo de criação e forma-conteúdo. 

Espaços virtuais abrigam ambientes interativos, especialmente criados, e propiciam 

reflexões e práticas educativas. Propõem situações de aprendizagem que envolvem a observação, 

a reflexão e a criação, elementos estruturadores, também, do conhecimento sobre diferentes 

profissionais do campo da arte, que trabalham com a criação de ambientes virtuais e viabilizam o 

encontro entre a arte e a tecnologia.  

Nesse sentido os conteúdos priorizados serão: 

► Conceitos históricos da web; 
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► Web Arte; 

► Profissões no campo da arte com interfaces em tecnologias digitais; 

► Webdesigner; 

► Iconografia; 

► Processos poéticos colaborativos; 

► A interação entre arte e tecnologia digital; 

► Espaços de criação: material e virtual; 

► Construção de site. 

 

Competências/Habilidades 

► Investigar, por meio da experimentação, quais os percursos para a construção poética de 

um ambiente virtual;  

► Estabelecer a diferenciação entre as camadas de estruturas de um site (páginas, 

hyperlinks); 

► Operar com os conceitos de bi e tridimensionalidade durante o processo de criação de 

sites. 

 

Registro/Avaliação 

Registrar é uma prática que merece toda a atenção, pois se trata de uma ferramenta 

indispensável para organizar, analisar e reavaliar a prática docente. O registro é um recurso eficaz 

para auxiliar o educador a melhor conhecer os seus alunos, perceber mais claramente os seus 

progressos, proporcionando uma maior segurança no ato de avaliar. Além disso, o mesmo 

possibilita ao educador rever sua prática pedagógica no sentido de adequá-la às necessidades dos 

educandos. É uma forma de documentar o percurso, o processo de construção das aprendizagens, 

pontuando as experiências, as pesquisas, os textos, as reflexões, as experimentações, as poéticas 

pessoais ou em grupos, em outras palavras uma amostragem do que se fez e o que se pensa sobre 

o que se fez. 

Sendo assim, a ideia é que você, professor, faça seus registros do percurso em um diário de 

bordo, um espaço reflexivo onde podem ser registrados os depoimentos dos alunos, as avaliações, 

as dificuldades encontradas, os avanços, as observações realizadas no desenvolvimento das 

Situações de Aprendizagem e suas proposições. 
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Os alunos também deverão ter seus registros, suas anotações das impressões em relação às 

proposições vivenciadas em um portfólio e nele deixar registrados os seus trajetos de estudos. 

Ao final da sequência didática aqui apresentada, espera-se que os alunos tenham aprendido 

a criar sites e que neles também fiquem registrados os percursos da aprendizagem, tornando-se 

mais uma forma de mostrar suas produções. Propomos que você, professor, do mesmo modo, crie 

o seu site de conteúdo cultural (arte e suas linguagens) e “alimente-o” com as pesquisas e 

produções dos seus alunos.  

 

Proposição para Sondagem 

 

Professor, o mundo contemporâneo provoca o pensar sobre as possíveis articulações entre 

arte e tecnologia digital. Inicialmente sugerimos que faça uma roda de conversa com seus alunos, 

refletindo e discutindo sobre o uso das tecnologias através dos tempos e o hábito cotidiano atual 

de navegar na internet. Questione-os sobre as profissões do campo da arte que surgiram ou se 

modificaram com as novas tecnologias digitais. Será importante nesse momento o registro da 

conversa para que as informações sejam sistematizadas e sirvam de diagnóstico para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Apresentamos algumas questões que problematizam o assunto e contribuem para orientar a 

discussões e reflexões em sala de aula: 

► Como vocês se comunicam nos dias atuais? Vocês conhecem o sistema de correio e de 

telefonia de sua cidade? Já escreveram uma carta ou cartão postal? Vocês sabem como 

surgiu a internet? O surgimento da internet modificou o mundo? Como seria a 

comunicação no mundo hoje, sem Internet? A internet facilita ou dificulta o cotidiano das 

pessoas?  

► Quais recursos expressivos eram utilizados pelos artistas até meados do século 20? Quais 

são os utilizados atualmente? A tecnologia digital modifica a produção artística? Por quê? 

Quais produções artísticas das artes visuais podem ser criadas com a utilização das 

tecnologias digitais? Quais artistas você conhece que utilizam a tecnologia digital em seu 

processo de criação? Artistas de todas as linguagens artísticas podem se utilizar das 

tecnologias digitais nas suas produções? 

► Que profissionais vocês conhecem que se utilizam das tecnologias digitais para o 

desenvolvimento do seu trabalho?  
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► Em quais sites vocês costumam navegar? Quais os objetivos de um site? Quais 

profissionais estão envolvidos na construção de sites que navegamos diariamente na 

internet? Que profissão se modificou ou se adaptou com o surgimento da internet? 

A partir das suas observações, promova a ampliação dos conhecimentos dos seus alunos, 

sem perder o foco no conhecimento priorizado, ou seja, as profissões contemporâneas do campo 

da arte com interfaces em tecnologias digitais. 

 

Lição de casa 

Depois de finalizada a roda de conversa, como subsídio para os trabalhos da próxima aula, 

solicite aos seus alunos que façam uma pesquisa na internet sobre as profissões do campo da arte 

relacionadas às tecnologias digitais e que estão envolvidas na estruturação de uma website, bem 

como os elementos que constituem suas páginas (layout; cores; hyperlinks; navegabilidade; seus 

conteúdos). Solicite que tragam os resultados das pesquisas (textos impressos, recortes de 

revistas, desenhos, colagem, etc.) e observações, pois serão socializadas. 

Para a proposição seguinte, será necessário que você, professor: 

 Assista ao vídeo que trata, por meio de uma reportagem, da profissão do webdesigner 

(disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/sptv-1a-edicao/v/webdesign-e-boa-

oportunidade-no-mercado-de-trabalho/843080/ - Publicado em 18/06/2008); 

 Pesquise sites referentes às linguagens da arte (artes visuais, dança, música e teatro); 

 Pesquise fontes de informações sobre o profissional “webdesigner” em revistas, livros, 

textos, sites etc; 

 Faça cópias das páginas dos sites pesquisados, utilizando a tecla “print screen” do teclado 

do computador e imprima as imagens geradas; 

 Providencie rolo de barbante ou novelo de lã colorida, tesoura, cola e fita adesiva, que 

serão utilizados na confecção do varal. 

OBS: esses dois últimos itens serão utilizados na Situação de Aprendizagem 1 – Proposição 2. 

 

Situação de Aprendizagem I: Ação expressiva no papel 

 

Proposição 1: Compartilhando as pesquisas 

Para instigar as ações dessa proposição, sugerimos que exiba para os alunos o vídeo 

http://globotv.globo.com/rede-globo/sptv-1a-edicao/v/webdesign-e-boa-oportunidade-no-

http://globotv.globo.com/rede-globo/sptv-1a-edicao/v/webdesign-e-boa-oportunidade-no-mercado-de-trabalho/843080/
http://globotv.globo.com/rede-globo/sptv-1a-edicao/v/webdesign-e-boa-oportunidade-no-mercado-de-trabalho/843080/
http://globotv.globo.com/rede-globo/sptv-1a-edicao/v/webdesign-e-boa-oportunidade-no-mercado-de-trabalho/843080/
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mercado-de-trabalho/843080/.  Nele, é abordada, de forma breve, algumas questões sobre a 

profissão webadesigner. Em seguida, organize a sala em cinco grupos para que os alunos 

socializem as pesquisas feitas.  

Para balizar as socializações, analise com seus alunos os sites que foram pesquisados, 

observando: quais as diferenças entre eles referentes ao layout, as cores, aos hiperlinks, a 

navegabilidade, seus conteúdos etc.; quais suas intencionalidades; quais os públicos alvos; e outras 

questões que julgar importante e/ou que surgirem durante a análise. Nessa ação já estarão sendo 

introduzidas, de forma implícita, as reflexões sobre a profissão web designer e as 

responsabilidades do profissional dessa área. 

 

Proposição 2: Armazenamento em  nuvens  

Será que todos os alunos sabem como funciona o armazenamento em “nuvens”? Converse 

com eles sobre esse conceito, conte-lhes que hoje é possível deixar boa parte dos nossos arquivos 

eletrônicos como textos, fotos, músicas, vídeos etc. – acessando-os a partir de qualquer dispositivo 

com acesso à web. Diga-lhes que o armazenamento em discos virtuais serve, também, para 

compartilhar arquivos e dados e que dessa forma os trabalhos colaborativos se tornam mais fáceis, 

uma vez que todos os usuários acessam as aplicações e os dados do mesmo lugar: a "nuvem"; que 

o uso desse ambiente é considerado mais viável do que o uso de unidades físicas (Pen Drive, CD, 

DVD, HD etc.) Pergunte-lhes se conhecem algumas das opções existentes (ex: Dropbox, Google 

Drive e SkyDrive); se fazem uso desses recursos; se os consideram como  recursos seguros; quais as 

vantagens e desvantagens na utilização desse modelo de armazenamento.  

Professor, nessa proposição será construído um “varal”. Retome com seus alunos os 

materiais da pesquisa solicitada após a sondagem, como tarefa de casa. Diga-lhes que os materiais 

obtidos na pesquisa serão pendurados no varal, simulando a ideia de armazenamento e 

“navegação em nuvens”. Nesse varal também serão afixadas as cópias das páginas dos sites 

pesquisados por você. 

Para a execução dessa proposição, divida a turma em quatro grupos. Afixe os fios dos varais 

pelas quatro paredes de sala e peça para que cada grupo se responsabilize pela construção de 

uma parte do varal. 

Varal construído..., é hora de observar o resultado. Durante a observação, questione os 

alunos, chamando a atenção para que analisem qual a relação que se pode estabelecer entre o 

varal construído e o armazenamento em nuvem? Como ficou a distribuição iconográfica, as cores e 
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o layout? Quais hiperlinks chamaram mais atenção? Quais profissões são apontadas? Quais dessas 

profissões estão envolvidas na construção de websites? 

Com esta proposição esperamos estimular a percepção dos alunos sobre a existência e a 

diferenciação das camadas que compõem a estrutura de um site. 

 

Proposição 3: Wireframe  

Professor, nesta etapa a proposta é que os estudantes, por meio da elaboração de um 

wireframe, iniciem sua vivencia de construção de uma website. Diga-lhes que wireframe é um 

desenho básico, uma espécie de rascunho, sem cores ou imagens, elaborado para organizar os 

elementos que, neste caso, entrarão na composição da página da internet. 

Mostre-lhes algumas imagens de wireframe, faça com que observem as linhas simples que 

mostram a colocação de elementos numa página web. Lembre-os de que o wireframe é só o 

esqueleto, ou seja, a organização do espaço, pois é na elaboração do layout que serão definidas as 

imagens e cores. 
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Em continuidade, divida a turma em cinco grupos. Para quatro dos grupos determine uma 

linguagem da arte (artes visuais, música, dança e teatro) e diga-lhes que cada grupo fará o 

desenho, o esboço de uma página de um site cujo conteúdo será cultural e tratará de arte e das 

suas linguagens. Para o quinto grupo ficará a incumbência de elaborar a página inicial do site. 

Entregue uma folha de papel sulfite para cada grupo e peça para que façam o wireframe. 

Proporcione aos alunos um momento de leitura e análise das produções como forma de 

visualizarem o que foi contemplado em cada uma das páginas esboçadas e a articulação entre os 

conteúdos. 

 

 Lição de casa 

Professor solicite que os grupos tragam na próxima aula os seguintes materiais: revistas que 

tratem de diversos assuntos e que possam ser recortadas, tesoura, cola, canetas hidrográficas, giz 

de cera, tinta guache, pincéis, novelos de lã colorida, barbante, suportes como cartolina, papel 

pardo, papelão, pois os mesmos serão utilizados na próxima proposição. Para que não ocorra 

imprevistos por falta de material, sugerimos que você, também, seu próprio kit com os mesmos 

itens solicitados aos alunos. 

 

Proposição 4: Website site no papel 

Nesta etapa, vamos vivenciar a criação de um website no papel e experimentar, de forma 

concreta, os percursos e as ações poéticas como se estivéssemos em um ambiente virtual. 

Professor, usando a mesma formação dos grupos da Proposição 3, retome o wireframe 

produzido por eles e a linguagem artística de que cada grupo ficou responsável. A encomenda 

agora é construir uma página de um website tendo como base o wireframe elaborado. Peça que 

utilizem como suporte para a criação da página uma cartolina, ou papel pardo ou papelão nas 

mesmas dimensões. Para a execução do layout com os conteúdos da página os alunos devem 

pesquisar, nas revistas que trouxeram, conteúdos e imagens relacionados à linguagem artística 

que ficaram responsáveis na elaboração do esboço. Os demais materiais solicitados poderão ser 

utilizados para a definição do layout. O grupo que ficou responsável pela criação da página inicial 

do site, deverá estar atento aos demais grupos a fim de verificar quais os links poderão ser criados 

para estabelecer a conexão com as demais páginas. Para tanto, solicite que um membro do grupo 

“visite” os demais grupos e colha as informações necessárias para essa tarefa. Da mesma forma, a 
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recomendação serve para os demais grupos, isto é, as páginas de cada linguagem devem conter 

links para as demais. 

 

Situação de Aprendizagem II: Ação expressiva artística 

 

Proposição 1: Navegando pelo site de papel 

Chegou a hora de experimentar os percursos das cinco páginas criadas pelos alunos. 

Desocupe o centro da sala de aula, deslocando as carteiras para as laterais – se preferir faça a 

experimentação no pátio ou em outro lugar da escola que julgar adequado. Coloque o suporte que 

representa a página principal do site no centro da sala (sobre uma carteira ou mesa ou preso em 

um pedestal) e disponha as outras páginas espalhadas pelos cantos. Sugerimos que as páginas não 

fiquem muito próximas uma das outras, para facilitar a visualização dos resultados. Agora a 

proposta é que você solicite a participação dos alunos. Peça para que, um de cada vez, pegue um 

rolo de barbante e prenda a ponta do fio em um dos links da página principal e prenda a outra 

ponta em um dos links de uma das outras páginas que ele escolher. Esse mesmo aluno poderá, em 

seguida, fazer mais uma conexão com outra página ou voltar para a página principal, prendendo o 

fio em cada página que visitar. Terminado esse processo outro aluno pega o rolo de barbante e faz 

a mesma dinâmica, escolhendo o conteúdo que gostaria de conhecer. Professor, fica a seu critério 

quantos alunos farão esse percurso, pois dependerá da sua dinâmica de organização do tempo 

para a tarefa. Se a classe que você estiver trabalhando for muito numerosa, as escolhas poderão 

ser feitas pelos grupos, onde cada grupo poderá escolher mais de um percurso de cada vez. Como 

uma forma de registrar quantas vezes cada página foi visitada nessa proposição, simulando um 

“contador de visitas”, sugerimos que os alunos registrem os acessos fazendo uma pequena marca 

em um espaço reservado em cada página. Discutir e refletir com os alunos os resultados dessa 

contagem será uma excelente oportunidade de identificar os “atrativos” de cada página, 

verificando formas de melhorar seus conteúdos e assim atrair mais visitantes. 

 

Proposição 2: Refletindo sobre percurso trilhado – navegabilidade 

Navegabilidade em um site é fator fundamental, "é a propriedade, ou capacidade, que a 

interface do site possui de facilitar ao usuário chegar ao seu destino da maneira o mais eficiente 

possível. Corresponde à qualidade da estrutura viária que dá acesso ao conteúdo das informações 

no site." (Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre). A navegabilidade é um elemento muito 
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importante em todo site e deve ser igual em cada parte do mesmo. É um elemento da usabilidade 

que deve ser levado em conta na hora de planejar qualquer website. 

Professor, este agora é um excelente momento de provocar atitudes reflexivas nos seus 

alunos. Pensar sobre o percurso trilhado nas proposições anteriores possibilitará aos alunos 

analisar suas produções e avaliar os resultados, principalmente no que se refere às questões 

navegabilidade entre as páginas do site que criaram em papel. 

Para fomentar a discussão considere as seguintes questões: 

► Quais eram os objetivos das experimentações? 

► Ficou clara a ideia de armazenamento em nuvem?  

► O resultado visual obtido após a experiência de linkar os conteúdos de uma página a 

outro, por meio de fios de barbante, nos remete a que?  

► Podemos comparar o percurso do barbante a uma conexão virtual? O que sabem sobre 

fluxo de informações em rede? 

► Além do webdesigner quais outras profissões foram mencionadas durante o 

desenvolvimento das proposições?  

► Que diferentes intencionalidades um site pode ter? 

► O que um site com uma boa navegabilidade deve ou não deve conter em suas páginas?  

Para essa última questão discuta com seus alunos as seguintes dicas: 

 No site não é recomendável que haja muitos "voltar", o usuário pode não saber aonde 

está indo, causando uma perda de confiança. Se colocar algum voltar é recomendável 

que coloque "voltar a..." e a seção aonde vai o link;  

 O menu deve estar bem visível em todas as páginas do site. Nele coloque links às 

principais seções; 

 Deve haver uma forma de chegar diretamente à página principal a partir de todas as 

páginas; 

 Estruture as páginas do site de tal maneira que o usuário nunca tenha que usar os 

botões "Atrás" e "Adiante" do navegador, a não ser para sair do seu site. Também não 

deve haver “páginas perdidas”, ou seja, que não se comuniquem com nenhum link ao 

demais espaços do site;  

 Se uma seção do site apresentar muitas divisões temáticas, coloque um menu adicional 

(em outro sentido que o principal) que leve às diferentes páginas de tais seções; 



12 

 

 Também é bom que o site tenha um pequeno menu de acesso rápido. Este deve ser 

menor e levar a lugares importantes como a página principal ou a de contato. Não deve 

ter mais de três links;  

 Coloque os links bem visíveis para que o usuário não os tenha que buscar; 

 Conseguir uma forma para que se possa chegar a todas as páginas do site através de 

qualquer página seria o ideal.  

Todas essas reflexões provocam os saberes adquiridos pelos alunos durante o processo. 

Devemos elaborar outras tantas questões a partir de observações feitas por você professor, 

durante as proposições. Cada turma apresenta diferente saberes, portanto perceber, identificar e 

instigar outros saberes é nosso dever. 

A avaliação em forma de discussão do processo vivido se apresenta como um espaço de 

estudo, pois sistematizam os conhecimentos que podem passar despercebidos, caso não se torne 

conscientes. 

 

Situação de Aprendizagem III: Ação expressiva virtual 

 

Proposição 1: Criando o site de conteúdo cultural  

As proposições realizadas até aqui mostram um percurso para a construção de um site, onde 

poéticas individuais e processos colaborativos se fundiram no final da experimentação. O caminho 

percorrido pelos alunos permitiu o levantamento de várias hipóteses e aumento do repertório a 

respeito da construção de páginas da web. É importante que os alunos possam ampliar esses 

saberes, instigando-os a produzir um site na sala de informática da escola. 

Professor agende a sala ambiente de informática da escola com antecedência, verificando se 

os computadores estão funcionando e quantos podem ser usados. 

Mantendo os grupos das proposições, os alunos farão a transposição da experiência lúdica 

para a virtual, utilizando os elementos da linguagem visual e as tecnologias digitais. 

A proposta agora é a construção de um website utilizando o Webnode, um sistema de 

criação de site, gratuito e de fácil utilização. Para auxiliar o processo de aprendizado utilize o 

tutorial (em anexo), pois ele é uma ferramenta de ensino/aprendizagem composto por imagens 

que exibem o passo a passo dos procedimentos para a construção do website. 
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Situação de Aprendizagem IV: Síntese e Avaliação 

 

Proposição 1: Olhar sobre o processo vivido. 

Professor, chegamos ao final da sequência didática e um olhar cuidadoso sobre o processo 

vivido se faz necessário. Em cada proposição, discussões, reflexões e aprendizagens foram 

salientadas. A formação dos alunos envolve diferentes aspectos, entre os quais conceitos, 

competências e habilidades estão em destaque. Para o acompanhamento individual dos alunos, 

solicite a cada um que faça um registro reflexivo, que revele o seu olhar para o processo 

experienciado, a fim de elaborar uma análise. Esse registro deve ser feito de maneira pessoal, 

onde seja exposta a sua visão sobre todo o processo vivido, comunique o que praticou, de forma a 

possibilitar o pensar, refletir, rever o que sabe e o que ainda não conhece e o que necessita 

aprender. Para tanto, deverá utilizar como referência o seu portfólio. Diga-lhes que esses registros 

serão publicados no seu site, professor, assim como os demais registros feitos durante todo o 

processo e materiais coletados durante as pesquisas (fotos, imagens, textos).  

 

GLOSSÁRIO 

 

Assemblage – Termo grego trazido à arte em 1953 pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet. O 

vocábulo é usado para definir colagens com objetos e materiais tridimensionais. A ideia básica da 

Assemblage é a de que qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte e que, 

embora díspares e produzam um novo conjunto, não perdem o seu sentido original. Trata-se de 

uma proposta de justaposição de elementos, em que é possível identificar cada peça no interior 

do conjunto mais amplo. 

 

Backup – Termo inglês que tem o significado de cópia de segurança. É frequentemente utilizado 

em informática para indicar a existência de cópia de um ou mais arquivos guardados em 

diferentes dispositivos de armazenamento. É um procedimento altamente recomendável devido a 

frequência com que se perde informação digital, seja por ações despropositadas do usuário ou 

mau funcionamento dos sistemas. 

Atualmente é muito comum haver a disponibilização do serviço de backup por servidores online, 

sendo alguns dos mais famosos dropbox, icloud ou google docs. O backup online tem a vantagem 

de permitir o acesso aos dados guardados a partir de qualquer computador com acesso  
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Banda Larga – Denominação utilizada para qualquer conexão à Internet que possua velocidade 

superior à velocidade padrão dos modems atualmente utilizados (56 kbps - kilo/mil bit’s por 

segundo) o que permite transmitir dados com muito mais rapidez e manter o usuário 

permanentemente conectado à web. A Internet Banda Larga surge como uma evolução 

tecnológica de transmissão de dados à crescente exigência e necessidade do usuário em obter 

conexões cada vez mais velozes. Essas novas tecnologias vêm revolucionando os meios de 

comunicação e lazer no mundo da informação.  

 

Chat – Termo que em português significa conversação é nome popular que foi dado para o IRC 

(Internet Relay Chat). O IRC ou chat é o encontro virtual onde pessoas podem se encontrar e 

conversar em tempo real através de mensagens escritas, participando de conversas em particular, 

ou em grupo. Normalmente, isto é usado como forma de passatempo. Existem duas opções para 

bater papo: uma é a Webchat, onde temos uma página web, que permite a você estabelecer uma 

conversa com outros usuários que estiverem na mesma página naquele momento; a outra opção 

requer um programa especial  instalado no seu computador e no computador dos usuários com 

quem você irá “bater papo”. 

 

Ciberespaço – Termo criado em 1984 pelo escritor norte-americano Wiliam Gibson e depois 

empregado em larga escala pelos criadores e usuários das redes digitais. Denominação dada ao 

ambiente de comunicação que descarta a necessidade do homem físico para constituir a 

comunicação como fonte de relacionamento. Apesar da internet ser o principal ambiente do 

ciberespaço, devido a sua popularização e sua natureza de hipertexto, o ciberespaço também 

pode ocorrer na relação do homem com outras tecnologias: celular, pagers, comunicação entre 

rádio-amadores, por exemplo. 

 

Download – Termo que significa transferir (baixar, em português) dados entre um computador 

qualquer e o seu, onde esses dados podem ser uma música, um filme, um arquivo de texto e até 

mesmo este artigo que você está lendo no momento. É um procedimento muito comum e 

necessário quando o objetivo é obter dados disponibilizados na internet. Os arquivos para 

download podem ser textos, imagens, vídeos, programas, etc. 
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Hyperlink – (ou simplesmente link) é uma ferramenta de redirecionamento da web, é ele que 

permite o acesso fácil entre as diversas páginas (navegação) e a movimentação rápida dentro de 

um texto longo. Um comando como o ícone que se clica para iniciar um programa ou abrir um 

arquivo. Com freqüência, o destino é outra página da Web, mas pode também ser uma figura, um 

arquivo multimídia, um documento, um endereço de email ou um programa. 

 

Multimídia – O termo “multimídia” nasce da junção de duas palavras: “multi”, que significa vários, 

diversos, e “mídia”, que vem do latim “MEDIA”, e significa meios, formas, maneiras. Em 

informática, significa a técnica para apresentação de informações que utiliza, simultaneamente, 

diversos meios de comunicação, mesclando texto, som, imagens fixas e animadas. Sem os recursos 

de multimídia no computador, não poderíamos apreciar os cartões virtuais animados, as 

enciclopédias multimídia, as notícias veiculadas a partir de vídeos, os programas de rádio, os jogos 

e uma infinidade de atrações que o mundo da informática e internet nos oferece. O uso do termo 

multimídia nos meios de comunicação corresponde ao uso de meios de expressão de tipos 

diversos em obras de teatro, vídeo, música, performances etc. 

 

On-line – O termo on-line, ou online (em português significa "em linha" ou "conectado"), é um 

termo com origem inglesa e que se popularizou com o advento da Internet. Pode ser utilizado para 

designar ou caracterizar várias situações e em diversos contextos. Estar online pode designar uma 

pessoa que está ligado à Internet, a uma BBS, ou qualquer outra rede informática. Pode também 

designar um programa ou um dispositivo informático que esteja activado e com capacidade de 

comunicar com um outro computador ou rede de computadores. Pode ainda designar um web 

site (ou qualquer outro conteúdo informático) que esteja disponível para ser acedido em tempo 

real a partir de outros pontos da rede. 

 

Rede Social – Grosso modo, redes sociais são um meio de se conectar a outras pessoas na 

internet. Os sites de redes sociais geralmente funcionam tendo como base os perfis de usuário – 

uma coleção de fatos sobre o que um usuário gosta, não gosta, seus interesses, hobbies, 

escolaridade, profissão ou qualquer outra coisa que ele queira compartilhar. Geralmente, esses 

sites oferecem vários níveis de controle de privacidade. O objetivo das redes sociais é juntar um 

grupo de pessoas com quem você esteja interconectado por um ou mais fatores. Algumas redes 
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sociais estão montadas especificamente ao redor de interesses especiais. Esses sites existem para 

compartilhar experiências, conhecimentos e formar grupos sobre tópicos específicos. 

 

Software – O termo foi criado na década de 1940 e é um trocadilho com o termo hardware. 

Hardware, em inglês, significa ferramenta física. Software seria tudo o que faz o computador 

funcionar excetuando-se a parte física dele. É composto por uma sequência de instruções, que é 

interpretada e executada por um processador ou por uma máquina virtual. Em um programa 

correto e funcional, essa sequência segue padrões específicos que resultam em um 

comportamento desejado. Um programa pode ser executado por qualquer dispositivo capaz de 

interpretar e executar as instruções de que é formado. O dispositivo mais conhecido que dispõe 

de um processador é o computador. Atualmente, com o barateamento dos microprocessadores, 

existem outras máquinas programáveis, como telefone celular, máquinas de automação industrial, 

calculadora etc. 

 

Web – Palavra inglesa que significa teia ou rede. Com o aparecimento da internet o significado da 

palavra ganhou outro sentido, passando a designar a rede que conecta computadores por todo 

mundo, a World Wide Web (WWW). A web significa um sistema de informações ligadas através de 

hipermídia (hiperligações em forma de texto, vídeo, som e outras animações digitais) que 

permitem ao usuário acessar uma infinidade de conteúdos através da internet. Para tal, é 

necessário ligação à internet e um navegador (BROWSER) onde são visualizados os conteúdos 

disponíveis. São exemplos de navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Opera etc. 

 

Web 2.0 – O termo se refere a uma suposta segunda geração de serviços de internet. Como toda 

forma de classificação histórica, não podemos dizer exatamente quando termina ou começa este 

período cronologicamente. Mas a observação destes padrões de comportamento na rede pode ser 

saudável do momento em que colabora com a organização de ideias e conceitos em uma indústria 

nova e particularmente complexa por sofrer agressivas mutações — justamente por estar ainda 

em sua fase embrionária. A expressão Web 2.0 foi primeiramente cunhada pela empresa 

americana O’ REILLY MEDIA, em 2004, e desdobrou-se em uma séria de conferências e livros 

atingindo grande popularidade nas comunidades de desenvolvimento web. Uma observação de 
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padrões em comum de negócio e tecnologia em uma variedade de projetos web que estão 

surgindo levou a dita cuja classificação Web 2.0. 

 

Web Arte – Atualmente, a Web Arte apresenta-se como uma expressão com linguagem ainda em 

definição. Muito do que é produzido para a Internet, ainda parte de conceitos oriundos de outros 

meios já existentes, como a pintura, a fotografia, o cinema e o vídeo. E em alguns casos, a 

influência vai além do conceito: semelhanças formais - linhas, formas e cores - acabam se 

apresentando também. Atualmente, as releituras e citações de artistas de períodos anteriores são 

práticas consagradas nas poéticas artísticas contemporâneas e muito do que é produzido com fins 

artísticos para a rede possui estes princípios. Além de possuir fortes bases em outros meios já 

existentes - especialmente na pintura - a Web Arte estabelece uma verdadeira troca com sua 

versão de arte aplicada: o webdesign. Enquanto alguns designers buscam que suas criações com 

intuitos comerciais ofereçam um aspecto muito mais expressivo e autoral - desejando criar um 

estilo particular na confecção de sites - os artistas da rede, por sua vez, buscam nas soluções do 

design de tratamento de imagens e nos mesmos softwares de criação, os elementos necessários 

para viabilizar os seus trabalhos artísticos. Para muitos, não existe uma fronteira muito bem 

definida entre Web Arte e webdesign: os impressionantes usos de técnicas - em geral, animações 

em Flash (software utilizado para animações e aplicações na Internet) - dotadas da primazia de 

domínio técnico, acabam recebendo um equivocado status de arte.  

 

Webnode – uma plataforma de criação e gerenciamento de sites que podem ser cadastradas em 

contas gratuitas ou pagas. As contas gratuitas cadastradas na plataforma tem diversos recursos 

para personalizar de forma simples os sites criados através de um painel de edição, além de 

oferecer diversos templates (modelos de páginas de internet), wigtes (atalhos inseridos no site 

para programas de serviços e utilizadades), sistema de feed (forma de divulgação e distribuição de 

conteúdo na internet) e códigos em Javascript/Html (linguagens de programação). 

 

Website – Palavra que resulta da justaposição das palavras inglesas WEB (rede) e SITE (sítio, 

lugar).  No contexto das comunicações eletrônicas, WEBSITE e SITE possuem o mesmo significado 

e são utilizadas para fazer referência a uma página ou a um agrupamento de páginas relacionadas 

entre si, acessíveis na internet através de um determinado endereço. Há diversos tipos de 

WEBSITES disponíveis na internet: institucionais, informativos, pessoais, comunitários, etc. Cada 
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WEBSITE possui um objetivo, de acordo com o público ao qual é direcionado. É o propósito do 

SITE que direciona o trabalho do Webdesigner (profissional que cria o WEBSITE). Na página ou 

páginas de um WEBSITE podem ser colocados textos, imagens, vídeos ou animações digitais. Estas 

páginas são carregadas através do protocolo de rede HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e são 

visualizadas através de um navegador (BROWSER). Um WEBSITE pode apresentar uma forma 

estática, sendo a sua extensão .html porque utiliza a linguagem ou código HTML; ou uma forma 

dinâmica, interativa, sendo as linguagens JavaScript e PHP as mais utilizadas. 

 

Wi-fi – é a abreviação da palavra “wireless fidelity”, cuja tradução para a língua portuguesa 

significa “sem fio”. Trata-se de uma rede de comunicação que utiliza recursos tecnológicos que 

despensa a utilização de cabos de rede. Essa comunicação se dá por transmissão de sinais de 

frequência de rádio, ou sinais de infravermelho. Wi-fi também é uma marca registrada da empresa 

Wi Fi Alliance que certifica equipamentos que utilizam dispositivos de rede local sem fios.  
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WIKIPÉDIA, Enciclopédia Virtual em Construção Colaborativa (Notas de Rodapé), acesso em 2010, 

http://www.wikipedia.org.br 

 

 

2º Bimestre: As profissões contemporâneas do campo da dança com interfaces em tecnologias 

digitais 

 

Como proposta para o 2º bimestre apresentamos uma sequência didática onde o objetivo é 

possibilitar aos alunos refletir, fruir e produzir por meio de processos educativos em dança. Para 

tanto, serão utilizados espaços virtuais e seus ambientes colaborativos de aprendizagem, 

promovendo a interação entre arte e tecnologia nos projetos poéticos individuais e colaborativos. 

Assim, serão percorridos os territórios do processo de criação, materialidade e saberes estéticos e 

culturais.  

O foco se dirigirá à profissão de coreógrafo e às tecnologias digitais que auxiliam o 

desenvolvimento de novas técnicas e metodologias de trabalho desse profissional. Os alunos 

serão levados a pesquisar essa profissão e a publicar suas descobertas em rede social virtual, além 

de elaborar uma coreografia com a utilização de software de animação. Durante o percurso dos 

trabalhos, os conhecimentos priorizados serão: coreógrafos e coreografias; o corpo e suas 

articulações; o movimento; suportes e ferramentas tecnológicas digitais, propiciando a reflexão e 

a aquisição de novos conhecimentos referentes à construção poética dos profissionais da dança, 

em especial o coreógrafo, em diálogo com o território da materialidade. 

 

Conhecimentos priorizados 

► Processo de criação. Uma experimentação das construções poéticas dos profissionais da 

dança, em especial o coreógrafo, que se caracteriza por construir e desconstruir 

sequências de gestos, estabelecendo um diálogo entre o corpo, como suporte da dança, e 

o Stykz, como ferramenta da tecnologia digital. 

► Saberes Estéticos e Culturais. Compreende os conceitos estudados em relação aos 

criadores e produtores de arte, em especial a profissão de coreógrafo. Trilhar este 

território aguça o estudo, amplia a pesquisa e o fazer para as possibilidades da profissão do 

coreógrafo. 

 

http://www.wikipedia.org.br/
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Nesse sentido os conteúdos abordados serão: 

► Percursos de experimentação (coreógrafos e coreografias); 

► O corpo e suas articulações (ações corporais); 

► Procedimentos criativos na construção de ideias coreográficas; 

► Coleta sensorial; 

► Suportes e ferramentas tecnológicas digitais. 

 

Competências e Habilidades 

► Ampliar a compreensão sobre a relação entre materialidade em arte e suas possibilidades 

em processos de criação na linguagem da dança em ambientes digitais. 

► Investigar as profissões existentes no campo da dança para compreender a atuação no 

mercado de trabalho; 

► Identificar e conhecer ferramentas das tecnologias digitais (softwares). 

 

Registro/Avaliação 

Registrar é uma prática que merece toda a atenção, pois se trata de uma ferramenta 

indispensável para organizar, analisar e reavaliar a prática docente. O registro é um recurso eficaz 

para auxiliar o educador a melhor conhecer os seus alunos, perceber mais claramente os seus 

progressos, proporcionando uma maior segurança no ato de avaliar. Além disso, o mesmo 

possibilita ao educador rever sua prática pedagógica no sentido de adequá-la às necessidades dos 

educandos. É uma forma de documentar o percurso, o processo de construção das aprendizagens, 

pontuando as experiências, as pesquisas, os textos, as reflexões, as experimentações, as poéticas 

pessoais ou em grupos, em outras palavras uma amostragem do que se fez e o que se pensa sobre 

o que se fez. 

Sendo assim, a ideia é que você, professor, faça seus registros do percurso no site criado 

pela proposta da sequência didática de artes visuais, considerado um espaço reflexivo sobre o 

processo desenvolvido nas proposições de dança, onde poderão ser postadas as produções finais 

dos alunos que servirão de objetos para pesquisa, troca de experiência e apreciação.  

Pensando sobre o percurso a ser trilhado pelos alunos, propomos a utilização de uma Rede 

Social Virtual para elaboração do “caderno digital”. Para isso, professores e alunos precisam ter 

uma conta no Facebook e nela criar um grupo. 
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Como faço para criar um grupo no Facebook? Veja o tutorial no site: Pedra Virtual – 

http://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e, em seguida, em Tutoriais. 

 

Proposição para Sondagem 

 

Professor, organize a turma em roda. Promova uma conversa, atuando como mediador, 

garantindo a participação de todos em diferentes momentos. Questione-os a cerca do que sabem 

a respeito das profissões relacionadas ao campo da dança e os profissionais nelas envolvidos. 

Sugerimos as seguintes provocações:  

► Quem são os profissionais da dança? 

► O que é coreógrafo? 

► O que faz um coreógrafo? 

► Quais campos profissionais de atuação do coreógrafo? 

► O coreógrafo se apropria de alguma tecnologia digital para desenvolver seu trabalho? 

► Quais tecnologias são utilizadas? 

Registre os depoimentos no caderno digital durante a roda de conversa, pois os 

depoimentos servirão de subsídios para o diagnóstico do que os alunos já sabem sobre o tema 

proposto. 

Em seguida apresente a eles o vídeo “Michael Jackson – Triller (Short Version)”. Para tanto, 

acesse o site: Pedra Virtual – http://pedravirtual.webnode.com, clique em Material de Apoio e, 

em seguida, em Vídeos. 

Faça uma leitura do vídeo destacando os aspectos profissionais e tecnológicos envolvidos na 

produção. Esperamos que no decorrer da leitura os alunos identifiquem e reconheçam: 

 A esfera de circulação do vídeo; 

 A intencionalidade do vídeo; 

 Os profissionais envolvidos na elaboração do vídeo. 

Solicite aos alunos, como lição de casa, que realizem uma pesquisa sobre um coreógrafo e as 

possibilidades de sua profissão. Para essa tarefa, de acordo com a realidade de sua turma, defina a 

melhor forma de trabalho: se individual, em dupla, ou em grupos. A pesquisa deverá ser 

apresentada no máximo 3 slides digitais. 
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Professor, para a pesquisa de coreógrafos sugerimos a lista de profissionais que está 

disponível no site: Pedra Virtual – http://pedravirtual.webnode.com. Em sua página principal 

clique em Material de Apoio e em seguida em Links. 

Nesta proposição a ideia é que sejam apresentadas as pesquisas solicitadas para ampliação 

de repertório. Prepare o ambiente de modo que facilite a exposição dos trabalhos. Para tanto, 

você vai precisar de computador, projetor multimídia e tela de projeção, ou “Kit Móvel”.  

As pesquisas deverão apontar as possibilidades profissionais do coreógrafo. Ao final das 

apresentações proponha alguns questionamentos aos alunos, como por exemplo: 

► Como foi realizar este trabalho? 

► A profissão de coreógrafo é atraente/interessante? Justifique. 

► Encontrou outras profissões agregadas ao coreógrafo? Quais? 

► Existe um diálogo entre a tecnologia e a profissão do coreógrafo? 

► Como o coreógrafo estrutura a ideia coreográfica de um espetáculo? 

 

Professor, entre tantas perguntas que podem surgir, reservamos uma para finalizar esta 

proposição: 

► Será que mesmo não sendo coreógrafos, seríamos capazes de montar uma coreografia? 

Para instigar a curiosidade dos alunos e indicar caminhos para ações futuras apresente uma 

produção de vídeo realizada com a ferramenta Stykz, que está disponível no site: Pedra Virtual – 

http://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e em seguida em Vídeos. 

 

Situação de Aprendizagem I: Ação expressiva corporal 

 

Professor, nesta situação de aprendizagem vamos utilizar o “boneco palito” para representar 

a figura humana. O objetivo é vivenciar os movimentos do corpo e suas articulações, para que os 

alunos sejam capazes de entender e construir frases coreográficas. 

 

Proposição 1: Boneco Palito 

Propomos uma vivência corporal, Boneco Palito, que propiciará aos alunos a ampliação do 

seu repertório no que diz respeito aos conhecimentos sobre as articulações e ações corporais. 



25 

 

Para o desenvolvimento desta proposta tenha em mãos os seguintes materiais: palitos de 

sorvete (aqui sugerimos que sejam de madeira), cola, papel sulfite e círculos (3 cm de diâmetro) 

de cartolina. 

Distribua a cada aluno 5 palitos de sorvete, um círculo de cartolina e uma folha de papel 

sulfite. Peça para que montem sobre a folha de papel sulfite uma figura humana, utilizando o 

círculo para representar a cabeça e os palitos de sorvete as demais partes do corpo. Os palitos 

poderão ser quebrados indicando as articulações. Utilizar a cola para fixar a montagem sobre o 

sulfite. 

Veja o exemplo na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as montagens, organize os alunos em uma roda onde cada um ficará de pé em frente 

ao seu trabalho (que poderá estar sobre uma carteira ou no chão). Solicite que reproduzam com o 

corpo a posição da sua própria figura humana criada. Proponha que, em forma de rodízio, 

observem e reproduzam, também, as figuras criadas pelos colegas. 

 

Proposição 2: Frase coreográfica com bonecos palitos 

Uma das possibilidades para dar prosseguimento ao trabalho com os alunos é propor a 

criação de frases coreográficas.  

Divida a turma em grupos de cinco alunos, cada aluno com sua figura. As cinco figuras do 

grupo deverão ser dispostas sobre as carteiras de forma a formar uma sequência de movimentos. 
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Em seguida, os alunos do grupo deverão representar com o corpo a sequência criada, a qual 

chamamos de frase coreográfica. Cada figura representa um movimento e cada movimento é 

composto por várias células coreográficas. Entre uma figura e outra, existem vários movimentos, 

também denominados de células coreográficas. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação de Aprendizagem II: Ação expressiva virtual 

 

Professor, antes de iniciar as proposições com os alunos é necessário que você conheça e 

experimente o software Stykz. Este software será utilizado com o objetivo de criar animações, 

transpondo a ação expressiva corporal para o ambiente virtual, produzindo uma coreografia. 

 

Proposição 1: Conhecendo e explorando o software Stykz 

Professor, para esta proposição será necessário agendar a sala de informática da sua escola 

e verificar se nos computadores estão instalados os seguintes softwares. Stykz; Quick time, aTube 

e Windows Live Movie Maker. Caso não estejam, solicite aos gestores do ambiente as 

providências necessárias. Nas salas de informática do Acessa Escola das unidades escolares que 

foram atualizadas com o Recovery 4.2 estes programas estão instalados. 
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► Stykz: é uma ferramenta para criação de animações com a qual se podem criar 

sequências animadas com figuras palito e outras formas geométricas. 

► QuickTime: é uma plataforma multimídia e media player que permite assistir vídeos. 

Muitos programas utilizam o QuickTime como suporte para converter seus arquivos em 

extensão de vídeo. Nesta proposta será utilizado para exportar a animação do Stykz 

para a extensão “.mov”. 

► aTube Catcher: é um programa que permite fazer downloads de vídeos da internet, 

converter extensões de vídeos para diversos formatos, capturar tela do computador e 

gravar áudios diretamente do microfone. 

► Windows Live Movie Maker: é um programa cuja função é criar e editar vídeos. 

 

Segue abaixo os links de acesso às videoaulas das ferramentas citadas: 

 

Agora que você já conhece o Stykz, apresente-o aos alunos e estimule-os a explorar essa 

ferramenta como produtora de animação. Reserve uma aula para que os alunos possam realizar 

suas experimentações. 

 

Como utilizar o Stykz 

 

1ª Videoaula: Utilizando o Stykz 

http://www.youtube.com/watch?v=b4ifEA5tK9M&feature=g-upl 

 

2ª Videoaula: Criando animação 

http://www.youtube.com/watch?v=gVH-Cx2Yt4Y&feature=g-upl 

 

3ª Videoaula: Exportando animação para arquivos de vídeos 

http://www.youtube.com/watch?v=VUsRugy2IKQ&feature=g-upl 

 

4ª Videoaula: Convertendo o MOV para WMV e 5ª Videoaula: Editando o Vídeo 

em Windows Live Movie Maker 

http://www.youtube.com/watch?v=6oAAzm0M1w4&feature=youtu.be 

 

(Elaboração: Adilson Vilas Boas – PCNP Tecnologia, DER S. J. dos Campos) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b4ifEA5tK9M&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=gVH-Cx2Yt4Y&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=VUsRugy2IKQ&feature=g-upl
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Proposição 2: Storyboard 

O Storyboard é uma sequência de desenhos, quadro a quadro, nos quais se narra um fato ou 

uma história com começo meio e fim, muito semelhante a uma história em quadrinhos. É uma 

ferramenta de planejamento e pré-visualização para qualquer tipo de animação, tradução visual 

de um roteiro, onde todos os enquadramentos são planejados e desenhados antes da execução do 

projeto. 

Partindo da experiência vivenciadas na Situação de Aprendizagem I: Ação expressiva 

corporal, a ideia agora é propor que os alunos produzam, em grupo, um storyboard com base nas 

seguintes ações: 

► Cada grupo deverá criar seu storyboard, numa folha de papel sulfite, usando como 

referência as sequências coreográficas criadas; 

► A folha de papel sulfite deverá ser dividida em 8 partes iguais. Cada parte será utilizada 

como um quadro da sequência dos desenhos do storyboard. Caso seja necessário, 

poderá ser utilizado mais de uma folha de sulfite para essa representação; 

► Inicie o storyboard desenhando os movimentos que irão compor sua coreografia. 

Veja exemplos nas imagens abaixo: 
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Professor peça para os grupos guardarem seus storyboards, pois serão utilizados na próxima 

proposição que acontecerá na sala de informática. Lembre-se de agendar a sala de informática. 

 

Proposição 3: Utilizando o software Stykz 

Professor, neste momento do processo faremos a transposição dos storyboards, criados na 

Proposição 2 desta Situação de Aprendizagem, para o ambiente digital. 

Organize os alunos nos mesmos grupos formados na Proposição 2, sendo que cada grupo 

deverá ter acesso a um computador na sala de informática. Peça a eles que retomem seus 

storyboards e, sob a orientação das videoaulas disponíveis no site: Pedra Virtual – 

http://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e em seguida em Vídeos, 

desenvolvam as ações abaixo: 

 

► Transpor o storyboard para o software Stykz (Obs.: a produção do grupo deverá ser 

exportada para a extensão “.mov”); 

► Utilizar o programa Window live Movie Maker para editar a animação. 

 

Professor, solicite aos seus alunos que salvem suas produções em uma mídia removível para 

serem exibidas aos colegas durante a próxima aula.  

Não se esqueça de registrar, no caderno digital, os resultados mais significativos dos 

processos vivenciados, por meio de fotos e depoimentos dos alunos. Lembrando-se de solicitar 

aos responsáveis a autorização do direito de uso de imagem. Para tanto, você pode utilizar o 

modelo disponível no site: Pedra Virtual – http://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material 

de Apoio e em seguida em Modelos de documentos. 

 

Síntese e Avaliação: Animação Coreográfica 

 

Professor, estamos chegando ao final dos trabalhos e um olhar cuidadoso sobre o processo 

vivido se faz necessário. Apresentamos uma sequência didática onde os alunos tiveram a 

oportunidade de desenvolver o fazer artístico, a contextualização e a fruição estética. Agora é hora 

de rever as produções em vídeo e refletir sobre as aprendizagens adquiridas pelos alunos 

envolvendo diferentes aspectos, entre os quais conteúdos, competências e habilidades estão em 

destaque.  
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Prepare o ambiente de modo que facilite a exposição dos trabalhos. Para essa exposição, 

você vai precisar de: computador, projetor multimídia e tela de projeção (Kit Móvel). 

Escolha um representante de cada grupo para socializar a produção final. 

Em seguida faça uma roda de conversa e formule algumas questões sobre aspectos 

relevantes que você observou durante todo o percurso das situações de aprendizagem, entre elas: 

► Além da profissão de coreógrafo, quais outras profissões ligadas à dança foram 

observadas no desenvolvimento dos trabalhos? 

► Onde as tecnologias digitais aparecem como ferramentas para essas profissões? 

► Quais foram os facilitadores e os dificultadores desse trabalho? 

 

 

GLOSSÁRIO 

 

Coreografia – arte da composição estética dos movimentos corporais, cuja origem se dá quando 

surge a necessidade de apresentar uma ideia ou sentimento através de movimentos corporais 

expressivos. 

 

Coreógrafo – profissional que cria as coreografias registrando uma ou várias sequências de 

movimentos de dança. A montagem de uma coreografia exige um domínio dos elementos 

estéticos como o espaço, o tempo, o peso e a fluência, em relação ao corpo em movimento. Numa 

coreografia esses elementos básicos dialogam entre si podendo construir outros sentidos 

causadores de diferentes sensações no espectador, pois de acordo com a composição realizada 

poderá obter diferentes resultados, como: equilíbrio, movimento, fragmentação, linearidade, etc. 

O autor pode ainda contar com os recursos específicos das outras linguagens artísticas, 

adicionando maior dramaticidade, alegria, surpresa, espanto, enfim, diferentes emoções quando 

utilizando adequadamente os elementos da música, das artes visuais, que muito tem contribuído 

para os cenários, figurinos e adereços, e ainda, elementos do teatro que vem cada vez mais 

enriquecendo a cena contemporânea com as performances de dança-teatro e as preparações dos 

artistas bailarinos com suas técnicas próprias do universo do teatro.  

 

Facebook – é um serviço de rede social criado em 2004 por Mark Zuckerberg, estudante da 

Universidade de Harvard. O facebook é gratuito para os usuários, que criam perfis contendo fotos 
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e listas de interesses pessoais, trocam mensagens privadas e públicas entre si e participam de 

grupos de amigos. 

 

Storyboard – são organizadores gráficos com uma série de ilustrações ou imagens arranjadas em 

sequência, com o propósito de pré-visualizar um filme, animação ou gráfico animado. É a tradução 

visual de um roteiro, aonde todos os enquadramentos são planejados e desenhados antes da 

execução do filme. Coreógrafos também se utilizam dessa ferramenta para organizar o conteúdo 

de seus esboços de suas coreografias, dentro do processo de criar dança. 
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3º Bimestre: As profissões contemporâneas do campo da música com interfaces em tecnologias 

digitais 

 

Como proposta para o 3º bimestre apresentamos uma sequência didática com objetivo de 

desenvolver estudos sobre as profissões contemporâneas relacionadas à música e ao uso das 

tecnologias digitais. Entre elas encontram-se o instrumentista, produtor musical, luthier, 

compositor, cantor, arranjador, intérprete, crítico musical, editor de mixagem e masterização, DJ 

(Disc Jokey), professor, sonoplasta, Jinglista, improvisador, maestro, dentre outros. 

Propomos nesse material o estudo e a experimentação de duas profissões: a do produtor 

de jingle e a do DJ, que fazem parte do cenário musical contemporâneo relacionado às tecnologias 

http://portal.mec.gov.br/seb
http://portal.mec.gov.br/seb
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de informação e comunicação, mais próximas da realidade dos nossos jovens. Priorizando os 

territórios dos saberes estéticos e culturais e do processo de criação, pretende-se ampliar o olhar 

sobre a linguagem da música em interface com as tecnologias digitais; profissões contemporâneas 

no campo da música; poética pessoal; processos coletivos e/ou colaborativos; produção de jingles; 

atuação do DJ e a apresentação do fazer artístico em espaços escolares ou alternativos. A intenção 

é propiciar o desenvolvimento das habilidades de investigar, por meio da experimentação (voz e 

corpo), os percursos para a construção poética e o processo de criação musical; reconhecer as 

profissões existentes no campo da música para compreender sua atuação no mercado de 

trabalho; observar as tendências musicais apresentadas pelas mídias e os diversos recursos 

tecnológicos digitais em diálogo com o território da mediação cultural. 

Para despertar o interesse por uma atividade profissional relacionada ao campo da música, 

é importante a reflexão e a discussão sobre o papel do produtor musical e sua atuação no 

mercado de trabalho. Durante o desenvolvimento das proposições, serão utilizados os softwares: 

Virtual DJ (aplicativo que simula uma mesa de mixagem) e o Audacity (editor de música que grava, 

reproduz, importa/exporta sons em vários formatos), para que os alunos vivenciem a inter-relação 

existente entre arte e tecnologia digital no campo profissional da música. 

 

Conhecimentos priorizados 

► Processo de criação. Poética pessoal e de processos coletivos e/ou colaborativos; 

produção de jingles que intencionam mover a comunidade escolar e/ou do seu 

entorno;  

► Saberes Estéticos e Culturais. Profissões contemporâneas do campo da música com 

interfaces em tecnologias digitais, mais especificamente os profissionais Jinglista e DJ; 

a atuação do DJ; a apresentação do fazer artístico em espaços escolares e/ou 

alternativos. 

 

Nesse sentido os conteúdos abordados serão: 

► Percursos de experimentação (Jinglista, jingle, DJ e produção musical); 

► Procedimentos criativos (percussão corporal e vocal; pauta não convencional); 

► Suportes e ferramentas tecnológicas digitais. 
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Competências/Habilidades 

► Investigar, por meio da experimentação (voz e corpo), quais os percursos para a 

construção poética e o processo de criação musical do Jinglista e do DJ;  

► Reconhecer as profissões existentes no campo da música para compreender sua 

atuação no mercado de trabalho; 

► Observar as tendências musicais apresentadas pelas mídias e os diversos recursos 

tecnológicos digitais. 

 

Registro/Avaliação 

Registrar é uma prática que merece toda a atenção, pois se trata de uma ferramenta 

indispensável para organizar, analisar e reavaliar a prática docente. O registro é um recurso eficaz 

para auxiliar o educador a melhor conhecer os seus alunos, perceber mais claramente os seus 

progressos, proporcionando uma maior segurança no ato de avaliar. Além disso, o mesmo 

possibilita ao educador rever sua prática pedagógica no sentido de adequá-la às necessidades dos 

educandos. É uma forma de documentar o percurso, o processo de construção das aprendizagens, 

pontuando as experiências, as pesquisas, os textos, as reflexões, as experimentações, as poéticas 

pessoais ou em grupos, em outras palavras uma amostragem do que se fez e o que se pensa sobre 

o que se fez. 

Sendo assim, a ideia é que você, professor, faça seus registros do percurso nos ambientes 

virtuais já criados durante o desenvolvimento das proposições contidas nas Sequências Didáticas 

de artes visuais e de dança – website (Pedra Virtual) e rede social (grupo no Facebook). Em tais 

ambientes virtuais, considerados espaços reflexivos sobre o processo vivido, poderão ser 

registradas as ações exitosas no desenvolvimento das proposições das Situações de Aprendizagem 

da linguagem musical e postadas as produções finais dos alunos, que servirão de objetos de 

pesquisa, assim como de apreciação e trocas de experiências.  

Pensando sobre o percurso a ser trilhado em sala de aula, durante o desenvolvimento das 

Situações de Aprendizagem de música, propomos a utilização do Blog, a ser criado por você, 

professor, como repositório dos registros das produções dos alunos (depoimentos por meio de 

gravações em formato de áudio, vídeo e escrita) e para publicação de textos de apoio teórico. 

As orientações para a criação do Blog e os procedimentos necessários para viabilizar a 

participação do aluno nas postagens estão disponíveis na internet e, também, no site Pedra Virtual 

– htpp://pedravirtual.webnode.com , clicando em Material de Apoio e, em seguida, Tutoriais. 
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Prepare a ferramenta para receber os registros dos alunos, não se esquecendo de que o 

administrador da ferramenta é você e que seus alunos participarão como “autores”. 

Professor, solicite aos alunos que registrem no Blog, por meio da escrita, os seus 

depoimentos em dois momentos, ou seja, antes e após as proposições experienciadas. Esses 

registros serão transpostos para a linguagem de áudio. Para isso, existe a possibilidade de se 

utilizar ferramentas de edição e gravação de áudio por meio de softwares e aplicativos, tais como 

o gravador do Windows, o Audacity e outros dispositivos móveis.  

 

Sugestão de roteiro para realização dos registros do aluno: 

1º momento (antes da experimentação) 

► Quem sou enquanto um diletante na criação de produções musicais?  

► O que eu conheço a respeito de jingles? 

► O que eu conheço sobre o profissional DJ? 

 

2º momento (depois da experimentação) 

► Como foi minha vivência enquanto Jinglista? 

► Como eu exibi minha produção do jingle? Onde? 

► Como foi a minha vivência enquanto DJ? 

► Como realizei minha apresentação da produção musical de DJ? 

► Como foi a minha experiência enquanto autor/produtor de projetos poéticos musicais? 

► Que contribuições eu tive a partir das vivências em relação às profissões no campo da 

música com a utilização das tecnologias? 

► Que contribuições eu trouxe para os colegas? 

► Que conhecimentos construi após as vivências? 

 

Durante o desenvolvimento das Situações de Aprendizagem, observe se o aluno: 

 Constrói e desenvolve saberes por meio das discussões em grupo; 

 Expõe suas ideias com comunicabilidade; 

 Apresenta ineditismo e originalidade nas produções musicais; 

 Realiza adequação da paródia com a música; 

 Utiliza vocabulário adequado para a realização das produções musicais; 

 Percebe relação entre música, tema e a qualidade nas produções musicais; 
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 Demonstra organização na apresentação e utilização adequada dos recursos tecnológicos 

em suas produções; 

 Apresenta compreensão sobre os conhecimentos priorizados; 

 Identifica os significados e funções da música no contexto da sociedade atual; 

 Aplica conhecimentos adquiridos sobre a linguagem musical em novas situações 

propostas; 

 Identifica se a apresentação da peça musical criada atende a proposta e as expectativas 

do grupo e público presente; 

 Apresenta desenvoltura e superação das dificuldades ao realizar as proposições 

solicitadas. 

 

O resultado das discussões e reflexões realizadas durante o período de nutrição estética e do 

fazer artístico de seus alunos, deverá ser registrado no site Pedra Virtual e poderá também 

socializar a sua prática em sala de aula em outros portais da educação. 

 

Proposição para Sondagem 

 

Professor, para despertar no aluno o interesse por uma atividade profissional relacionada ao 

campo da música, é interessante que você discuta o papel de um produtor musical e sua atuação 

no mercado de trabalho: músico, compositor, técnico, lazer etc. 

Segundo Dennis Zasnicoff3, “O Produtor Musical é responsável por gerenciar todas as 

ATIVIDADES – técnicas e artísticas – necessárias para que a música desempenhe a sua função de 

transmitir uma MENSAGEM tão clara e universal quanto possível, despertando REAÇÕES no 

ouvinte”.  

Nesse momento, faz-se necessário que motive os alunos a explorar o novo, isto é, o que não 

conhece, mas é capaz de entender e aprender. Pensar e discutir a real possibilidade do aluno se 

tornar um produtor de jingle ou um DJ, é a proposta.  

Para a sondagem da profissão do produtor de jingle, sugerimos as seguintes provocações: 

► Quais tecnologias de comunicação e informação vocês utilizam em seu cotidiano? (celular, 

computadores, máquinas digitais, filmadoras, videogames, Internet, TV, Rádio, 

impressoras etc.); 

                                                                 
3
 Dennis Zasnicoff – Produtor Musical e Professor. 
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► Vocês percebem a presença da música, sons e ruídos nessas tecnologias? 

► Que profissionais estão envolvidos direta e indiretamente na produção musical dentro 

dessas tecnologias? (produtor musical, arranjadores, técnicos de gravação, de mixagem, 

engenheiros de masterização etc); 

► Vocês conhecem a profissão de Jinglista?  

► O que são jingles? 

► Onde são utilizados? 

► Quais jingles vocês se lembram? Por que vocês se lembram deles?  

► Que estilo de música eles tocam?  

► Quais são os tipos de jingles mais produzidos na atualidade: cômicos, românticos ou 

saudosistas?  

 

Esse momento de discussão irá subsidiar o pensar, o criar, o fazer nas Situações de 

Aprendizagem propostas. 

 

Situação de Aprendizagem I: Música – Jingle 

 

Professor, no percurso dos estudos em anos/séries anteriores, há propostas de situações de 

aprendizagem relacionadas com as produções musicais direcionadas aos meios de comunicação. 

Para o ensino médio, visando atender às finalidades desse segmento de ensino, ou seja, a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, sugerimos, especificamente para a 

3ª série, ações que favoreçam aos alunos o desenvolvimento de competências básicas que sejam 

também pré-requisitos de formação profissional no campo da música, com ênfase nas Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação - TDIC.  

Para ampliar as possibilidades de atuação profissional dos alunos a partir de vivências em 

seus projetos poéticos, sugerimos: 

► O estudo sobre a profissão Jinglista; 

►  A produção de jingles. 

 Assim, serão apresentadas algumas propostas de estudos, reflexões e vivências voltadas 

para esse segmento profissional e a análise do impacto da utilização das tecnologias digitais nas 

produções do Jinglista. Questões sobre processo de criação de um jingle e o manuseio de 
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programas de autoria de áudio, serão abordadas nessa relação entre linguagens artísticas e suas 

interfaces com as novas tecnologias.  

Como propostas de interação entre arte e tecnologia apresentamos proposições onde será 

utilizado o software Audacity, para que os alunos vivenciem e experimentem o hibridismo dessas 

linguagens, tanto como leitores como produtores de práticas artísticas.  

Professor, solicite aos alunos, como lição de casa, que busquem informações sobre o 

profissional Jinglista e suas produções. Como sugestão, indicamos que utilize a metodologia de 

navegação orientada, ou seja, aquela em que o professor indica sites de pesquisa. Solicite aos 

alunos que registrem suas descobertas no Blog.  

Alguns sites que podem contribuir com essa pesquisa estão relacionados ao final desse 

documento e disponíveis no site Pedra Virtual – htpp://pedravirtual.webnode.com , clicando em 

Material de Apoio e, em seguida, Links. 

 

Proposição 1: Jingle – Movendo a apreciação: escuta musical  

O produtor de jingle é o profissional responsável pelo processo de direção, gravação, 

adaptação e masterização do jingle para o rádio e TV. O Jinglista é o responsável pela criação do 

jingle (texto, efeitos sonoros e composição musical). 

Professor, nesse momento selecione alguns jingles a serem exibidos aos alunos, com a 

proposta de que observem, durante a exibição, os elementos que o compõe. Apresente-lhes para 

essa tarefa um roteiro de observação.  

 

Roteiro de observação do jingle 

 Nome do jingle: 

 Criação: 

 Produção: 

 Ano: 

 Alunos observadores:  

 

Elementos a serem observados:  

 Tema proposto (propaganda comercial, campanha eleitoral, social e institucional etc.); 

 Texto (letra da composição); 

 Mensagem (slogan); 
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 Público alvo e seu perfil (sexo, faixa etária, interesses, preferências, classe social etc.) 

 Vocabulário adequado (direcionado especificadamente ao público alvo, livre, ortografia, 

gramática etc.) 

 Trilha sonora (inédita, paródia, autoral e domínio público/trilha branca); 

 Recursos sonoros (ruídos, vozes, locução, sons de animais, da natureza, eletrônicos, 

instrumentos musicais, percussão corporal etc.); 

 Adequação ao tema; 

 Qualidade da expressão musical (relação entre a produção do Jingle e o tema); 

 Qualidade sonora na execução (efeitos sonoros, equalização etc.) 

 

Proposição 2: Jingle – Expressão poética  

Professor, para tornar esse aprendizado mais dinâmico e divertido, você poderá fazer o 

papel de um grande empresário proprietário de vários comércios ao redor da escola: padaria, 

farmácia, drogaria, pet shop, salão de festas e eventos diversos etc.. Ao assumir esse papel, 

preocupe-se com a elaboração de um croqui do entorno da escola que contemple a localização 

dos pontos comerciais de sua propriedade, para os quais será solicitado a criação de jingles para 

divulgação de seus produtos e/ou serviços. 

Na possibilidade de desenvolver essa proposição como uma pesquisa de campo junto ao 

comércio local, ela poderá ser realizada como lição de casa. A possibilidade de desenvolver essa 

proposição com um cliente “real”, onde a comunidade participe ativamente do processo de 

criação, fará com que o aluno vivencie situações que muito se assemelhará a atuação nesse campo 

profissional – Jinglista. 

Sendo assim, caso isso seja possível, será necessário que você, professor, providencie um 

documento de apresentação do aluno como um representante da unidade escolar na função de 

pesquisador/produtor de jingles. O modelo do documento está disponível no site Pedra Virtual – 

htpp://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e, em seguida, Modelos de 

Documentos. 

Os alunos serão os profissionais contratados pelo professor/comerciante para criação de 

jingles e farão uma pesquisa, junto ao comerciante, buscando as informações necessárias para a 

execução da produção.  
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Roteiro de pesquisa 

 Nome do Comércio 

 Que público alcançar 

 Que produto/serviço vender  

 Em que gênero desenvolver – romântico, cômico, político etc 

 Música exclusiva criada para este fim ou uma adaptação de uma melodia já existente. 

 Alunos pesquisadores 

 

No site Pedra Virtual – htpp://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e, 

em seguida, Modelos de Documentos, encontra-se uma sugestão de contrato de produção. 

Para o caso do contratante solicitar a utilização de uma música que não seja de domínio 

público ofereça aos seus alunos esclarecimentos sobre as questões dos direitos autorais e, como 

sugestão, ofereça dicas para a produção de um jingle eficaz. As orientações quanto aos direitos 

autorais estão disponíveis em links ao final deste documento e no site Pedra Virtuais – 

htpp://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e, em seguida, Links. Lá 

também se encontram links para com sugestões para a produção de jingles. 

 

Proposição 3: Jingle – Criando efeitos sonoros na sala de informática 

Nessa etapa, é chegada a hora da criação com o uso de software adequado à mixagem e 

produção musical – jingle. Sugerimos, para tanto, a utilização do programa Audacity que possui 

várias ferramentas para a produção de uma trilha sonora. Orientações de como utilizar essa 

ferramenta estão disponíveis na internet e, também, no site Pedra Virtual – 

htpp://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e, em seguida, Links. 

Professor, agende a sala ambiente de informática da escola com antecedência, verifique se 

os computadores, microfones e caixas de som estão funcionando, se o software está instalado, e 

se há conexão com a Internet. Esses cuidados são necessários para se evitar, ao máximo, possíveis 

problemas e imprevistos, facilitando assim o desenvolvimento da proposição. Lembre-se de outros 

acessórios que poderão ser utilizados como, por exemplo, headsets. Para todas essas verificações, 

não se esqueça de pedir ajuda aos estagiários do Programa Acessa Escola. 

Para apreciação do jingle pelos comerciantes e/ou lojistas, indicamos a gravação da 

produção musical em CD ou outra mídia móvel. Após audição e aprovação dos envolvidos, 

propomos a divulgação do jingle por meio das ferramentas da web, tais como: YouTube, sites e 
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Blogs das turmas de 3º ano do Ensino Médio e dos comerciantes locais. Lembre-se sempre de 

orientar os alunos sobre os direitos autorais e a utilização de arquivos do site Domínio Público.  

Professor, relembre com seus alunos os critérios de avaliação tratados no início e quais 

elementos da linguagem serão avaliados na escuta das produções musicais. No caso da produção 

de jingle, abordar também questões como: as expectativas dos clientes foram atendidas? O que 

está no contrato foi executado? Solicite que registrem no Blog suas impressões comentando as 

produções dos demais colegas. 

 

Situação de Aprendizagem II: Música – DJ  

 

Professor, resgate com seus alunos os saberes apresentados durante os questionamentos 

feitos na Proposição para Sondagem e na Situação de Aprendizagem I e, para enriquecer ainda 

mais as discussões acerca do profissional DJ, recomendamos as seguintes provocações: 

► O que é um DJ?  

► Ser DJ é um hobby ou uma profissão? 

► O que vocês conhecem sobre a profissão de DJ?  

► Já observaram algum DJ trabalhando? Compreendeu como ele atua e cria suas 

produções? 

► Que estilos de músicas eles tocam?  

► Você conhece algum grupo de percussão vocal?  

► E a atuação do Beat box, você conhece?  

► Que comparação você faz entre o Beat Box e o DJ em relação aos efeitos sonoros 

produzidos por eles?  

► Você já criou uma produção musical como um DJ?  

► Comente a sua experiência como amador e/ou profissional em produções musicais. 

 

Professor, como lição de casa solicite aos alunos que busquem informações sobre o 

profissional DJ e suas produções. Como sugestão, indicamos que utilize a metodologia de 

navegação orientada. Alguns sites que podem contribuir com essa pesquisa estão disponíveis na 

internet e, também, no site Pedra Virtual – htpp://pedravirtual.webnode.com, clicando em 

Material de Apoio e, em seguida, Links. 
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Proposição 1: Percussão corporal – tirando o som do próprio corpo 

Nosso corpo tem uma infinita capacidade de produzir sons e quando dizemos “corpo” o 

estamos considerando como um todo, ou seja, cabeça, tronco e membros.  

O grupo brasileiro Barbatuques, trabalha com pesquisas  sobre a linguagem sonora corporal 

e para exemplificar os resultados dessas pesquisas você, professor, pode exibir  para os alunos 

algumas das apresentações do grupo disponíveis na Internet. Após a exibição, promova uma 

reflexão sobre o corpo como ferramenta sonora e em seguida proponha um momento de 

experimentação. 

Para tanto, organize os alunos em cinco grupos e solicite que utilizem o próprio corpo para 

explorar sons graves, médios e agudos. A partir da experimentação proponha a cada grupo que 

defina os sons que reproduzirão numa sequência de sons e silêncios onde você, professor, fará a 

marcação do tempo.  

Sugestão de sequência sonora: 

 

 som – silêncio – silêncio  

 som – silêncio – som 

 silêncio – som – som  

 som – som – som 

 silêncio – som – silêncio  

 

Como uma forma de registro, oriente os alunos para que transcrevam a sequência sonora 

executada para uma partitura não convencional, conforme exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicite aos alunos que apresentem as sequências sonoras e as partituras criadas. 

Legenda 

Som =  
 

Silêncio =   
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Proposição 2: Percussão vocal – como reproduzir sons    

 Percussão vocal é o ato de reproduzir sons com a boca, voz e cavidade nasal, utilizada pelos 

grupos de hip hop, conhecida por Beat Box que envolve, também, a imitação vocal que simula 

instrumentos e efeitos sonoros de DJ.  

Para incentivar as produções, exiba aos alunos alguns vídeos ou gravações de Beat Box. Você 

encontra uma variedade desses arquivos na Internet, como o site oficial do Fernandinho Beatbox – 

Caminho Estreito citado ao final deste documento, assim como no site Pedra Virtual – 

htpp://pedravirtual.webnode.com , clicando em Material de Apoio e, em seguida, Links. 

Professor, proponha aos alunos que se organizem em grupos e façam uma experiência com 

a percussão vocal tendo como base uma música eleita pelo grupo. Esse experimento pode ser 

feito em outro ambiente da escola, como o pátio ou a quadra, lugares onde haja espaço para que 

as experimentações de um grupo não interfiram na do outro.  

Em sala de aula, proponha uma roda de conversa para socializar as experiências, a partir das 

seguintes provocações: 

 Quais as sensações obtidas por você ao produzir sons?  

 Que músicas foram apresentadas pelos grupos junto à percussão vocal?  

 Eram musicas antigas, atuais, temáticas...? 

 Como foram reproduzidos os sons criados por cada elemento do grupo? 

 Você já participou de experiências semelhantes a essa fora do ambiente escolar?  

 

Registre toda a experiência dos alunos, fotografando os grupos, gravando as apresentações 

a serem postadas no Blog criado e no site Pedra Virtual – htpp://pedravirtual.webnode.com . 

Finalize a proposição com uma nutrição estética, exibindo o vídeo Somebody that I used to 

know – Acapella version que apresenta, numa produção multimídia, o corpo como suporte para 

produzir música. 

 

Proposição 3: DJ – Ação expressiva 

Ser DJ é ser artista, um profissional que sabe interpretar o ambiente, o público, que escolhe 

com propriedade a track, planeja roteiros, cria uma sintonia e mixa com perfeição e sensibilidade 

de acordo com a sua leitura de mundo e focado em seu público. Quem nunca foi surpreendido ao 

ouvir uma música conhecida remixada em uma versão completamente diferente? Ser DJ é algo 

que transcende o saber tocar: envolve sentimento, dedicação e amor à profissão. 
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Os jovens se sentem atraídos pela profissão de DJ, uma das carreiras mais cobiçadas 

atualmente, pois homens e mulheres quando estão atrás das pickups são vistos como pessoas 

interessantes, “descoladas” e bem relacionadas. 

Lembramos, mais uma vez, que a sala deverá estar preparada para receber os alunos e com 

os softwares indispensáveis para as produções musicais. Os alunos na Sala de Informática ou na 

sala do Programa Acessa Escola, terão a oportunidade de explorar o software Virtual DJ, um 

aplicativo que possibilita a simulação de atuação de um DJ, por meio do computador, frente a uma 

mesa de mixagem.  

Antes de iniciar as produções musicais, apresente aos alunos vídeos e tutoriais online sobre 

os recursos do software Virtual DJ que estão disponíveis no site Pedra Virtual – 

htpp://pedravirtual.webnode.com , clicando em Material de Apoio e, em seguida, Links. 

Organize junto aos alunos a divisão dos grupos, solicite que elejam entre os membros de 

cada grupo aquele que será o músico (DJ). Peça também que selecionem as composições que 

farão parte dos estudos e pesquisas, uma playlist. Essas informações servirão de subsídios para 

que possam aprofundar seus conhecimentos quanto a prática de um produtor de música 

eletrônica – DJ. 

Para as produções indicamos a utilização de músicas que fazem parte do acervo do site 

Domínio Público. 

Após o caminho percorrido e pelas observações realizadas com a atividade de percussão 

corporal e vocal e as demais discussões e reflexões sobre a profissão DJ, proponha aos alunos a 

realização de uma mostra onde poderão exibir suas produções musicais e pesquisas relacionadas 

às profissões contemporâneas do campo da música com interface em tecnologias digitais. 

Durante as exibições chame a atenção dos alunos para as questões da qualidade sonora das 

produções, ou seja, a qualidade da mixagem. Para tanto, peça aos alunos que fiquem atentos e 

observem nas produções a adequada utilização dos ajustes de volume (intensidades), das 

durações, da distribuição dos timbres, da ambiência, da reverberação, da frequência (sons bem 

definidos, instrumentos bem audíveis). Observem também a originalidade nas produções; se as 

mesmas não deixam os ouvintes com os ouvidos “cansados”, se há equilíbrio entre os sons 

instrumentais e vocais (quando for o caso deste último ser utilizado).  

 Todo esse “olhar” para as produções promoverá a discussão e a reflexão sobre a questão de 

que não há mixagem errada e de que não existe “a” mixagem, mas “as possíveis mixagens”, como 
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também os levará a constatar que quando começamos a trabalhar em uma música, a única coisa 

de que temos certeza é que nossos ouvidos serão nossos guias e nossos juízes. 

Pergunte-lhes, ao final: Como DJ, conseguiram atingir o seu público? Qual foi a receptividade 

do público?  

 

Situação de Aprendizagem III: Início, meio e fim – ações para divulgar   

 

Proposição 1: Pesquisando o mercado de trabalho 

Professor, você pode investigar com seus alunos como funciona o mercado de trabalho para 

esses profissionais: Quanto ganha um profissional dessa área? O que eu preciso conhecer? Eu terei 

campo no mercado de trabalho? Existem cursos voltados para se profissionalizar?  

Ao iniciar essas discussões pense nos caminhos que terá que percorrer para que tudo fique 

bem claro para os alunos, essas questões são imprescindíveis e, segundo o Currículo do Estado de 

São Paulo – LCT, “O aluno precisa constituir as competências para reconhecer, identificar e ter 

visão crítica daquilo que é próprio de uma área do conhecimento e, a partir desse conhecimento, 

avaliar a importância dessa área ou disciplina em sua vida e em seu trabalho”. 

Professor, como lição de casa solicite aos alunos que busquem informações sobre os temas 

relacionados abaixo:  

 Direitos autorais; 

 Domínio público; 

 Contrato de produção de jingle e de DJ; 

 Currículo de trabalho; 

 Mercado de trabalho. 

Como sugestão, indicamos que utilize a metodologia de navegação orientada e livre. Alguns 

sites que podem contribuir com essa pesquisa estão disponíveis na internet, assim como no site 

Pedra Virtual – htpp://pedravirtual.webnode.com, clicando em Material de Apoio e, em seguida, 

Links. 

Solicite aos alunos que registrem as informações que considerarem relevantes sobre as 

descobertas em cada site pesquisado. Para isso, propomos a elaboração de uma apresentação 

multimídia, contendo de 6 a 10 slides a serem publicados no Blog. 

Professor, provoque reflexões acerca das apresentações publicadas e peça aos alunos que 

respondam, em forma de comentários, as questões a seguir: 
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 As pesquisas contribuem em que aspectos para as profissões estudadas?  

 Existe alguma informação que transformaria ou inviabilizaria a divulgação das 

produções musicais criadas por você e seu grupo nas vivências de Jinglista e DJ? 

Aproveite o espaço de interação virtual do Blog para mediar as reflexões dos alunos que lá 

foram inseridas. 

 

Síntese e Avaliação 

 

Professor, estamos chegando ao final dos trabalhos e um olhar cuidadoso sobre o processo 

vivido se faz necessário. Apresentamos uma sequência didática onde os alunos tiveram a 

oportunidade de desenvolver o fazer artístico, a contextualização e a fruição estética. Agora é hora 

de rever as produções e refletir sobre as aprendizagens adquiridas pelos alunos envolvendo 

diferentes aspectos, entre os quais conteúdos, competências e habilidades estão em destaque.  

Prepare o ambiente de modo que facilite a exposição/exibição dos trabalhos. Para isso, você 

vai precisar de computador, projetor multimídia, tela de projeção (Kit Móvel) e conexão, uma vez 

que as produções estão publicadas em ambientes virtuais. 

Escolha um representante de cada grupo para socializar essas produções. 

Em seguida faça uma roda de conversa e formule algumas questões sobre aspectos 

relevantes que você observou durante todo o percurso das situações de aprendizagem, entre elas: 

 Além das profissões de Jinglista e DJ, quais outras profissões ligadas à música foram 

observadas no desenvolvimento dos trabalhos? 

 Como a tecnologia digital contribui de forma significativa para essas profissões? 

 Quais foram os facilitadores e os dificultadores desse trabalho? 

 

 

GLOSSÁRIO  

 

Beat Box – palavra inglesa que significa caixa de batida. É uma percussão vocal que simula 

instrumentos musicais e efeitos sonoros, bastante utilizados pelos DJ. 
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DJ – disc jockey ou disco-jóquei (DJ ou dee jay) - é um profissional que seleciona diferentes 

composições, e realiza um trabalho de mixagem dessas composições, utilizando toca discos, CDs, 

DVDs, softwares, dentre outros. 

 

Jingles – mensagens publicitárias musicadas com objetivo de divulgação de ideias e/ou produto. 

 

Mixagem – é a atividade onde várias fontes sonoras são combinadas em um ou mais canais. O 

dispositivo utilizado para mixagem é conhecido como mixer, mesa de som ou console de mixagem. 

 

Pickup – toca-discos (vinil). 

 

Playlist – seleção de músicas mais tocadas pelo DJ (arquivo pessoal do DJ). 

 

Track – são faixas/músicas de um disco de vinil ou CD. 
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4º Bimestre: As profissões contemporâneas do campo do teatro com interfaces em tecnologias 

digitais. 

 

Como proposta para o 4º bimestre apresentamos uma sequência didática na qual se propõe 

o estudo sobre algumas das profissões contemporâneas do campo do teatro com interfaces em 

tecnologias digitais, procurando garantir aos alunos momentos de produção, reflexão e fruição 

estética, por meio de processos educativos que percorrerão os territórios dos saberes estéticos e 

culturais, materialidade e processo de criação. Serão desenvolvidas pesquisas e experimentações 

em teatro, atuando com processos colaborativos na criação/produção artística e seus registros. 

Assim, durante os estudos e nas ações expressivas, os alunos serão solicitados a utilizar os 

conhecimentos sobre a linguagem teatral adquiridos nos anos anteriores da sua escolaridade, 

sendo instigados a pesquisar e identificar as estruturas que envolvem a montagem de um 

espetáculo teatral de animação e os profissionais nela envolvidos. Também serão levados a operar 

com diferentes ferramentas digitais – editores de textos, apresentação multimídia, Software, sites, 

rede social – nas pesquisas e nos registros das ações vivenciadas, proporcionando uma relação de 

proximidade com o fazer artístico e possibilitando a construção de novos significados estéticos. 

http://www.fernandinhobeatbox.com.br/
http://www2.cultura.gov.br/site/?cat=187
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5198.html
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Com a utilização de uma metodologia de pesquisa orientada da web (WebQuest), disponível 

no Anexo I deste documento e no site Pedra Virtual 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/webquest/, os alunos investigarão algumas das 

profissões do campo do teatro que tenham interfaces em tecnologias digitais.  

Em seguida, dentro de um processo de criação coletiva, também pesquisarão sobre o Teatro 

de Animação e os profissionais que se utilizam das tecnologias digitais na produção e 

apresentação de um espetáculo teatral desse gênero. Os resultados das pesquisas e 

experimentações subsidiarão o processo de criação, que serão compartilhados por meio de 

recursos multimídia. 

Dessa forma, pretende-se ampliar, por meio de pesquisas e estudos, os conhecimentos dos 

alunos sobre a linguagem do teatro e a diversidade do campo de atuação dos profissionais 

envolvidos na produção de um espetáculo teatral; profissões com funções técnicas, de 

comunicação e imagem, artísticas e administrativas.  

Durante os estudos serão destacados os profissionais que exercem funções artísticas e 

técnicas, dentre elas o dramaturgo, o bonequeiro, o iluminador, o sonoplasta, o cenógrafo, o 

aderecista, o ator-manipulador/animador e o chefe de audiovisuais. A intenção é propiciar aos 

alunos o desenvolvimento das habilidades de: investigar por meio de pesquisas as profissões 

existentes no campo do teatro necessárias para a produção de um espetáculo de Teatro de 

Animação; reconhecer as profissões existentes no campo do teatro para compreender a atuação 

desses profissionais no mercado de trabalho; perceber as influências do uso da tecnologia digital 

nas cenas teatrais, característica de uma nova teatralidade; observar as tendências cênicas 

apresentadas pelas mídias e os diversos recursos tecnológicos digitais, em diálogo com a poética 

pessoal e processos coletivos e/ou colaborativos. 

Durante o desenvolvimento das proposições, serão utilizados os softwares: Audacity e 

Virtual DJ, na abordagem da sonoplastia; Software Educacional “Vamos Escrever!: projetos de 

escrita interativa” para criação de roteiros e Movie Maker para edição áudio-visual. 

 

Conhecimentos priorizados 

► Saberes Estéticos e Culturais. Compreender os conceitos estudados e sua relação com a 

produção de um espetáculo teatral de animação. Percorrer este território possibilita o 

estudo sobre a origem dessa modalidade teatral e sua trajetória até a 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/webquest/
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contemporaneidade, ampliando as possibilidades de pesquisa sobre as profissões 

relacionadas à sua produção. 

► Materialidade. O diálogo entre matérias e ferramentas na construção de personagens, 

cenários, figurinos e adereços. 

► Processo de criação. Poética pessoal e de processos coletivos e/ou colaborativos; 

produção de um espetáculo de animação. 

 

Nesse sentido os conteúdos abordados serão: 

► Percursos de experimentação (dramaturgo, bonequeiro, iluminador, sonoplasta, 

cenógrafo, aderecista, ator-manipulador/animador, chefe de audiovisual); 

► Procedimentos criativos (experimentação de materiais – escrita e adaptação textual; 

sonoplastia; cenografia; iluminação; efeitos cênicos; confecção de figurinos, adereços e 

bonecos de animação; edição de vídeo; criação de personagem); 

► Suportes e ferramentas tecnológicas digitais (inserção e edição de imagens, vídeos, 

sons; criação de roteiros). 

 

Competências/Habilidades 

► Investigar e reconhecer as profissões existentes no campo do teatro, necessárias para a 

produção de um espetáculo teatral, compreendendo a atuação desses profissionais no 

mercado de trabalho; 

► Operar com diferentes materialidades, estabelecendo relações entre forma e imaginário 

poético; 

► Utilizar os conhecimentos sobre tecnologias digitais na produção teatral. 

 

Registro/Avaliação 

Registrar é uma prática que merece toda a atenção, pois se trata de uma ferramenta 

indispensável para organizar, analisar e reavaliar a prática docente. O registro é um recurso eficaz 

para auxiliar o educador a melhor conhecer os seus alunos, perceber mais claramente os seus 

progressos, proporcionando uma maior segurança no ato de avaliar. Além disso, o mesmo 

possibilita ao educador rever sua prática pedagógica no sentido de adequá-la às necessidades dos 

educandos. É uma forma de documentar o percurso, o processo de construção das aprendizagens, 

pontuando as experiências, as pesquisas, os textos, as reflexões, as experimentações, as poéticas 
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pessoais ou em grupos, em outras palavras uma amostragem do que se fez e o que se pensa sobre 

o que se fez. 

Pensando sobre o percurso em sala de aula, durante o desenvolvimento das situações de 

aprendizagem de teatro, propomos, inicialmente, a utilização da ferramenta Webquest, criada 

para este fim e disponibilizada no site Pedra Virtual –  

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/webquest/.  

Professor, webquest é uma metodologia de pesquisa com orientações didáticas na própria 

web utilizando recursos encontrados no espaço virtual, enriquecendo assim com as informações 

da própria web transformando-as em conhecimento. Geralmente é elaborada por um professor – 

este publica questões e orientações sobre as tarefas a serem realizadas desenvolvendo 

habilidades cognitivas dos alunos. 

O grupo de trabalho criado no Facebook por você, professor, durante o desenvolvimento da 

Sequência Didática de Dança, servirá de repositório dos registros das pesquisas realizadas na 

Webquest, também para postarem os vídeos-espetáculos que serão produzidos ao final da 

Situação de Aprendizagem II deste material, bem como um espaço de divulgação das ações 

exitosas no desenvolvimento das proposições.  

O site Pedra Virtual, elaborado durante o desenvolvimento da Sequência Didática de Artes 

Visuais, servirá de suporte para publicação de textos de apoio teórico, orientações pedagógicas, 

reflexões e seletiva de produções realizadas pelos alunos nesta Sequência Didática de Teatro. 

 

Sondagem 

 

Proposição 1 – roda de conversa 

Professor, para despertar nos alunos o interesse por uma atividade profissional relacionada 

ao campo do teatro, é interessante que você converse com eles sobre a produção de um 

espetáculo teatral e as profissões/funções relacionadas a esse campo. Explique que essas 

profissões estão divididas em quatro eixos e que também podem se utilizar das tecnologias 

digitais para a sua produção:  

► Profissões com funções técnicas;  

► Profissões com funções artísticas;  

► Profissões com funções de comunicação e imagem; 

► Profissões com funções administrativas.  

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/webquest/
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Para orientá-los na realização desta proposição, no Anexo II deste material e no site Pedra 

Virtual – http://pedravirtual.webnode.com/teatro/quadro-de-profissões, você encontrará um 

quadro com a lista dessas profissões e nos Anexos III e IV as definições e as funções das mesmas 

na produção de um espetáculo teatral. 

Professor, para enriquecer ainda mais o debate acerca das profissões, propomos que faça os 

seguintes questionamentos: 

► Das profissões citadas, qual(is) você conhece e/ou já ouviu falar?  

► Existe em seu bairro ou na sua cidade cursos de formação para este campo de atuação 

profissional? Em caso negativo, onde poderíamos buscá-la? 

► A tecnologia digital transformou a criação e/ou ação desses profissionais?  

► Você já participou de uma produção teatral? Em qual função? Relate sua experiência 

nesta função contando o caminho trilhado (pesquisa, ensaio, equipamentos 

manipulados, tecnologias digitais utilizadas...). 

► Você sabe o que é teatro de animação? Já assistiu algum espetáculo dessa modalidade 

artística? 

► Quais companhias de teatro de animação você conhece? 

 

Em seguida, para ampliar o conhecimento dos alunos sobre a atuação dos profissionais da 

área do teatro, a partir das vivências de seus projetos poéticos, sugerimos: 

► Pesquisa e estudo sobre as profissões e funções envolvidas na produção de um 

espetáculo teatral; 

► Pesquisa e estudo das tecnologias digitais utilizadas na produção de um espetáculo 

teatral; 

► Pesquisa e estudo sobre Teatro de Animação (definição, modalidades, companhias etc.). 

 

Proposição 2 – Webquest 

Neste momento, propomos que leve os alunos até a Sala de Informática, organizando-os em 

grupos e distribuindo para cada um os seguintes temas de pesquisa:  

 Tema 1 – Profissões com funções técnicas; Profissões com funções de comunicação e 

imagem; Profissões com funções artísticas; Profissões com funções administrativas.  

 Tema 2 – Tecnologias digitais utilizadas na produção de um espetáculo teatral; 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/quadro-de-profissões
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 Tema 3 – Teatro de Animação (definição, modalidades, companhias etc.) 

Para responder a essa pesquisa, solicite aos alunos que acessem o site Pedra Virtual – 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/webquest/ e respondam às questões da Webquest. Os 

slides produzidos ao final dos questionamentos da Webquest deverão ser publicados no grupo do 

Facebook.  

Em seguida, para a realização do Seminário, que também está proposto na Webquest, 

organize um cronograma que contenha o dia, a ordem e o tempo destinado a cada uma das 

apresentações.  

Os temas pesquisados subsidiarão as experimentações criativas na produção e edição do 

vídeo que registrará os espetáculos teatrais produzidos durante o desenvolvimento das 

proposições desta Sequência Didática. 

 

Situação de Aprendizagem I: Ação expressiva 

 

Professor, para essa situação de aprendizagem propicie um momento de reflexão junto aos 

seus alunos sobre o percurso já trilhado por eles na linguagem teatral. Como estímulo para essa 

reflexão, sugerimos que exiba o vídeo Recreio com História: teatro : Parte I. É possível fazer o 

download dos vídeos no Banco Internacional de Objetos Educacionais – MEC 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/MEC/14152 e também no site Pedra Virtual 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/videos/ (Vídeo 1: Recreio com História:  Mateus e Vídeo 

2 - Recreio com história – Aline) 

Para reproduzir o vídeo é necessário que o computador tenha o plugin do Windows Media 

Player. Se o computador não possuir o plugin, é possível fazer o download nos links indicados. 

 

Proposição 1: Vamos escrever!? 

Professor, existem diversas modalidades de teatro de animação: sombra, varas, bonecos 

(fantoches), objetos, mamulengos, luvas, mãos etc. Utilizaremos nesta Sequência Didática a 

modalidade “animação de objetos”,  justificando-se pelo fato do teatro de objetos ser do nosso 

tempo, pois nasceu no final do século XX; também pela proximidade com os alunos, visto que, a 

partir de objetos manufaturados, reconhecíveis por todos, feito a partir de coisas comuns e até 

mesmo descartadas com o cotidiano é possível falar de suas realidades. 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/webquest/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/MEC/14152
http://pedravirtual.webnode.com/teatro/videos/
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É hora de propor aos alunos que se organizem em duplas para a escrita de um texto teatral 

(narrativa utilizando o Software Educacional – “Vamos escrever!: projetos de escrita interativa”). 

No Anexo V, deste material, disponibilizamos a ficha técnica deste software, e o tutorial completo 

no site Pedra Virtual –  http://pedravirtual.webnode.com/teatro/tutoriais/ . 

Agende com antecedência a Sala de Informática da escola e oriente os alunos sobre quais 

temáticas para o texto atendem melhor à sua realidade escolar e aos seus interesses.  

Professor, para complementar as orientações aos alunos na criação do texto teatral, já 

disponíveis no Software Educacional (ícone “Ajuda”), apresentamos os seguintes itens: 

1. Tente visualizar ao máximo cada cena, seus detalhes e sua veracidade. 

2. Pergunte-se: O QUE?; COM QUEM?; QUANDO? ONDE ACONTECE? POR QUE ACONTECE? 

São perguntas que norteiam o desenvolvimento da história.  

3. Observe que no teatro O COMO (as coisas acontecem) é mais importante do que O QUE 

(acontece). 

4. Procure revelar sua história e os personagens aos poucos, construindo as ações com 

calma, respeitando o início, meio e fim (conflito, clímax e desfecho). 

5. Após o clímax não perca muito tempo, o expectador pressente ou já sabe o que virá. 

6. Um personagem é uma força dentro da história. 

7. Diálogo dramático é um diálogo onde o que é dito por um personagem afeta 

intensamente o outro, deve conter metáforas e retórica (no sentido de argumentação). 

8. O conceito de texto dramático está entrelaçado com a estrutura dramática ou enredo no 

decorrer da escrita merecendo desta forma, atenção ao tema e sua abordagem do 

começo ao fim.  

9. Oriente os alunos a salvarem os arquivos criados, os mesmos serão utilizados nas 

próximas proposições. 

Professor, para a Proposição 2,  solicite aos alunos que tragam de casa, materiais e objetos 

diversos, tais como: papéis variados e coloridos, cola, tesoura, barbante, varetas, fita adesiva, 

garrafas pet, pedaços de tecidos, sacolas plásticas, papelão, embalagens plásticas, fitas, lã, botões, 

bolinha de isopor, tintas, pincéis, objetos do cotidiano (coador de chá, colher, pá, espanador) etc., 

que serão utilizados na criação de personagens, figurinos e adereços, de acordo com o texto 

teatral criado nesta proposição. 

 

 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/tutoriais/
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Proposição 2: Criando personagens 

Este é o momento de criação, experimentação e manipulação de materiais.  

Retomando as duplas de alunos que escreveram os textos teatrais na proposição anterior, 

organize-as em grupos de forma a garantir que cada grupo seja formado por quatro duplas.  

Assim divididos, cada grupo deverá selecionar um dos roteiros produzidos pelas duplas que 

o compõe, como também qual modalidade do Teatro de Animação (sombra, boneco, vara, luva, 

dedo, fantoche...) irão utilizar para produção dos personagens.  

Oriente os alunos, nesta etapa de produção/criação, para a caracterização dos personagens, 

explique como podem ser produzidos os olhos, bocas, expressão das sobrancelhas, cabelos, 

figurino, etc., se necessário, leve para sala de aula imagens da Internet, recortes de revistas, 

fotografias entre outros. 

 

Proposição 3: Preparando o espaço cênico 

 Professor, nesta proposição contemplaremos as profissões de sonoplasta, iluminador, 

cenógrafo e aderecista, profissionais, dentre outros, responsáveis pela composição do espaço 

cênico. 

Continuando o trabalho com os mesmos grupos de alunos, oriente-os para que, 

considerando o roteiro escolhido e os personagens criados, pesquisem os objetos, sons, musicas, 

imagens, materiais e equipamentos que serão utilizados na produção do teatro de animação, 

levando em conta a especificidade das profissões. 

Agende com antecedência a Sala de Informática da escola e oriente os grupos a se 

dividirem em subgrupos de trabalho. Cada subgrupo ficará responsável por uma profissão: 

 

Subgrupo 1 – Sonoplasta: 

Materiais a serem pesquisados: músicas, sons, trilhas sonoras (trilha branca) 

Pensando no roteiro proposto, os alunos vivenciarão o processo de criação de um 

sonoplasta, os grupos utilizarão os softwares Audacity e o Virtual Dj (tutoriais apresentados na 

Situação de Aprendizagem Música) para a edição de som , áudio e efeitos sonoros para compor o 

teatro de animação. 
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Subgrupo 2 – Iluminador: 

Materiais a serem pesquisados: canhões de luzes, lâmpadas, refletores, lanternas, projetor 

multimídia, spotlight, strobo.  

É importante que os alunos percebam pela pesquisa, que o profissional de iluminação faz 

uso de um projeto a fim de determinar quando será utilizada a mesa de luz (dimmers), o jogo de 

luzes (utilização de películas coloridas ou gelatina, spotlight, strobo) ou blackout. 

 

Subgrupo 3 – Cenógrafo: 

Materiais a serem pesquisados: imagens, vídeos. 

Ao pesquisar a profissão do cenógrafo, os alunos devem criar esboços, mapas de palco, croquis. 

Distribua folhas de papel sulfite, lápis e borracha aos membros do grupo para que possam 

produzir o esboço de seu projeto cenográfico. 

 

Subgrupo 4. – Aderecista: 

Materiais a serem pesquisados: adereços de cena (flores, mobiliário, etc.) 

Para a pesquisa dos materiais a serem utilizados em cena, o aluno deverá atentar para o roteiro da 

peça, troca de cenários (se houver) e a dinâmica dos personagens em cena. 

 

Situação de Aprendizagem II: Teatro de animação 

 

Proposição 1: Ensaio geral 

Professor, nesta proposição contemplará a profissão de ator-manipulador/animador. Este é 

o momento para transformar tudo que foi produzido: roteiro, personagens, cenário, sonoplastia, 

iluminação em um espetáculo teatral de animação. Os grupos devem dividir as tarefas, organizar o 

espaço cênico trazer os personagens e ensaiar o texto.  

Antes da próxima proposição solicite aos alunos que tragam para sala de aula: notebook, 

máquina digital, celular, tablet, filmadora, microfone, tripé ou base para fixar o equipamento de 

gravação, cabos de dados dos equipamentos digitais. 
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Proposição 2: Em CENA a Ação 

Professor, chegamos ao momento da gravação do teatro de animação. Peça aos grupos que 

selecionem e organizem um espaço na sala de aula ou em outro local da própria escola que 

utilizarão como palco do teatro de animação. 

Passos sugeridos para a gravação (organização do espaço cênico): 

1º Organizar o cenário em uma mesa plana; 

2º Dispor os personagens à mesa de acordo o roteiro criado; 

3º Dispor os objetos para a iluminação; 

4º Dispor o aparelho de gravação em um local fixo (tripé ou suporte). 

 

Proposição 3 – Edição 

Professor, nesta proposição os alunos utilizarão o software Movie Maker para a edição do 

vídeo gravado (tutorial disponibilizado no site Pedra Virtual 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/tutoriais/ ). 

Para a edição, oriente os grupos sobre algumas das etapas de edição: 

1º Junção dos atos; 

2º Inserção de sonoplastia; 

3º Inserção de efeitos; 

4º Inserção de títulos e legendas... 

Após a conclusão da edição do vídeo do teatro de animação oriente os grupos a postarem os 

vídeos no grupo criado no Facebook. 

 

Síntese e Avaliação 

 

Professor, estamos chegando ao final dos trabalhos e um olhar cuidadoso sobre o processo 

vivido se faz necessário. Apresentamos uma Sequência Didática onde os alunos tiveram a 

oportunidade de desenvolver o fazer artístico, a contextualização e a fruição estética. Agora é hora 

de rever as produções e refletir sobre as aprendizagens adquiridas pelos alunos envolvendo 

diferentes aspectos, entre os quais conteúdos, competências e habilidades estão em destaque.  

Prepare o ambiente de modo que facilite a exposição/exibição dos trabalhos. Para isso, você 

vai precisar de computador, projetor multimídia, tela de projeção (Kit Móvel) e conexão, uma vez 

que as produções estão publicadas em ambientes virtuais. 

http://pedravirtual.webnode.com/teatro/tutoriais/
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Escolha um representante de cada grupo para socializar essas produções. 

Em seguida faça uma roda de conversa e formule algumas questões sobre aspectos 

relevantes que você observou durante todo o percurso das situações de aprendizagem, entre elas: 

► Além das profissões de dramaturgo, iluminador, cenógrafo, sonoplasta, aderecista, 

figurinista, ator-manipulador/animador quais outras profissões ligadas ao teatro foram 

observadas no desenvolvimento dos trabalhos? 

► Como a tecnologia digital contribui de forma significativa para essas profissões? 

► Quais foram os facilitadores e os dificultadores desse trabalho? 

 

 

GLOSSÁRIO  

 

Ator manipulador/animador – ator que manipula personagens dando vida podendo utiliza-se do 

seu próprio corpo como suporte para o boneco.  

 

Blackout – ausência de luz na cena (não podendo ultrapassar o tempo de 10 segundos). 

 

Bonequeiro - fabricante de bonecos e fantoches para manipulação.  

 

Dimmers – controle de intensidade da luz. 

 

Hardware - é a parte física do computador, são os equipamentos, periféricos acoplados em 

produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. Exemplos: impressora, 

monitor de vídeo. 

 

Movie maker - é um software de edição de vídeos da Microsoft que possibilita o usuário 

doméstico a adicionar efeitos de transição, de áudio, animação e textos personalizados (títulos, 

legendas, créditos etc). 

 

Peopleware – o usuário, a pessoa que utiliza os softwares e hardwares com determinada 

intencionalidade. 
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Plugin - Um plugin é um programa instalado no navegador que permite a utilização de recursos 

não presentes na linguagem HTML, na qual são criadas as páginas. Um exemplo comum de plugin 

é o Flash Player que é um visualizador de programs escritos em flash. Outro muito comum é o 

plugin para Java. É uma programa que permite executar aplicações Java muito usadas pelos sites 

de bancos para criar teclados virtuais. Outros como o Windows Media Player e QuickTime para 

exibição de vídeos também são muitos utilizados. 

 

Software – é a parte lógica do computador, um sistema de instruções a serem executadas e 

seguidas na manipulação, execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas dos 

computadores; popularmente conhecido como “programa de computador.” Exemplo: Microsoft 

Word. 

 

Sonoplasta – é o profissional que tem por função realizar efeitos sonoros especiais, criar fundos 

sonoros, adequar volume e intensidade dos sons, inserir músicas em cenas, criar e misturar ruídos, 

sons e músicas. Sensibilizar o ouvinte transmitindo mensagens e mexendo com os sentimentos do 

outro por meio dos sons/musicas utilizadas. 

 

Strobo – luz intermitente. 

 

Teatro de animação - é um gênero teatral que inclui variadas modalidades: sombra, objetos, 

máscaras, boneco, vara, luva, dedo, formas, sombras, fantoche, representando ideias abstratas, o 

homem ou o animal. 

 

Webquest- A webquest é uma metodologia de pesquisa com orientações didáticas na própria web 

utilizando recursos encontrados no espaço virtual, enriquecendo assim com as informações da 

própria web transformando-as em conhecimento. Geralmente é elaborada por um professor – 

este publica questões e orientações sobre as tarefas a serem realizadas desenvolvendo 

habilidades cognitivas dos alunos. 
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