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O corpo como objeto da arte 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Introdução 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é destacar a importância do corpo na arte a partir da 

pintura, do desenho e da colagem. Inicialmente, os alunos devem ser levados a refletir sobre o corpo 

humano e, assim, sobre o próprio corpo, que é um tema constante na arte. Esse tema também revela 

fatos sobre diferentes épocas e culturas (crenças, modos de vestir, agir e pensar). Estudar questões da 

arte relacionadas ao corpo auxilia na promoção da autoconsciência corporal e no entendimento de 

como esse assunto é discutido na sociedade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Ampliar a consciência corporal e o autoconhecimento. 

• Estimular a imaginação e experienciar o desenho. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais Materialidades (EF69AR05) Experimentar e analisar 
diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance 
etc.) 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de 
criação em artes visuais, com base em temas 
ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Desenvolvimento 
Aula 1 – O estudo do corpo humano na arte 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em círculo, para que sejam exibidas imagens pelo 

professor e realizada uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, papel sulfite A4, lápis preto e lápis de cor, borracha 

Antes de começar a aula, é necessário que você reserve o projetor ou a sala de vídeo da escola. 

Caso não seja possível, podem-se exibir as imagens impressas. Para esta aula, apresente algumas 

imagens, que relacionem a arte e o estudo da anatomia humana. Utilize algumas imagens dos 

desenhos de estudos do corpo humano realizados por Leonardo da Vinci (1452-1519) e uma imagem 

da obra A lição de anatomia do Dr. Tulp (1632), de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). 

Utilize, como auxílio, imagens do livro de Biologia adotado pela escola ou de algum atlas do corpo 

humano. Essa é uma forma de relacionar arte e outros conteúdos, como Ciências Naturais.  

Comente um pouco as imagens. Explique que o ensino de Arte é multidisciplinar. Para que um 

artista execute determinada obra, são necessários conhecimentos de diferentes áreas, como Química, 

Matemática, Física, Sociologia, entre outras. Explique que muitos artistas que estudavam desenho ou 

pintura da anatomia humana utilizavam corpos de cadáveres para praticar. Essa era uma forma de 

entender a estrutura e o movimento do corpo. Os desenhos de Leonardo da Vinci são registros desse 

tipo de estudo, pois ele foi, também, um estudioso de ciências e engenharia.  

Já a pintura citada de Rembrandt foi feita por encomenda da Associação de Cirurgiões de 

Amsterdã, na Holanda. Na época, diferentes pessoas ou associações contratavam pintores para que 

realizassem obras sobre suas profissões. O quadro retrata uma aula de anatomia do dr. Nicolaes Tulp, 

que aparece na imagem de chapéu, e representa a dissecação de um cadáver. As aulas de anatomia 

aconteciam então em auditórios e reuniam muitas pessoas curiosas para aprender sobre o corpo 

humano. 

Aproveite esse tema e convide os alunos a comentar o que eles sabem a respeito do 

funcionamento do corpo humano, fazendo com que busquem relações com o que já aprenderam nas 

aulas de Ciências. Questione: “Que partes do corpo vocês reconhecem nos desenhos de Leonardo da 

Vinci e quais são as funções?”. Pergunte também se eles fazem Educação Física, esportes, dança, teatro 

ou outra atividade física. Essa é uma forma de levar o debate para a experiência sensorial da turma, 

possibilitando que conectem o tema da aula às práticas cotidianas e de vivência escolar.  

Apresente outras imagens de obras de arte que representem o corpo praticando diferentes 

atividades. Você pode mostrar imagens de estátuas da Grécia antiga que representam atletas 

praticando esporte, como O discóbolo (c. 140 d.C.), de Míron (século V a.C.), uma escultura grega 

recriada pelos romanos ou alguma obra de Ron Mueck (1958-), escultor australiano hiper-realista.  
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Pergunte se os alunos imaginam por que foi importante para gregos e romanos representar 

essas imagens. Explique que o esporte era uma atividade muito presente no cotidiano desses povos. 

Os atletas eram pessoas respeitadas e admiradas na sociedade. Por isso, diferentes tipos de esporte 

foram representados em esculturas e em pinturas em cerâmica. Foi na Grécia, inclusive, que surgiram 

os esportes olímpicos e as Olimpíadas.  

Em seguida, proponha uma atividade de desenho de modelo vivo. Peça que posicionem as 

mesas da sala em círculo e, no centro, dois ou três alunos de cada vez fazem uma pose para que os 

demais façam um desenho de um deles, usando papel sulfite A4 e lápis preto ou de cor. Depois, quem 

desenhou fica de modelo. Deixe que desenhem da maneira que conseguirem. Não há necessidade de 

que o desenho fique parecido com o real: pode ser um desenho resumido, simplificado; o aluno pode 

desenhar apenas uma parte ou só o contorno do corpo. O objetivo é descobrir diferentes formas de 

representar a figura humana. Explique que, no passado, as aulas de modelo vivo eram feitas com 

frequência nas escolas de arte. Nelas, os principais objetivos são o estudo e a observação do corpo 

humano.  

Ao final, reserve alguns minutos para conversar com os alunos sobre a aula. Pergunte: “O que 

acharam da atividade?”; “Como foi a experiência de desenhar outra pessoa e ser modelo para um 

desenho?”.  

 

Aula 2 – Formas de analisar a figura humana 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam exibidas imagens pelo 

professor e realizada uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, papel sulfite A4, revistas, jornais, tesoura com pontas 

arredondadas, cola, lápis preto, borracha  

Atividade 1: Representações do corpo na arte (15 minutos) 

Para esta aula, promova um debate sobre a representação do corpo na arte. Antes de iniciar a 

atividade, é necessário reservar um projetor para a exibição de imagens ou a sala de vídeo da escola. 

Caso não seja possível, você pode imprimir as imagens e pedir que os alunos as observem. 

Escolha pelo menos seis imagens variadas de representações do corpo humano na arte, de 

diferentes épocas e locais (Europa, Ásia, América do Sul, África) e que apresentem diferentes 

expressões artísticas (pintura, escultura, desenho, performance, dança, teatro, grafismo indígena 

sobre a pele, entre outras). As imagens podem ser representações de divindades, reis, rainhas, 

alegorias e pessoas comuns. Nesse primeiro momento, mostre as imagens sem legenda. Durante a 

exibição, faça as seguintes perguntas:  

• De quais épocas parecem ser as imagens? 
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• O que elas apresentam?  

• Por que o corpo é uma questão presente na arte em diferentes épocas e culturas?  

• Como podemos pensar a representação do corpo na nossa sociedade?  

Esteja atento às respostas. Após o debate, identifique as imagens apresentadas falando sobre 

o autor, o local e a época em que foram produzidas. Essa é uma forma de evidenciar que a 

representação da figura humana é algo importante em diferentes épocas e culturas.  

Em seguida, instigue os alunos a pensar sobre o contexto em que vivem. Como as pessoas são 

representadas na TV, internet, desenhos animados, histórias em quadrinhos, jogos de videogame, 

revistas e jornais?  

Atividade 2: Mapa do corpo (30 minutos) 

Reserve um tempo para transmitir as instruções da atividade que será feita em sala. Questione: 

“O que podemos transmitir com o nosso corpo?”. Com base nessa pergunta, cada aluno deve fazer um 

desenho simples do contorno do corpo humano em uma folha de papel sulfite A4. O interior da 

silhueta deve ser preenchido com colagens de imagens retiradas de jornais, revistas, encartes ou outro 

material gráfico. Eles podem usar imagens e palavras que expressem ações e/ou sentimentos, de 

forma a montar um atlas diferente do corpo humano. 

Para finalizar a aula, reserve um tempo para que os alunos vejam e comentem os trabalhos 

uns dos outros. Provoque-os analisando alguns trabalhos e expondo a diversidade de imagens e 

assuntos trabalhados por eles. 

 

Aula 3 – O corpo como comunicação 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam exibidas imagens pelo 

professor e realizada uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, papel sulfite A4, lápis preto, lápis de cor e borracha 

Nesta aula, os alunos devem trabalhar questões referentes à consciência corporal. O corpo 

também possui uma linguagem: expressões, gestos e contato visual fazem parte da comunicação.  

Apresente algumas imagens de obras de arte com expressões faciais em evidência. Você pode 

apresentar imagens das máscaras típicas da Commedia dell’Arte italiana. Nesse gênero teatral, durante 

as apresentações, geralmente realizadas na rua, os artistas usavam máscaras com expressões faciais 

exageradas para transmitir a essência do personagem: se ele era bom, ingênuo, mau, irritado, 

trapaceiro, engraçado, etc. A forma como eram delineados a boca e os olhos transmitia características 

da personalidade do personagem. 
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Você também pode selecionar algumas obras do artista estadunidense Norman Rockwell 

(1894-1978). Os personagens representados em suas pinturas demostram, por meio de expressões 

faciais, grande parte da mensagem da cena, com emoções como surpresa, tédio, felicidade, raiva, etc.  

Comente que nossas expressões faciais são muito importantes para a comunicação. Elas 

podem mostrar, mesmo sem palavras, a forma como nos sentimos e expressar nossos pensamentos. 

Além disso, podem auxiliar a comunicação verbal.  

Para trabalhar a importância das expressões faciais e do gesto na comunicação, embaralhe as 

colagens feitas na aula anterior e distribua aos alunos, sem que eles saibam a quem pertence. 

Proponha que imaginem que expressão facial poderia representar determinada colagem (alegria, 

tristeza, desconfiança, medo, etc.) e façam um desenho em papel sulfite A4, com lápis preto ou 

colorido, de um rosto com uma expressão facial específica.  

Ao final da atividade, os alunos devem compartilhar com os colegas como fizeram suas escolha 

e mostrar os desenhos e as colagens em que se inspiraram. Peça que tentem adivinhar qual é o 

sentimento ou a emoção que cada trabalho expressa.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos aluno. 

Inicialmente, espera-se que eles sejam capazes de relacionar o estudo de diferentes áreas do 

conhecimento integradas às artes visuais, no caso o estudo da anatomia por pintores e escultores. 

Também é esperado que identifiquem diferentes representações do corpo humano em obras de arte 

e o motivo dessas representações, relacionando-as ao contexto em que foram realizadas. A 

expectativa é de que eles reflitam sobre o próprio corpo, sobre como podem se expressar e comunicar 

sentimentos e ideias por meio da linguagem corporal.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Além da fala, como nosso corpo se comunica? 

2. Por que alguns artistas estudavam anatomia?  
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem que as expressões corporais são fatores importantes para a 
comunicação e que, além da fala, nosso corpo pode transmitir ideias e sentimentos por meio de 
expressões faciais, posturas e gestos.  

2. Espera-se que os alunos relembrem que os artistas estudavam anatomia para entender mais sobre 
o corpo humano e como representá-lo em suas obras. Ao observar a anatomia humana, os artistas 
estudavam o volume, as proporções e os movimentos do corpo.  


