
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Corpos-mídia 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe a exploração da temática “corpo, mídia e sociedade” no 

âmbito da encenação teatral. Além de indagar de que forma as tecnologias digitais podem compor 

processos de criação artística ou servir-lhes de tema, é feito um convite a experimentações nesse 

campo. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes, com os quais tenha mais 

familiaridade ou de sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante 

é sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar como as artes, especialmente no que se refere à integração das linguagens 
artísticas na contemporaneidade, têm trabalhado temas como mídias, mundo digital e 
relações mediadas por redes sociais. 

• Experimentar modos de jogar, perceber, olhar e criar que tematizem as relações sociais 
mediadas pelas máquinas e pelas tecnologias digitais. 

• Por meio da análise da transformação das relações sociais pelas tecnologias digitais, 
produzir uma cena que permita aos alunos refletir e representar, em seus corpos, os 
modos de ser e estar no mundo. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e 
recursos digitais para acessar apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Teia de ideias e imagens 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula.  

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, voltados para a tela de projeção ou para a lousa. 

Recursos e/ou material necessário: obras de artistas que trabalham na interface entre linguagens artísticas e tematizem 

a relação entre arte e tecnologia; projetor de imagens, se necessário. 

Atividade 1: Teia de conhecimentos prévios (15 minutos) 

Inicie a aula registrando na lousa as seguintes palavras-chave: CELULARES (ou 

SMARTPHONES), MÍDIA, MÁQUINA, ESPETÁCULO, TECNOLOGIA, DIGITAL, CONSUMO, FUTURO, 

PRESENTE, RELAÇÕES SOCIAIS, CORPO e ARTES, mas você pode pensar em outras que se relacionem 

ao contexto de seus alunos. Peça-lhes que, um a um, elaborem sentenças ou afirmações que façam 

uma relação entre pelo menos duas ou três das palavras na lousa. Por exemplo: o primeiro aluno diz 

que “o CONSUMO dos CELULARES tem aumentado no presente”; o próximo diz que “as MÍDIAS 

produzem ESPETÁCULOS TECNOLÓGICOS”. A cada relação criada pelos alunos, trace uma linha que 

ligue as palavras na lousa, formando uma teia de relações entre todas as palavras. O objetivo desse 

exercício é que, por meio da criação dessa teia, sejam levantados os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre as relações entre as artes e todas as outras palavras sugeridas. 

 

Atividade 2: Apresentação de imagens (20 minutos) 

Faça previamente uma seleção de obras que explorem duas perspectivas: 

• a interface entre linguagens artísticas, como nos campos da instalação, da performance, 
da arte-mídia e da body art; 

• as relações entre mídia, tecnologia, corpo, era digital, máquinas, sociedade do consumo, 
etc. 

Sugere-se, para tanto, a pesquisa dos trabalhos de artistas brasileiros, como Otávio Donasci, 

Martha Araújo, Letícia Parente, Celeida Tostes, Eleonora Fabião, o coletivo Taanteatro e Berna Reale. 

Apresente imagens dos trabalhos selecionados, por meio de projeção, computador ou fotografias 

impressas. Peça aos alunos que analisem essas obras com o objetivo de reconhecer uma articulação 

entre forma e conteúdo.  

 

Atividade 3: Proposição de pesquisa (10 minutos) 

Por fim, informe os alunos que, nas próximas aulas, eles deverão produzir uma cena que 

tematize as questões trabalhadas nesta aula, desde a teia, desenvolvida na primeira atividade, até os 

trabalhos artísticos que conheceram.  
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Para iniciar a produção dessa cena, cada aluno deverá pesquisar, individualmente, uma 

imagem da internet ou de revistas e jornais e trazê-la para a aula seguinte. Pode também ser um 

desenho produzido pelo próprio aluno, se ele assim desejar. A imagem deve conter algum 

questionamento ou tematizar as ideias vistas nesta aula, relacionando pelo menos duas das palavras 

da teia inicial. São possíveis também imagens extraídas de propagandas ou fotos de notícias de 

jornal, desde que contemplem as temáticas do consumo, das mídias digitais, dos jogos virtuais, das 

tecnologias ou do futuro. 

 

Aula 2 – Corpo-máquina 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um círculo. 

Recursos e/ou material necessário: imagens pesquisadas pelos alunos. 

Atividade 1: Jogo teatral “A máquina” (25 minutos) 

A fim de ativar o campo perceptivo dos alunos sobre a relação entre o seu corpo e as 

máquinas, inicie a aula propondo um jogo teatral clássico, em que a ideia é a formação de imagens-

máquina. Um aluno se levanta por vez, vai até o centro da roda (formada pelos alunos) e faz um 

gesto repetido. O gesto, uma vez instaurado, será repetido até o final dessa imagem-máquina. Um 

segundo aluno se levanta e vai até o centro da roda, fazendo outro gesto repetitivo, que estabeleça 

uma relação de composição imagética com o primeiro. Ao final, teremos cinco ou seis alunos, cada 

um fazendo um gesto diferente, repetindo-o ao infinito e criando uma imagem-máquina. Um último 

aluno, que está entre os observadores, deve dar um título a essa imagem-máquina. Destaque o 

aspecto repetitivo do gesto, do corpo virando uma máquina ao mecanizar o seu movimento. Você 

pode propor temas ou títulos antes que os alunos antecipem as imagens, de modo que as palavras 

levantadas pela teia da aula anterior apareçam no corpo e nas relações entre os alunos. 

 

Atividade 2: Roteiros para “Cenas do futuro” (20 minutos) 

Inspirados pelas imagens-máquina formadas no jogo da atividade anterior e por aquelas 

pesquisadas em casa, agora o objetivo é que os alunos produzam “Cenas do futuro”, refletindo sobre 

as seguintes questões: “Como será o futuro se as relações entre os corpos e as máquinas (e as 

tecnologias) se tornarem cada vez mais opressivas e dependentes?”; “De que modo podemos pensar 

um futuro em que as relações entre os corpos e as mídias não sejam de opressão nem de 

dependência, mas, ao contrário, de apoio e de liberdade?”. 
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Para a construção dessa cena, divididos em grupos de, em média, cinco integrantes, os 

alunos deverão se inspirar nas imagens que coletaram e no jogo teatral “A máquina”. Para essas 

cenas, os figurinos, a maquiagem e a cenografia podem ser pensados de modo a potencializar o 

efeito pretendido. Propõe-se que as cenas não tenham falas, de modo que as ideias sejam 

trabalhadas nas relações entre os corpos. 

Para finalizar a aula, solicite aos alunos que planejem a cena em um roteiro que indique: 

a) Quem são os alunos-atores de cada grupo e o que cada um irá interpretar na cena. 

b) Um título para a cena, que evidencie seu tema e que tenha um sentido poético. 

c) Uma estrutura de ações, com começo, meio e fim. 

d) Os materiais que cada grupo deverá providenciar para a produção dos figurinos e da 

cenografia. 

e) Música (trilha sonora e sonoplastia) que cada grupo deverá providenciar. 

Ao receber cada roteiro, auxilie os grupos na estruturação inicial das “Cenas do futuro”. 

 

Aula 3 – Ensaios dos corpos-mídia 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula, sem carteiras. 

Organização dos alunos: divididos entre palco e plateia. 

Recursos e/ou material necessário: dispositivo para reprodução de áudio; gravações de áudio; materiais de figurino, 

maquiagem e cenografia. 

Atividade 1: Ensaios dos corpos-mídia (10 minutos) 

Inicie a aula disponibilizando um tempo para que os grupos se preparem e ensaiem para a 

apresentação de suas cenas.  

 

Atividade 2: Primeira apresentação das “Cenas do futuro” (20 minutos) 

Esta primeira apresentação das “Cenas do futuro” deve ser tida, pelos alunos, como parte de 

um trabalho em processo. Introduza a noção contemporânea de que a obra nunca é considerada 

terminada, ou seja, a experiência é parte de um processo que nunca se conclui. A obra nunca é 

considerada um produto finalizado, mas sempre algo que está sendo experimentado, tentado e 

ensaiado. 

Estabeleça uma ordem de apresentação e peça a cada grupo que apresente sua cena. 

Trabalhe com a turma a importância de “ser plateia”, o que não significa assumir uma postura 

passiva e descomprometida, mas, sim, uma postura atenta e participante. 
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Atividade 3: Roda de conversa (15 minutos) 

Após as apresentações, solicite aos alunos que exponham suas impressões críticas sobre as 

cenas a que assistiram, evidenciando o que entenderam da mensagem transmitida. Em seguida, cada 

grupo explicará a ideia inicial da cena e constatará se o objetivo pretendido foi alcançado, ou seja, se 

os alunos encontraram a melhor forma de expressar o que planejaram. É importante ressaltar para a 

turma que não se trata, portanto, de criticar as cenas apresentadas com base em juízos de valor de 

“gosto” e “não gosto”, mas de produzir reflexões sobre os temas que vêm sendo trabalhados. 

 

Aula 4 – Corpos e mentes em cena 

Duração: 45 minutos. 

Local: um espaço no pátio em que público e atores possam ver e ser vistos. 

Organização dos alunos: divididos entre palco e plateia (em arena ou em relação frontal). 

Recursos e/ou material necessário: dispositivo para reprodução de áudio; gravações de áudio; materiais de figurino, 

maquiagem e cenografia. 

Atividade 1: Preparação para a apresentação da peça teatral (15 minutos) 

Nesta aula, uma peça teatral será apresentada com o procedimento de colagem das cenas 

dos grupos. A turma deve pensar coletivamente nos seguintes pontos: 

• Como podemos “conectar” as cenas entre si, fazendo a transição entre uma e outra? 

• Como podemos pensar em maneiras de melhorar as cenas apresentadas/ensaiadas, de 
modo a produzir diálogos mais profundos, levando a plateia a se questionar sobre os 
temas abordados? 

• Qual é a melhor ordem para as cenas?  

• Quem será o nosso público, além de nós mesmos? Como podemos nos organizar para 
que outras turmas vejam e dialoguem com o nosso trabalho? 

• Cabem projeções de imagens/vídeos entre as cenas ou nas cenas que possam 
materializar a interface entre a mídia, as tecnologias e os corpos dos atores? 

A partir das respostas a essas questões, organize com a turma a apresentação da peça 

juvenil, lembrando que, de acordo com a noção de trabalho em processo, não se trata de apresentar 

um resultado, mas um trabalho que está sempre em transformação. Além disso, esta aula pode ser 

repetida quantas vezes você julgar necessário para que os alunos melhorem as cenas e sintam-se 

seguros sobre o conteúdo a ser apresentado. 

 

Atividade 2: Apresentação da peça teatral (30 minutos) 

Assim como na aula anterior, o tempo pode ser dividido entre “Preparação”, “Apresentação” 

e “Roda de debate com a plateia”. Porém, trata-se aqui de uma aula especial, em que cada momento 
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deverá ser pensado não como estrutura rígida, mas a partir das necessidades dos alunos e de suas 

cenas.  

Enfoque a importância de compreender: 

• a integração entre as linguagens das artes na produção da peça; 

• a integração entre corpos e mentes, em cena, sem dissociá-los; 

• a integração entre os alunos, não só dentro de cada grupo, mas na turma como um todo, 
para que a peça possa acontecer; 

• a integração entra a forma e o conteúdo das cenas. 

Além disso, especialmente se houver um público externo à turma, enfatize a noção de um 

trabalho em processo, e não de um produto acabado, na apreciação das cenas. Se mais de uma 

turma estiver produzindo a peça, enfoque as diferenças entre as peças, não de modo a gerar 

julgamentos ou um ranqueamento de “melhor” ou “pior”, mas como forma de analisar de que modo 

cada turma articulou os conceitos oferecidos com as formas propostas. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes tenham participado da construção da teia e da leitura de imagens 
propostas na primeira aula; 

• que os estudantes tenham compreendido a relação entre corpo, mídia e tecnologias por 
meio dos gestos repetidos nos processos de sua mecanização; 

• que os estudantes tenham participado do processo de criação dos roteiros das “Cenas do 
futuro”; 

• que os estudantes consigam analisar suas ações artísticas por meio da avaliação da 
plateia. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

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

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes criaram 

uma cena?”; “Eles ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos 

apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Crie um parágrafo que contenha pelo menos cinco das seguintes palavras que formaram a teia 
da primeira aula: CELULARES (ou SMARTPHONES), MÍDIA, MÁQUINA, ESPETÁCULO, 
TECNOLOGIA, DIGITAL, CONSUMO, FUTURO, PRESENTE, RELAÇÕES SOCIAIS, CORPO e ARTES. 
Esse parágrafo deve ser coerente e coeso, mostrando, de forma criativa, como esses conceitos se 
articulam. Depois, produza uma imagem valendo-se de desenho ou colagem, que represente 
esse parágrafo que você escreveu. 

2. Explique por que a afirmação a seguir traz conceitos contrários às noções de tecnologia e artes 
que aprendemos. 

“A tecnologia tem sido usada nas artes, cada vez mais nos dias de hoje, mas não era assim no 
passado. Antes, tínhamos um modo de produzir objetos artísticos independentemente da 
tecnologia, em um mundo muito mais artesanal.” 

 

Gabarito das questões 

1. Este é um exercício de criação que não pode ser avaliado como “certo” ou “errado”, porém é 
possível, por meio dele, verificar se o aluno compreendeu como os conceitos se articulam, tanto 
no parágrafo como no desenho. Uma possibilidade de criação seria: 

Ao mesmo tempo em que facilita muitos aspectos da nossa vida, o aumento do consumo de 
celulares e de toda forma de tecnologia digital nos torna presos e dependentes dessas mídias. É 
como se nosso corpo e mente estivessem presos a elas, e não conseguíssemos mais criar relações 
sociais sem esses aparelhos.  

2. Espera-se que o aluno compreenda que essa afirmação apresenta uma visão errônea de 
tecnologia, como se tecnologia fosse o oposto de artesanato, manufatura. É justamente por 
meio da produção da teia de ideias, criada na aula 1, que se espera que esse tipo de confusão 
conceitual seja problematizado, levando também em consideração o conhecimento prévio dos 
alunos. 

 


