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Estátuas vivas 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática destaca a relação entre o corpo humano e a cidade, por meio do estudo, 

da criação e da observação de estátuas vivas. Nas atividades, os estudantes irão experimentar e explorar 

na escola possibilidades cênicas das estátuas vivas, com base em jogos teatrais. 

As indicações de artistas, obras, referências ou materiais, são sugestões. Você, professor, pode 

selecionar outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com sua turma e adaptar as atividades 

como melhor lhe convier, desde que mantenha os objetivos e as habilidades indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar e apreciar esculturas e estátuas vivas em sua relação com a cidade. 

• Compreender e explorar estátuas vivas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Teatro 

Elementos da linguagem 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, 
cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

Processos de criação 

EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos  
cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos 
(música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens 
(com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia  
e considerando a relação com o espectador. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Da estátua à ação artística 

Antes da aula, faça uma pesquisa de imagens e vídeos de esculturas de corpos humanos e de 

estátuas vivas em espaços públicos. Você pode apresentar imagens digitais ou em livros impressos. 

Sugere-se que a escolha das obras seja orientada principalmente pela ação que personagem realiza e 

menos pelo personagem que representa. Por exemplo, Discóbolo, de Miron, ou O Pensador, de Rodin. 

Em ambos os casos, as estátuas estão realizando uma ação que expressa mais do que a ação em si: por 

exemplo, o Discóbolo expressa a força e a energia dos atletas das Olimpíadas gregas, e o Pensador, por 

sua vez, expressa o trabalho do filósofo. 

Atividade 1: Estimulando a curiosidade sobre o tema (5 minutos) 

Organize os estudantes em roda e inicie uma conversa sobre estátuas. Estimule a curiosidade 

deles sobre o tema com estas perguntas: “Vocês já viram uma estátua? E uma estátua viva?”, “Onde 

vocês as viram?”; “Qual foi sua reação?”. Permita-lhes relatar suas histórias. É provável que alguns 

estudantes tenham tido pelo menos um contato com essas manifestações. Caso não tenham  

familiaridade com o tema, diga-lhes que estátua é uma obra tridimensional, geralmente uma escultura 

que representa uma pessoa, um animal ou um deus. Comente que estátua também é a forma como 

nos referimos a alguém que se mantém parado na mesma posição por algum tempo. 

Atividade 2: Leitura de imagens – Estátuas de todo tipo (20 minutos) 

Primeiro, apresente as imagens das estátuas – de pedra, metal, argila, etc. – aos estudantes e 

incentive-os a observar e comentar aspectos como: forma, cor, posição, gesto, olhar e a relação que a 

estátua mantém com o espaço. Pergunte a eles: “O que estão vendo?”; “Que ações essas esculturas estão 

mostrando?”; “Existe algum personagem sendo apresentado?”; “Com que materiais elas foram feitas?”  

Fale sobre o contexto das estátuas que selecionou e verifique o que muda na leitura da turma. 

Ele pode ser o relato do processo criativo do artista, mito ou história do personagem representado, 

por exemplo. Você pode perguntar que sensações uma estátua produz nos estudantes. Pergunte se 

eles sabem por que algumas esculturas são feitas de mármore e quais os efeitos disso. Informe que as 

estátuas feitas desse material foram esculpidas nele por ser resistente e durável e um dos resultados 

é que, depois de muito tempo, ainda podemos apreciar estátuas feitas no período Antigo. 

Em seguida, mostre as imagens ou vídeos das estátuas vivas. Retome os relatos dos estudantes 

que tiveram algum contato com essa manifestação e observe como eles reagem. Procure estabelecer 

relações entre elas, considerando a cor, as roupas, a posição, os gestos, o olhar e como se relacionam 

com o espaço e com as pessoas. 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos estudantes: sentados em duplas, de frente para a lousa 

Recursos e/ou material necessário: imagens de esculturas e projetor de imagens ou livros de arte 
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Você pode guiar a conversa com as perguntas: “Qual a principal diferença entre as duas  

estátuas?”, “Que reação elas provocam nos frequentadores dos espaços em que se inserem?”, “Por que 

você acha que essas reações ocorrem?”, “Que tipo de relação pode surgir entre a estátua viva e seu 

público?”, “Qual é a diferença entre a duração de exposição de uma escultura e de uma estátua viva?”. 

Atividade 3: Produção de texto (20 minutos) 

Para finalizar a aula, peça aos estudantes que escrevam, no caderno ou em uma folha de 

sulfite, sobre uma estátua de um personagem que gostariam de ver em algum espaço que eles  

conhecem, ou por onde passam diariamente. Eles devem descrever de que material a escultura foi 

feita, qual a posição dela, que ação o personagem realiza, quem é o personagem e de que modo a 

estátua se relaciona com o público.  

Se houver tempo, deixe que mostrem os textos aos colegas e troquem informações sobre eles. 

Lembre os alunos de guardar o texto no portfólio e anote em seu Diário de bordo o 

encaminhamento desta aula. 

 

Aula 2 – Construindo uma estátua viva com o corpo 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio.  

Organização dos estudantes: inicialmente em círculo, em pé. 

Recursos e/ou material necessário: aparelho de reprodução de música e arquivos de música.  

Atividade 1: Jogo teatral – Estátua! (15 minutos) 

Para iniciar a aula, diga aos estudantes que irão brincar de estátua. A explicação do jogo pode 

ser feita em círculo, em pé. Você pode colocar músicas divertidas, escolhidas ou trazidas pelos próprios 

estudantes, se convier. Explique que eles deverão dançar e, quando a música parar, eles deverão congelar 

o movimento, como se virassem estátua. A estátua não deve rir, nem fazer nenhum movimento que 

não seja o da respiração. 

Oriente os estudantes a: 

• dançar em duplas ou trios, produzindo estátuas que criem relações corporais entre si, como 
estátuas gêmeas (em posições idênticas ou espelhadas). 

• criar poses interessantes, diferentes, inusitadas, insuspeitas, utilizando o plano baixo (próximo 
ao chão, sentados ou deitados), médio (curvados, sentados em um banco) e alto (em pé). 

Use músicas de estilos diversos para produzir estátuas distintas. 

Quando os estudantes estiverem na posição de estátua, estimule-os a manter a concentração 

de modo que sintam prazer em estar em silêncio e altamente compenetrados em suas poses. 
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É possível ainda organizar a turma em dois grupos, de modo que metade jogue enquanto a 

outra metade assiste. Dessa forma, a metade que assiste pode ser estimulada a observar as poses e as 

relações que se criam entre as estátuas. Depois, os papéis de público e plateia devem ser alternados. 

Peça a eles que imaginem como a estátua que criaram se relacionaria com o público. Você 

pode guiá-los com as seguintes perguntas: “Que tipo de relação sua estátua teria com o público?”, 

“Quem é seu personagem?”, “Ele tem alguma relação com as imagens mostradas na primeira aula?”, 

“Qual seriam a melhor posição, os melhores gestos e olhares para seu personagem?”. 

Atividade 2: Jogo teatral – O médico e o monstro (15 minutos) 

Peça aos estudantes que formem duplas e informe que vão brincar de “O médico e o monstro”. 

em cada dupla, um interpretará o personagem do escultor (médico) o outro será o da estátua (monstro), 

e depois vão trocar de papéis. O monstro fica parado, mas com o corpo neutro e disponível, enquanto 

o médico o move, colocando seus membros, coluna, bacia, tórax, boca, em posições diferentes,  

propondo uma pose no corpo do outro. É importante que não haja palavras, nem demonstração, ou 

seja, o médico só se comunica com o monstro através de gestos e do toque, sem “explicar” a pose que 

deseja, movendo seu corpo ao criar sua criatura. 

Os médicos caminham entre os monstros criados, como num jardim de esculturas, observando 

as obras criadas. Os monstros, por sua vez, permanecem parados como uma estátua. Estimule os  

estudantes médicos a observarem as poses criadas, em sua relação com o espaço, olhando-as de várias 

perspectivas, de costas, de frente, de lado, de longe e de perto. 

Repetem-se as etapas, trocando-se os papéis: quem era monstro vira médico e vice-versa. 

Preparação para a próxima aula (15 minutos) 

Organize novamente os estudantes em círculo e prepare a próxima aula: a criação de estátuas 

vivas, na forma de personagens mudas na escola. Diga aos estudantes que eles deverão se dividir em 

duplas ou trios e criar estátuas vivas que ficarão dispostas pelos espaços da escola. É importante que 

a experimentação seja feita em duplas ou trios pois poderá haver estudantes que não se sentirão 

confortáveis em ficar na posição de estátua, mas que podem ajudar os colegas criando figurinos,  

maquiagem e ajudando a pensar em poses.  

Nesta preparação, comente que eles poderão usar as informações que escreveram na primeira 

aula como fonte de inspiração ou criar novas propostas. Peça que os grupos se reúnam e esquematizem 

o que precisará ser trazido para a próxima aula para a criação do personagem mudo, que deverá ter 

algumas poses e cujo movimento será, como nas estátuas vivas, a transição entre uma pose e outra. 
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Aula 3 – O corpo-estátua na escola 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula e, depois, por toda a escola. 

Organização dos estudantes: em duplas ou trios. 

Recursos e/ou material necessário: materiais selecionados pelos estudantes e trazidos de casa: como tecidos, 

maquiagem, tinta guache, figurinos ou fantasias, tudo o que houver à disposição e que o professor julgar que pode  

ser utilizado para compor as estátuas vivas. 

Preparação para a estátua viva (10 minutos) 

Explique mais uma vez as diretrizes do trabalho, expostas no fim da aula anterior. Dê um tempo 

para que as duplas e trios se reúnam no espaço da escola que escolheram, maquiem-se, vistam-se e 

se preparem. É interessante que façam algum alongamento para preparar o corpo para a atividade. 

Atividade 1: Ação (25 minutos) 

Neste momento, é importante ter feito um combinado ou parceria com outro professor para 

estimular estudantes de outra turma a passearem pela escola naquela aula para verem as esculturas 

vivas. Podem ser outros estudantes da mesma série, mas de turmas diferentes, que já passaram ou 

vão passar pela atividade, ou estudantes mais jovens que vão se divertir ao verem as estátuas pela 

escola. Os estudantes das duplas ou trios que irão se apresentar ficarão responsáveis por registrarem 

(por fotos ou vídeos de celular, por exemplo) as estátuas que criaram. 

Atividade 2: De volta à sala (10 minutos) 

Depois planeje um tempo para que os estudantes se demaquilem e troquem de roupa.  

Proponha então um debate sobre a experiência. Você pode guiar a conversa com as perguntas a seguir: 

“Que personagem foi criada?”; “Como foi ficar na posição de estátua viva?”; “Como foi a relação com 

o público?”; “O que vocês acharam do lugar que escolheram?”; “Por que escolheram esse lugar na 

escola?”; “Foi difícil ficar tanto tempo parado?”; “Por que escolheram esse tipo de figurino e maquiagem?”; 

“Que tipo de relação com a escola a sua estátua viva provocou?”. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há dois aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nessa 

sequência: 

• que os estudantes consigam identificar e apreciar esculturas e estátuas vivas em sua 
relação com a cidade. 

• que os estudantes participem de atividade de esculturas vivas na escola.  
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Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio 

das seguintes perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha?”; “De que forma?”; 

“Os estudantes deram atenção às instruções das atividades?”; “Eles respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Participaram de atividade de estátuas vivas na escola?”; “De que forma?” “Ficaram 

satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram dos conceitos apresentados para observar os 

próprios trabalhos e dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique, com suas palavras, uma diferença entre uma estátua escultórica e uma estátua viva e 
uma semelhança entre uma estátua escultórica e uma estátua viva. 

2. Na sua opinião, que relação as estátuas vivas estabelecem com o público na cidade?  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes elaborem, com suas próprias palavras, as diferenças e semelhanças 
a seguir: uma das diferenças que pode ser mencionada é a durabilidade de uma e de outra; e uma 
semelhança é que ambas, cada uma na sua medida, modificam a percepção do espaço.  

2. Espera-se que os estudantes explorem as relações entre estátuas vivas e espaço urbano, 
percebendo que de alguma forma, mesmo quando são aparentemente ignoradas, elas procuram 
estabelecer uma forma de interação direta com o público, fazendo rir ou emocionar.  


