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Corpo e diversidade 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Cada um de nós possui um corpo único. O formato, as cores, os tamanhos e demais caracte-

rísticas físicas, bem como as potencialidades e limitações são o que fazem de nós o que somos. É com 

esse corpo que temos de nos relacionamos com o mundo. Todos somos diferentes e únicos e devemos 

respeitar a todos e a nós mesmos. Nesta sequência, vamos refletir sobre a nossa diversidade e sobre 

como nos colocamos no mundo. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é desenvolver a consciência da autoimagem em cada aluno 

por meio do desenho do contorno de seus corpos. O espaço que esses desenhos ocupam é análogo ao 

espaço que os corpos dos alunos ocupam (tendo em mente que os desenhos são bidimensionais e os 

corpos são tridimensionais). Em vista disso, a criação de uma instalação com esses “alunos de papel” 

levará a turma a pensar a ocupação do espaço como possibilidade de expressão artística. 

Para isso, esta sequência visa explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática artes visuais, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e 

as respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Na unidade temática dança, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a respectiva 

habilidade: 

Processos de criação – (EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas desenvolvi-

das em aula, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. 
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Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, lápis de cor, canetinha, giz de cera, borracha, papel kraft, fita adesiva, tesoura com pontas 

arredondadas, câmera fotográfica digital ou celular com câmera. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Desenhando o contorno do corpo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em duplas e individualmente 

Introdução: Sondagem (5 minutos) 

O professor iniciará a aula explicando aos alunos que vão pensar e explorar as possibilidades 

de utilizar o corpo humano para produzir trabalhos de artes visuais. 

Para aquecê-los, é possível levantar algumas perguntas: “Vocês já viram alguma obra de artes 

visuais produzida explorando alguma característica do corpo humano?”, “Como vocês acham que é 

possível fazer isso?”. 

Após a manifestação dos estudantes, o professor dirá a eles que vão experimentar uma pro-

posta em que farão, em tamanho real, desenhos do contorno de seus corpos.  

Atividade 1: Desenho dos contornos (10 minutos) 

O professor pedirá à turma que se organize em duplas e distribuirá a cada um dos alunos uma 

folha de papel kraft maior que sua altura e sua largura, de modo que possam deitar sobre a folha de 

braços abertos. 

Depois, os alunos estenderão suas folhas de papel kraft no chão. Para isso, é importante que 

as carteiras sejam afastadas ou que a atividade seja feita em algum outro espaço amplo da escola, 

como o pátio ou a quadra de esportes. 

Então, um dos alunos de cada dupla vai se deitar sobre sua folha de papel kraft, na posição 

que desejar, cuidando para que nenhuma parte do corpo fique fora da superfície do papel, e o outro 
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aluno desenhará, com lápis preto, o contorno do corpo do colega. Em seguida, invertem-se as funções. 

Quando a dupla finalizar, cada aluno deverá escrever seu nome no desenho que retrata o contorno de 

seu corpo. 

Atividade 2: Percepção de espaço e do corpo (10 minutos) 

Agora, o professor pedirá a cada estudante que recorte o desenho feito no papel seguindo o 

contorno, destacando-o do papel como uma silhueta. A seguir, todos deverão dispor os recortes lado 

a lado no chão, organizados em fileiras. 

Então, o professor deverá estimular a observação dos alunos fazendo perguntas como: “Vocês 

se imaginavam assim?”, “Vocês acham que o desenho se parece com vocês? Por quê?”. 

Depois, o professor pedirá que embaralhem as silhuetas pelo chão, em qualquer sentido e 

ocupando o espaço disponível, para que observem novamente. O professor fará mais perguntas: “Mu-

dou a maneira como vocês se viam?”, “Tinham ideia do espaço que seus corpos ocupam? Vendo os 

desenhos, vocês mudaram essa noção?”. 

Atividade 3: Finalização do desenho da silhueta (10 minutos) 

Após o exercício de observação e percepção, o professor pedirá a cada aluno que pegue sua 

silhueta e finalize-a com lápis de cor, canetinha ou giz de cera. Apenas o contorno deverá ser finalizado, 

se possível nas duas faces. O desenho não deverá ser preenchido com detalhes. 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Ao final, o professor conversará com a turma sobre as diferenças entre as silhuetas, mostrando 

que nenhuma é igual à outra. Nesse momento, é preciso cuidar para que o rumo da conversa não se 

desvie para preconceitos em relação a diferenças. 

Aula 2 – Planejando uma instalação de contornos corporais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: sentados nas carteiras e coletivamente em algum espaço da escola 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios e desenvolvimento do conceito de instalação 

artística (10 a 15 minutos) 

O professor iniciará a aula verificando o que os alunos já sabem de instalações artísticas. Para 

isso, ele pode perguntar se os alunos já foram a alguma exposição de arte na qual puderam “entrar” 

em uma obra, interagindo com ela não apenas por meio da observação, mas também do toque ou do 

olfato, por exemplo; ou se já viram alguma obra de arte que explorasse o espaço de exposição de uma 

maneira não convencional, ocupando o teto ou mesmo uma sala inteira, por exemplo.  

Após fazer esse levantamento, o professor retomará e ampliará o conceito de instalação para 

os alunos. A instalação consiste em uma obra de arte montada em um lugar específico, com a qual o 
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público pode ter uma experiência interativa por meio de um ou mais sentidos (tato, olfato, audição, 

visão ou paladar). É uma obra que se relaciona tanto com o espaço em que está inserida quanto com 

o público que com ela interage. 

Para ilustrar, o professor pode mostrar fotos dos trabalhos do artista inglês Antony Gormley 

(1950-), que faz instalações principalmente com esculturas de corpos, ou mesmo fazer uma pesquisa 

de imagens de instalações no site do Instituto Inhotim. Essas indicações estão na seção Referências 

desta sequência didática. Ao mostrar as fotos, o professor deverá reforçar como essas obras se relaci-

onam com o espaço em que estão inseridas. 

Atividade: Planejamento da instalação (20 a 25 minutos) 

Após as explicações iniciais, o professor pedirá aos alunos que pensem nos espaços da escola 

e escolham um local onde gostariam de fazer uma instalação artística com as silhuetas de seus corpos. 

É importante que seja escolhido um espaço amplo e de grande circulação para que a comunidade 

escolar tenha acesso e possa apreciar as produções. 

Depois, acompanhará os alunos até esse local e pedirá que pensem em como poderiam dispor 

as silhuetas no espaço. Eles deverão criar um ambiente no qual o público possa interagir com as  

silhuetas. Para isso, podem ser propostas as seguintes possibilidades de produção, entre outras ideias 

que surgirem: 

• Afixar, com fita adesiva, algumas silhuetas no chão, nas paredes e/ou em objetos, como 
mesas e cadeiras, para que o público possa deitar-se sobre elas ou encostar o corpo e 
compará-lo com a silhueta (os próprios alunos podem fazer essa experimentação para que 
percebam as diferenças entre os corpos dos colegas). Também podem afixar no chão al-
gumas folhas de papel kraft sem uso para que o público possa desenhar seus próprios 
contornos. Para isso, podem ser deixados à disposição, em uma mesa, ou mesmo no chão, 
gizes de cera e lápis de cor. 

• Amarrar as silhuetas em cordões de barbante de tamanhos variados e pendurá-los no teto. 

• Compor um cordão de silhuetas utilizando barbante. 

Quando a turma definir todos os detalhes da instalação, os alunos deverão fazer um desenho 

com anotações explicitando a ideia para que seja executada na aula seguinte. 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Para finalizar a aula, o professor esclarecerá eventuais dúvidas da turma e avisará que, na aula 

seguinte, todos participarão da montagem da instalação planejada. 
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Aula 3 – Montando a instalação artística 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: coletivamente 

Introdução e atividade: Retomada e montagem (35 minutos) 

O professor iniciará a aula relembrando os estudantes de que farão a montagem da instalação 

que planejaram na aula anterior e, em seguida, levará a turma para o espaço escolhido. 

Os alunos deverão ter à disposição o material necessário para realizar a montagem, conside-

rando o planejamento feito na aula anterior, e o professor deverá auxiliá-los sempre que necessário. 

Assim que todos os corpos de papel estiverem afixados na posição planejada, o professor ori-

entará os alunos a observar a instalação e interagir com ela.  

Sugestão 
Durante o processo, podem ser escolhidos alguns estudantes para fotografar o trabalho de diferentes ângulos e, ao 
final, a instalação concluída, inclusive com os colegas interagindo com ela. Esse registro pode ser impresso e entregue 
aos alunos para que mostrem aos familiares e guardem em seus portfólios. 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Ao final, o professor reunirá os alunos para uma conversa sobre as impressões que tiveram da 

instalação: “A instalação ficou do jeito que vocês imaginaram?”, “O que mudou na percepção do es-

paço que seu corpo ocupa após montarem e observarem a instalação das silhuetas?”, “Como foi a 

experiência de interagir com as silhuetas da turma?”. Também pode ser perguntado que outras formas 

eles gostariam de usar para compor uma instalação desse tipo (por exemplo, formas geométricas ou 

silhuetas de animais). 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo das três aulas, devem ser observados a participação dos alunos nas conversas pro-

postas, a sua vivência durante o desenho e a observação dos contornos dos corpos deles e dos colegas 

(aula 1), a apreensão do conceito de instalação e a sua participação na escolha do local da instalação 

e no seu planejamento (aula 2) e montagem (aula 3), bem como as percepções que tiveram da relação 

do corpo com o espaço. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Como foi a experiência de desenhar o contorno do próprio corpo? O que você percebeu ao observar 
o desenho finalizado? Você conseguiu “se ver” na silhueta de papel recortada? O que sentiu? 

2. Como foi a experiência de planejar e montar uma instalação coletiva com os colegas? Você con-
seguiu colaborar como gostaria? O planejamento foi seguido? O que achou do resultado final? A 
instalação ficou do jeito que você esperava? 

3. Depois de todo o processo, que percepções você teve do seu corpo em relação ao espaço e ao 
corpo dos colegas? Que semelhanças e diferenças você enxergou? 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes deverão pensar nas percepções que tiveram no início dos traba-
lhos, avaliando também o que sentiram ao realizar a atividade de desenho do contorno do próprio 
corpo. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre o planejamento feito e sobre a sua execu-
ção, avaliando sua própria participação, os problemas enfrentados e confrontando suas expecta-
tivas com o resultado final. 

3. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre as percepções que tiveram ao final do 
processo, pensando especialmente sobre a relação do seu corpo com o espaço que o cerca, valo-
rizando as diferenças e as semelhanças que guarda com os colegas. 


