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Reflexões sobre a nossa imagem 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta Sequência Didática, será aprofundada a representação do corpo humano na arte com 

base no conceito de beleza e em suas múltiplas interpretações. Também se discutirá que ideais de 

beleza mudam com o tempo e variam de cultura para cultura. Além disso, serão abordados temas 

como diversidade, representatividade e quebra de padrões. Para que o aluno pense na própria imagem 

e em como se posiciona no mundo, serão propostas atividades em diferentes suportes, como pintura 

e fotografia, para a produção de retratos e autorretratos. Esse exercício deverá auxiliar o processo de 

desenvolvimento da consciência corporal da turma.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Desenvolver a autonomia, a autoria, a percepção e a expressividade.  

• Conhecer e apreciar a si mesmo. 

 

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. 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 
proposições temáticas, repertórios imagéticos e 
processos de criação nas suas produções visuais. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – O que é beleza? 

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, papel sulfite A4, lápis grafite e lápis colorido 

Atividade 1: Discutindo ideais de beleza (20 minutos) 

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

para exibir imagens. Caso não seja possível, podem-se exibir essas imagens impressas em papel sulfite 

A4. Busque diferentes imagens de pinturas e esculturas em boa qualidade que retratem o tema “As 

três graças”, entre elas as de Peter Paul Rubens (1577-1640), de 1635, de Antonio Canova, de 1814-

1817, e a de Niki de Saint Phalle (1930-2002), de 1999. Selecione, também, imagens de autorretratos 

de artistas de diferentes nacionalidades, como da mexicana Frida Kahlo (1907-1954), do holandês 

Vincent van Gogh (1853-1890), do espanhol Pablo Picasso (1881-1973) e dos brasileiros Arthur 

Timótheo da Costa (1882-1922), Eliseu Visconti (1866-1944) e Djanira da Motta e Silva (1914-1979).  

A arte trata de diversos assuntos relacionados a nossa vida. A beleza nem sempre é uma 

preocupação dos artistas, pois a arte também pode retratar coisas que consideramos feias ou 

incômodas. A questão do que é o belo sempre esteve, e ainda está, muito presente na arte. A influência 

da civilização grega na cultura ocidental foi responsável pela busca, por diversos artistas, de um ideal 

de beleza próximo ou até que superasse a beleza clássica.  

Apresente aos alunos as diferentes imagens de pinturas e esculturas com o tema “As três 

graças” que você pesquisou. O tema dessas obras baseia-se em uma história da mitologia grega que 

possui versões variadas. Na mais conhecida, as três graças eram irmãs, filhas de Zeus e mulheres muito 

belas. Elas eram Tália, a que faz nascer flores; Eufrosina, a personificação da alegria; e Aglaia, a 

personificação da inteligência. Pergunte aos alunos o que eles identificam de diferente entre essas 

imagens. Oriente-os de modo que percebam que cada artista representou esses personagens 

mitológicos de uma forma completamente diferente, adotando os padrões de beleza femininos de 

cada época e local.  

Apresente também algumas imagens de revistas que exibam modelos e famosos na capa e 

discuta com a turma o padrão de beleza em nossa sociedade. Faça as seguintes perguntas: 

• Existe em nossa sociedade um padrão de beleza? Como ele é determinado? O que você 
acha desse padrão? 

• Quais são os efeitos nocivos da tentativa de alcançar um padrão de beleza a qualquer 
custo? 

• A beleza tem alguma relação com a saúde? E com o preconceito? 

• O que torna realmente bela uma pessoa, apenas sua aparência física ou suas ideias e 
atitudes? 
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Esteja atento às respostas, uma vez que essa atividade objetiva promover a reflexão do aluno 

sobre o próprio corpo e sobre como ele se sente em relação à sociedade, já que essa é uma fase de 

muitas mudanças físicas. 

Comente um fato curioso sobre as esculturas gregas. Na realidade, elas eram bem diferentes 

de como são conhecidas hoje, pois eram pintadas em cores vivas. Quando foram redescobertas, no 

final da Idade Média, já tinham perdido suas cores originais, por isso se acreditou que elas eram apenas 

de mármore branco. Durante séculos, isso causou uma impressão equivocada sobre o que seria o 

padrão de beleza grego. 

 

Atividade 2: Autorretrato como forma de identificação e expressão (25 minutos) 

Para esta atividade, você deve exibir as imagens de autorretratos dos diferentes artistas 

pesquisados. Analise-as com os alunos. Essas representações seriam fiéis à realidade? A pessoa foi 

representada utilizando algum adereço, como um chapéu, ou adicionou alguma paisagem ao fundo da 

imagem? Comente que hoje é muito comum vermos nossos retratos em selfies e até mesmo em fotos 

de documentos, mas que nem sempre foi assim. Antes da invenção da fotografia, os artistas 

procuravam outras formas de se representar. Explique que o autorretrato é um gênero da arte em que 

o artista representa a si mesmo independentemente do suporte escolhido. Nem sempre os artistas se 

representavam de forma fiel; nos autorretratos eles também expressavam seus sentimentos e suas 

questões interiores. Além disso, essa era uma maneira de estudarem anatomia e expressões utilizando 

o próprio corpo, sem precisar de outra pessoa como modelo.  

Pergunte aos alunos como eles se representariam em um autorretrato. Em seguida, oriente-

os a fazer um desenho deles mesmos, sem usar o espelho e sem se olharem. Para isso, podem usar 

papel sulfite, lápis preto e lápis de cor. Ao final da atividade, eles podem entregar o desenho ao 

professor ou guardá-lo, desde que tragam na próxima aula, pois será usado na continuação da 

atividade. 

Ao final, dê algumas instruções para o dever de casa. Peça que os alunos pesquisem em casa, 

em livros ou na internet (caso não tenham material ou equipamentos em casa, eles podem pesquisar 

na biblioteca da escola ou do bairro), imagens de autorretratos de artistas com diferentes formas de 

autorrepresentação. Baseados nessa pesquisa, oriente-os a fazer um autorretrato em casa, com o máximo 

de concentração possível e olhando-se em um espelho. O material usado será lápis preto, papel sulfite A4 

e borracha. Esse é um momento de intimidade e inicialmente pode ser difícil para jovens que estão 

passando por um período de transição do corpo. É importante que eles se acostumem com a própria 

presença física diante do espelho e aprendam a valorizar suas características e a ganhar consciência 

corporal. 

Oriente-os a se observar no espelho atentando para cada detalhe a ser representado no 

autorretrato: o formato dos olhos e a distância entre eles; o pescoço; as orelhas; as sobrancelhas; o 
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nariz; a boca. Sugira que façam um esboço antes do desenho definitivo, com linha fraca, começando 

pelo contorno da cabeça. Eles não devem se esquecer de tentar representar as sombras e o volume. 

Para finalizar o autorretrato, podem-se usar lápis de cor, tinta ou outro material de colorir. 

Para os alunos que têm mais dificuldade com a técnica do desenho, você pode sugerir que façam o 

autorretrato com base em uma fotografia. É importante frisar que eles não devem assinar o desenho 

nem colocar o nome, pois, na próxima aula, os colegas vão tentar adivinhar quem é quem em cada 

desenho. 

Também solicite que tragam na próxima aula materiais recicláveis, como tampas de garrafa, 

canudos, pontas de lápis e sacolas plásticas de diferentes cores.  

 

Aula 2 – O retrato como forma de expressão 

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, papel kraft, cartolina, cola branca, materiais recicláveis, lápis grafite e 

colorido, borracha 

Antes de começar a aula, é necessário reservar o projetor ou a sala de vídeo da escola para 

exibir imagens. Caso não seja possível, você pode exibi-las impressas. Busque imagens da série 

Catadores de lixo (2009), do artista brasileiro Vik Muniz (1961-), para apresentá-las aos alunos em 

atividade a ser realizada em sala. 

Inicie a aula recolhendo os exercícios da aula anterior em sala de aula. Em classe, reúna os 

autorretratos para uma avaliação coletiva. Proponha como desafio que os estudantes tentem descobrir 

quem é quem nos desenhos.  

Depois, pergunte como foi a experiência de se observar e se desenhar. Peça que comparem os 

autorretratos feitos sem a observação na aula anterior e os realizados em casa. Pontue que, no primeiro 

exercício, eles tiveram de lembrar e imaginar a própria fisionomia.  

Nesta aula, deve ser abordada a questão do retrato como gênero da arte e sua ressignificação 

atualmente. Você pode perguntar se os alunos já viram retratos em álbuns de fotos da família ou em 

alguma pintura. Em caso positivo, questione: “Como eram?”; “Qual seria a diferença entre um retrato 

e uma cena?”. Comente que os retratos, diferentemente das cenas, em que o foco pode estar na 

paisagem ou em uma ação, podem ser pinturas ou fotografias que mostram o rosto (algumas vezes o 

dorso também) de uma ou mais pessoas. Comente que, no passado, o retrato como expressão artística 

representou muitos reis, rainhas, nobres em geral ou pessoas com grande poder aquisitivo e que 

pagavam para que artistas os retratassem em pinturas e esculturas. Esses retratos demostravam o poder 

econômico dessas pessoas, além de se constituírem em uma forma de serem admirados na 

posterioridade. Com a popularização da fotografia, ficou mais fácil ter uma imagem de si mesmo. 
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Qualquer pessoa com acesso a uma câmera fotográfica ou celular pode se fotografar ou fotografar 

amigos e familiares. O retrato, inclusive, pode ter um significado afetivo, ser uma lembrança de um 

momento ou de alguém de quem gostamos muito. 

Para a próxima atividade, aborde o trabalho do artista brasileiro Vik Muniz. Procure mostrar 

imagens das obras dele. Pergunte se os alunos já viram alguma obra do artista ou se reconhecem a 

técnica que ele usa. Vik Muniz tornou-se conhecido na década de 1990, com os registros fotográficos 

de seu trabalho de reconstrução de imagens usando materiais inusitados, tais como açúcar, macarrão 

e calda de chocolate. Na série Retratos de lixo (2010), ele representou pessoas que trabalhavam no 

aterro sanitário Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No maior aterro sanitário 

da América Latina, ele fotografou enormes montagens de rostos e corpos feitas com objetos 

encontrados no lixo. Visite o site do artista <http://vikmuniz.net/pt/> para obter mais informações 

sobre sua obra (acesso em: 6 out.  2018). 

Após introduzir informações sobre Vik Muniz, apresente algumas imagens sobre a série 

Retratos de lixo. Comente que, nessa série, além de chamar atenção para a questão da produção 

massiva de lixo, ele evidencia pessoas que geralmente são invisíveis na nossa sociedade: os catadores 

que trabalhavam em um aterro sanitário. Se possível, exiba alguns trechos do documentário Lixo 

extraordinário (2010), que mostra todo o processo de execução do trabalho do artista e aborda a vida 

e as histórias de alguns catadores.  

Proponha um exercício coletivo em sala baseado no trabalho do artista. Caso a turma seja 

muito grande, divida-a em grupos. A atividade deve acontecer da seguinte forma: peça que os alunos 

usem a imagem impressa de uma pessoa que gostariam de retratar. Pode ser um familiar, um amigo 

ou alguém que admirem, inclusive do mundo artístico. Sugira que quadriculem a imagem e a repassem, 

em tamanho ampliado e usando o lápis de forma leve, para um papel kraft ou uma cartolina. Depois, 

oriente-os a preencher o retrato utilizando colagem de materiais que iriam para o lixo, como 

tampinhas de garrafa, canudinhos, objetos de plástico, restos de pontas de lápis, etc., que devem ser 

fixados com cola branca. Para facilitar o procedimento, eles podem traçar o contorno com lápis preto 

e fazer a colagem depois, organizando os materiais da maneira que acharem melhor.  

Ao fim da atividade, convide os alunos a expressar o que acharam do trabalho. Pergunte se 

eles pensavam que era possível fazer arte com lixo e com grande diversidade de materiais inusitados, 

como os utilizados por Vik Muniz. Pergunte o que acharam de criar um retrato dessa forma.  

 

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 alunos.  

Inicialmente, espera-se que eles sejam capazes de refletir sobre a própria imagem e sua 

representação, questionando os padrões de beleza e o modo como tais padrões podem mudar ao 

http://vikmuniz.net/pt/
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longo do tempo. Também é esperado que reflitam sobre a importância do retrato e sobre diferentes 

materiais que podem ser utilizadas numa produção artística. 

 

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. Como o belo muda? Peça que os alunos respondam a essa pergunta baseados nas diferentes ideias 
de beleza discutidas em sala. 

2. Leia esta frase “Tipo de representação em que uma pessoa retrata a si mesma física ou 
emocionalmente independentemente do suporte utilizado, que pode ser desenho, pintura ou 
outro.”. A que tipo de imagem ela se refere? Justifique sua resposta. 

 

Gabarito das questões 

1. A expectativa de resposta é a de que os alunos mencionem que o belo muda com a cultura, o 
tempo, a tecnologia e a experiência humana. O belo é fruto de elementos de uma época. Pode 
também ser respondido que o belo é um grupo de padrões estabelecidos, uma construção social. 

2. Espera-se que a resposta remeta ao autorretrato, uma vez que se trata de um tipo de 
autorrepresentação em que uma imagem é construída pela mesma pessoa representada.  

 


