
 

1ª série do Ensino Médio 

Prof. Paulo Coutinho 

 

Queridos/as estudantes, não houve tempo hábil para dividirmos todas 

as turmas de 1ª serie para o direcionamento às disciplinas de Artes Visuais e 

Música, por isso envio este material para todos, no intuito de contemplar as 

duas disciplinas no campus. O material a seguir são sugestões de vídeos para 

acessarem nesse momento de isolamento social. O objetivo desse material 

consiste em estimulá-los a pensar e refletir sobre ARTE no contexto educativo 

e sua função enquanto fenômeno cultural e conhecimento humano. Os três 

links abaixo buscam conduzi-los a um caminho de reflexão sobre a importância 

do fazer artístico na vida em sociedade, mas, além disso, seu poder de 

transformação dependendo das formas de sua transmissão e concepção.  

Sugiro seguirem o roteiro partindo do item 1 ao 3, porém não precisam 

assistir tudo no mesmo momento. Façam como acharem melhor.  Aproveitem!  

 

1) Entrevista com a arte educadora Ana Mae Barbosa: “arte não se ensina, 

contamina-se pela arte”. 

Esse vídeo tem duração de seis minutos e mostra como a educadora entende 

a arte em sua importância como conhecimento humano e preponderante para o 

crescimento humano. Acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ROz0EPOdkc0 

 

2) Filme Sociedade dos Poetas Mortos:  

Sinopse: “Sociedade” se passa em uma escola masculina ultraconservadora 

dos anos 1950. Seus alunos são tratados com rigidez e tudo é regrado, desde 

à roupa e horários. É contratado um professor de Inglês, que por sinal é ex-

aluno, John Keating (Robin Williams) que logo propõe atividades diferentes e à 

frente do seu tempo para a época: levar os alunos para atividades fora da sala, 

fazê-los apresentar seus trabalhos a pensar mais e a aproveitar mais as coisas, 

principalmente pelo conceito do “Carpe Diem” – expressão latina que significa 

“aproveite o dia”. Ao pesquisar o passado do professor, seus alunos 

descobrem um grupo secreto de alunos que dá o título do filme: “Sociedade 

dos Poetas Mortos”, que foi um grupo fechado de alunos que se reuniam de 

madrugada que, a princípio, contavam poesias. Os estudantes aderem à ideia 
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https://www.youtube.com/watch?v=ROz0EPOdkc0


e fazem mais do que contar poesias: falam de seus problemas, política e de 

tudo em geral.  

Esse filme encontra-se disponível na Netflix para os que são assinantes. Para 

os que não são assinantes, basta acessar o link abaixo.  

https://www.youtube.com/watch?v=EXw77BkVqyA 

Após assistir o filme pense, reflita e responda o seguinte ponto:  

O que chama a atenção no filme é que mesmo existindo tantas formas de 

linguagem, é na arte que o professor busca a sua inspiração para lecionar e 

refletir sobre o mundo. Vimos também no filme a importância da arte na vida 

das pessoas. Através dela Keating, conseguiu despertar a sensibilidade que 

repousava dentro de cada um. Fez perceber que não somos apensas razão, 

mas também sentimentos e que a vida precisa ser vivida intensamente, 

aproveitando um dia de cada vez (Carpe Diem).  

E pra você? Que sentimentos e questionamentos, conclusões o filme 

revelou? 

Pense e escreva sobre isso como forma de externar suas ideias sobre o que 

assistiu... 

O que espera do ensino das Artes visuais e da Música no Colégio Pedro 

II?  

Pense e escreva sobre suas expectativas na escola sobre essas disciplinas.  

 

3) Conhecer sobre a música Another brick in the wall 

 

Depois de assistir o filme, vale a pena conhecermos a obra Another Brick in 

the Wall da banda de rock Pink Floyd. Vamos verificar como o som e a letra da 

canção se manifesta como uma forma de comportamento crítico. Para melhor 

conhecermos essa obra singular dessa banda de rock, acessem o link abaixo 

para compreenderem como a música conta histórias, vivências e experiências 

que são expressas em sons, notas e discursos que fazem parte da vida.   

Obs: Acessem o link e sigam as orientações conforme mostra a narrativa da 

própria página.  Vale a pena também, assistir versões ao vivo dessa mesma 

obra no youtube. Algumas versões nos ajuda a visualizar a sincronia entre as 

linguagens visuais incorporando uma fusão de códigos que contextualizam o 

teor crítico que o compositor expressa nessa música. Aproveitem! 

https://www.letras.mus.br/blog/significado-another-brick-in-the-wall/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXw77BkVqyA
https://www.letras.mus.br/blog/significado-another-brick-in-the-wall/


       

 

 

 

 


