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Como funciona meu corpo? 

Duração: 4 aulas  

Introdução 

O corpo pode constituir suporte em diversas linguagens artísticas. Na dança e no teatro, a 

utilização do corpo é fator essencial para sua realização, o suporte das construções poéticas. A lingua-

gem da dança e a do teatro exploram os funcionamentos e as possibilidades expressivas do corpo, 

construindo um campo de investigação técnica que favorece o estético. 

 

Objetivos de aprendizagem  

Propor uma exploração do corpo por meio de conceitos do teatro e da dança, como marionete 

e articulação. O movimento e as sensações corporais serão a base desta sequência, que será desen-

volvida por meio de jogos. 

Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática dança, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Elementos da linguagem -- (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento dançado e (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 

orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, 

moderado e rápido) na construção do movimento dançado.  

Processos de criação -- (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, co-

letivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos 

constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança e (EF15AR12) Discutir as experiências 

corporais pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e 

corpo. 

Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Elementos da linguagem -- (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

Processos de criação -- (EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discu-

tindo questões de gênero e corpo. 
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Recursos e materiais necessários  

Lápis preto, lápis de cor e papel sulfite. 

 

Referências para marionete e articulação 

<www.todamateria.com.br/articulacoes-do-corpo-humano> 

<www.infoescola.com/anatomia-humana/articulacoes> 

<www.infoescola.com/teatro/marionete> 

<www.museudamarioneta.pt/pt> 

Acesso em: 15 nov. 2017. 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25982/27713 

https://www.avantgarde-prague.com.br/conhecer-praga/cultura-em-praga/teatros-e-espetacu-

los/teatro-nacional-de-marionetes/ 

Acesso em: 15 dez. 2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Qual é a sensação que tenho do meu corpo? 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo, na sala de aula, com as carteiras afastadas ou no pátio 

 

Introdução: Sentindo o corpo (15 minutos) 

O professor vai indagar os alunos sobre como se sentem no momento em que transcorre a 

conversa: “Quem está com calor? E com frio?”, “Alguém está com sono”, “Quem se sente disposto? E 

indisposto, quem se sente com alguma indisposição?”, “E dor, alguém está sentido alguma?”. Em se-

guida, esclarece que, juntos, vão explorar o corpo e suas sensações. Pergunta, então, se sabem o “que-

rem dizer” as palavras tato, audição, paladar, visão e olfato, qual o significado delas, e amplia a abor-

dagem perguntando quais são os sentidos dos animais e do ser humano.  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Após a conversa, propõe a seguinte vivência aos alunos: Com os olhos fechados, concentrar a 

atenção em uma única parte do corpo, tentando senti-la. O professor vai indicar a parte do corpo em 

que deverão concentrar-se, ou seja, será o guia: 

• “Concentre-se em sua cabeça. Como ela está? Ela é leve ou é pesada? E seu formato, ela é redonda 
ou comprida?”. 

• “Agora se concentre em seu pé. Mexa seu pé. Como ele é?”. 

Durante as indicações, os alunos podem tocar essas partes do próprio corpo, desde que per-

maneçam com os olhos fechados. O professor deve mencionar as principais partes do corpo, da cabeça 

aos pés, ou vice-versa. 

 

Atividade: O corpo no espaço (15 minutos) 

Vivência realizada em três fases.  

Fase 1 – O professor pede aos alunos que andem pelo espaço, procurando não “trombar” com os 

colegas, isto é, tentando não bater neles. Durante esta fase é importante que: 

• os alunos encontrem um ritmo coletivo -- não deve ser rápido nem lento.  

• não permaneçam no mesmo lugar e fiquem na mesma distância uns dos outros e das paredes (se 
houver). Por isso, não devem deixar lugares vazios, ou seja, não devem se concentrar no mesmo 
ponto. 

• façam silêncio.  

• o corpo esteja livre, sem bolsas e mochilas, celulares e, de preferência, sem adereços, como colar 
e brinco. 

Para a vivência ser realizada com êxito, os alunos devem compreender a necessidade de seguir 

as instruções indicadas acima. O professor deve apresentá-las como “desafio” e, assim, envolver todos 

em seu cumprimento. 

Fase 2 – Quando cumprirem as instruções, o desafio proposto na fase 1, o professor parabeniza os 

alunos e informar que atingiram a uma nova fase e, por isso, agora poderão andar “em velocidades 

que vão de zero – parados – até 10, a velocidade máxima. Vai informar que o ritmo coletivo em que 

andaram na fase 1 era velocidade 5. Começa a aumentar a velocidade de cinco até dez, de um em um, 

dizendo “Em velocidade 6!”, “Em velocidade 7”, até ser velocidade 10.  

Fase 3 – Diz então “Velocidade zero”; neste comando, os alunos devem parar no lugar em que se en-

contram, como estátua. Em seguida, diz “Em velocidade 1”e prossegue “Em velocidade 2” até a velo-

cidade 5, quando os alunos retornarão, aos poucos, ao ritmo inicial -- velocidade 5. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Encerramento: Ressentindo o corpo (10 a 15 minutos) 

O professor solicita aos alunos que se organizem em círculo e desenvolve uma roda de con-

versa por meio das seguintes perguntas:  

• Como sentiram o corpo durante a atividade?  

• Como vocês sentem o corpo agora? 

• Sentem da mesma forma que o sentiam no começo da aula? 

• Mudou alguma “coisa”, as sensações mudaram? Sentem algo diferente no corpo? Por quê?  

O professor deve estimular os alunos a descrever as sensações físicas de modo que se apro-

priem das partes do próprio corpo. 

 

Aula 2 – A parte comandante é... 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo, na sala de aula, com as carteiras afastadas ou no pátio  

 

Introdução: Copie o que eu fizer! (15 minutos) 

O professor organiza os alunos em círculo e solicita que permaneçam em pé. Apresenta as 

seguintes instruções para realizar a vivência: 

• Permanecer em silêncio. 

• Não tocar nos colegas nem trombar com eles. 

• Observar o movimento que ele (professor) fará e “copiar” (fazer igual). 

É fundamental esclarecer aos alunos que deverão fazer apenas aquilo que conseguirem ver, 

ou seja, apenas o que entenderem do movimento.  

• Executar o movimento à medida que for observando. 

É fundamental esclarecer aos alunos que deverão movimentar-se (fazer movimentos) con-

forme virem o movimento do professor. 

O professor deve movimentar-se girando no espaço para que todos os alunos consigam ver o 

movimento que está fazendo (por exemplo, colocando a mão direita no ombro esquerdo). 

Sugestão 
Por ser fundamental nesta vivência, o silêncio pode ser assegurado se for executada uma música. 
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Atividade: Qual parte me leva? (20 minutos) 

A vivência desta aula é similar à da aula 1 (O corpo no espaço), entretanto sem progressão de 

velocidade. O professor orienta os alunos a andar pelo espaço seguindo as mesmas instruções da fase 

1. Na fase 2 desta vivência, o professor deve esclarecer aos alunos que uma parte, o nariz, por exemplo, 

“vai levar” o corpo para a frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo.  

Com comandos como “Quem leva você é o seu nariz” ou “Agora o comandante é o joelho 

direito”, o professor orienta os alunos a movimentarem-se pelo espaço “usando” a “parte coman-

dante”. 

Antes de iniciar a vivência, o professor deve explicar aos alunos que: 

• a “parte comandante” irá na frente como se alguém a puxasse para aquela direção por meio de 
um fio. 

• se os movimentos forem observados “de fora” (por alguém que não participa dela), o observador 
terá impressão de que eles (os alunos) estão sendo controlados por um fio. 

 

Encerramento (5 minutos) 

O professor desenvolve uma conversa sobre as “partes comandantes” a que tiveram de obe-

decer na vivência Qual parte me leva?, por exemplo nariz, joelho direito, cotovelo esquerdo e torno-

zelos, para movimentar-se. Pergunta se gostaram da brincadeira de sentir o corpo ser levado por uma 

parte, de serem puxados, sem fio, para uma direção. 

 

Aula 3 – Desenho de marionete 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: na sala de aula, nas carteiras  

 

Introdução: (10 minutos) 

O professor retoma, com a participação dos alunos, a vivência realizada na aula 2 -- Qual parte 

me leva? -- e desenvolve uma conversa a respeito de ser controlado, ser guiado por um elemento que 

não faz parte do corpo.  

Para introduzir a abordagem de marionete, o professor propõe a seguinte pergunta: “Em nossa 

vida, nós nos controlamos ou somos controlados? O que é ser controlado?”. Para exemplificar, o pro-

fessor pergunta se sabem o que é uma marionete e propõe que quem souber explique ou, conside-

rando o que for mencionado, construa a explicação: um boneco que se movimenta controlado por um 
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sistema de fios, acionado por uma pessoa. Pede que comparem a marionete e a vivência da aula 2. Na 

seção Referência, constam links em que podem ser obtidas informações sobre marionetes. 

 

Atividade: Desenho de marionete (30 minutos) 

O objetivo dessa produção é que, pela imaginação e memória da vivência (Qual parte me leva?, 

aula 2), os alunos consigam representar o conceito da marionete puxada por fios, controlada. 

O professor propõe, então, que desenhem uma marionete – um boneco com os fios (as arti-

culações) que o fazem movimentar-se. Orienta os alunos a mostrar seu desenho e falar sobre o que 

representaram nele.  

Para introduzir a abordagem sobre articulações no corpo, os alunos devem ser estimulados a 

observar em seu desenho e no dos colegas se as das marionetes foram representadas. Na seção Refe-

rência, constam links em que podem ser obtidas informações sobre articulação. 

O professor deve orientar os alunos a guardar os desenhos na pasta.  

Sugestão 
Para sondar o que os alunos sabem sobre articulação, pode-se desenvolver uma conversa acerca, por exemplo, do joe-
lho, do cotovelo e do ombro (o primeiro articula a coxa e a parte inferior da perna, o segundo articula o braço e o ante-
braço e o terceiro articula o braço e o tórax) e sobre como ela realiza-se (por ossos). 

 

Aula 4 – As articulações do corpo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em dupla e em círculo 

 

Introdução: Relembrando os desenhos de marionete (5 a 10 minutos) 

O professor pede aos alunos que peguem, na pasta, o desenho executado na aula 3 para re-

lembrar o que foi representado (marionete). Inicia uma conversa para retomar articulação.  

 

Atividade 1: O jogo do espelho – Fase 1 (10 minutos) 

O professor organiza os alunos em duplas e descreve o jogo: 

• Seu colega e você vão ficar de frente um para o outro. 

• Existe uma linha imaginária entre seu colega e você. 

• É impossível atravessar a linha! Por isso, vocês não vão se tocar. 
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• Um será o modelo, isto é, vai fazer os movimentos, o outro será o espelho, isto é, vai copiar todos 
os movimentos feitos! 

• Os papéis serão trocados conforme for dado o comando Agora o modelo será espelho, e o espelho 
será modelo!. 

Sugestão  
Relembrar a vivência da aula 2 – Copie o que eu fizer!. 

Sobre a realização do jogo: 

1º Devem permanecer em silêncio tanto “modelo” como “espelho”. 

2º Por estarem de frente, será possível o “espelho” observar detalhes no “modelo”, por exemplo o 

movimento de um dedo, de um olho, de uma sobrancelha... 

3º Tanto o “modelo” como o “espelho”deverão estar atentos às “partes do corpo que se articulam” 

(articulação) em determinados movimentos, por exemplo o pulso e a mão.  

4º Os movimentos devem ser idênticos, isto é, tudo o que for feito pelo modelo terá de ser copiado 

pelo espelho. 

Sugestão 
Por ser fundamental nesta vivência, o silêncio pode ser assegurado se for executada uma música. 

O professor deve acompanhar o desempenho das duplas a fim de constatar se conseguem 

perceber que é importante não tirar os olhos do modelo e, assim, garantir a interação e o espelha-

mento. O esperado é que, na sucessão dos movimentos, percebam. Somente se constatar que não 

perceberam, o professor dará a instrução. 

 

Atividade 2: O jogo do espelho – Fase 2 (10 minutos) 

Nesta vivência não há modelo e espelho. Os dois integrantes da dupla devem tentar fazer os 

mesmos movimentos ao mesmo tempo, por isso a interação entre eles é fundamental. (Considerar o 

que foi desenvolvido na Fase 1 e o exposto sobre manter “os olhos no modelo”). 

Desafio desta fase: o professor, ao passar perto da dupla, não pode perceber quem é modelo 

e quem é espelho! 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

O professor deve estimular os alunos a pensar sobre a vivência: “O que foi difícil nesse jogo? 

Por quê? O que foi fácil? Por quê?” e “Quais movimentos foram mais soltos e leves, ou seja, fáceis de 

serem feitos?”. Por meio dessa conversa, poderá retomar as perguntas do Encerramento da aula 1 – 

“Como sentiram o corpo durante a atividade?”, “Como vocês sentem o corpo agora?”, “Sentem da 
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mesma forma que o sentiam no começo da aula?”, “Mudou alguma ‘coisa’, as sensações mudaram?” 

e “Sentem algo diferente no corpo? Por quê?”. É importante estimular os alunos a perceberem-se por 

meio da descrição verbal, mencionando o nome das partes do corpo, identificando as articulações e 

estabelecendo analogias com a marionete. 

 

Aferição de aprendizagem  

Na aula 1, a aferição da aprendizagem será feita para verificar se os alunos participaram da 

conversa introdutória e da vivência Sentindo o corpo, da vivência O corpo no espaço e da conversa de 

encerramento Ressentindo o corpo. Na aula 2, para verificar se participaram da vivência Copie o que 

eu fizer!, da atividade Qual parte me leva? e da conversa de encerramento sobre as “partes coman-

dantes”. Na aula 3, para verificar se participaram da conversa sobre marionete, se executaram o dese-

nho proposto e expuseram, verbalmente, o que nele foi representado. Na aula 4, para verificar se 

participaram das duas fases do Jogo do espelho e da conversa sobre o jogo e as sensações corporais 

dele decorrentes. Também deverá verificar se houve apreensão dos conceitos de marionete e articu-

lação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. LEIA O QUE ESTÁ NO QUADRO: 

BONECO QUE SE MOVIMENTA CONTROLADO POR UM SISTEMA DE FIOS,  

ACIONADO POR UMA PESSOA.  

MARQUE A PALAVRA QUE SE RELACIONA AO QUE VOCÊ LEU NO QUADRO: 

A) MARIONETE  

B) ESCULTURA 

C) FOTOGRAFIA  
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2. ENCONTRE, NO DIAGRAMA, AS PALAVRAS QUE INDICAM PARTES DO CORPO QUE FAZEM ARTI-
CULAÇÃO: 

 

P J O E L H H M 

Z O P P U L S O 

B E D E D D O M 

T L U N H A S B 

D H O L H A R R 

C O T O V E L O 

 

Gabarito das questões 

1. a) marionete 

2.  

P J O E L H H M 

Z O P P U L S O 

B E D E D D O M 

T L U N H A S B 

D H O L H A R R 

C O T O V E L O 

 


