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Arte digital 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O universo tecnológico e digital está presente nas mais diversas esferas da vida humana. Na 

arte, o uso das tecnologias da informação e da comunicação proporcionou o surgimento de novos 

processos de criação e modalidades artísticas como as obras multimídias. Além disso, os recursos tec-

nológicos criaram novas possibilidade de diálogo e interatividade entre obra de arte e público. A pro-

posta desta sequência didática é investigar a arte digital.   

Objetivos de aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo explorar com os alunos a arte digital, por meio da 

apreciação de obras que desenvolvem essa modalidade de arte e de um experimento de criação 

usando projetores e fotografia digital. 

Para isso, esta sequência explora duas unidades temáticas: artes visuais e artes integradas. 

Na unidade temática artes visuais, são explorados os seguintes objetos do conhecimento e as 

respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Matrizes estéticas e culturais – (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 

estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e naci-

onais. 

Sistemas da linguagem – (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (mu-

seus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Patrimônio cultural – (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários 

Projetor, computador, câmera digital ou celular com câmera. 

Referências para arte digital 

Interactive Body Projection Mapping for Hypermetropia. Disponível em: <https://www.you-

tube.com/watch?v=JYJo7UetC_s>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Klimt e Viena, em um século de ouro e de cores, espetáculo multimídia. Disponível em: <https://bra-

sil.elpais.com/brasil/2014/03/07/album/1394185222_478446.html#foto_gal_3>; <http://www.ar-

teeblog.com/2014/07/klimt-et-vienne-un-siecle-dor-et-de.html>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Luiz Duva. Disponível em: <http://www.luizduva.com.br/portfolio/espaco-alterado_v3/>. Acesso em: 

30 jan. 2018. 

Maotik. Disponível em: <http://www.maotik.com/six/>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Márcio H. Mota. Disponível em: <https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/marcio-h-

mota-usa-a-luz-para-criar-obras-que-se-movem>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Olafur Eliasson. Disponível em: <http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK108539/the-new-pla-

net#slideshow>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Projection Mapping on the Human Body. Disponível em: <https://www.you-

tube.com/watch?v=SZJYqKCMVlI>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Interação com imagem digital e projeção 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente e em duplas 

Introdução: Apresentação do tema (15 minutos) 

Para iniciar o tema, o professor apresenta aos alunos imagens de obras ou de espetáculos em 

que se usa projeção de luz para compor imagens digitais, que podem ser manipuladas em tempo real 

pelo artista ou somente projetadas para interação do público. Na seção Referências desta sequência 

didática há algumas sugestões de links. 

Após esse momento de fruição, o professor discute com os alunos as obras observadas e ques-

tiona-os sobre essa modalidade de arte: qual a diferença entre observar uma imagem em um monitor, 

por exemplo, e vê-la projetada em ambientes em que se pode ter a sensação de imergir nessas ima-

gens ou interagir com elas?  
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Atividade 1: Pesquisa de imagens (5 minutos) 

A seguir, o professor convida os alunos a pesquisar na internet a imagem de uma obra de arte 

com a qual gostariam de interagir. É importante deixar os alunos livres para escolherem a obra que 

mais acharem relevantes para essa interação. 

Atividade 2: Momento de interação (10 minutos) 

Após a seleção das imagens, a turma divide-se em duplas. O professor usará o projetor para 

exibir em uma parede a imagem escolhida por cada aluno. Então, uma pessoa da dupla irá interagir 

com a imagem que escolheu para ser projetada e seu colega ficará responsável por registrar essa inte-

ração por meio de fotos. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Após todos os alunos interagirem e registrarem seus colegas, será um momento de conversa, 

em que poderão expor suas opiniões sobre a experiência e comentar sobre o que acharam mais inte-

ressante: interagir com a obra de arte ou registrar a interação do colega. 

Aula 2 – Interação com imagem digital e projeção 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente e em duplas 

Introdução: Retomada do assunto (5 minutos) 

O professor retoma o assunto da aula anterior e informa que nesta aula a turma usará os re-

gistros que produziram na aula anterior e irão interagir com essas imagens. 

Atividade: Momento de interação (20 minutos) 

A turma divide-se nas mesmas duplas da aula anterior. Desta vez, cada aluno irá interagir com 

a imagem em que registrou seu colega de dupla. Essa interação será também registrada com o uso de 

câmera digital. 

Encerramento: Roda de conversa (15 minutos) 

Ao final da experimentação, em roda, professor e alunos vão comentar como foi interagir com 

os registros das interações dos colegas, o que mais chamou a atenção nessa atividade e o que fariam 

de diferente na interação que registraram. 
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Aula 3 – Exposição de imagens digitais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente 

Introdução: Apresentação da aula (5 minutos) 

O professor informa que, nesta aula, a turma apreciará o resultado de suas criações, obser-

vando os detalhes das imagens, as poses, os ângulos escolhidos pelos fotógrafos e demais caracterís-

ticas dos registros. 

Atividade: Momento de fruição (20 minutos) 

O professor exibirá com o projetor as imagens criadas pelos alunos e convidará a turma a apre-

ciar o resultado das experimentações. Também é possível criar uma exposição no pátio da escola, para 

que os alunos de outras turmas possam conhecer o trabalho produzido com arte digital.  

Encerramento: Roda de conversa (15 minutos) 

Ao final da exposição, será o momento de comentar o que cada um mais gostou nas experi-

mentações com projeção de imagens e fotografia digital. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos selecionaram a obra de arte com a qual 

gostariam de interagir, interagiram com a imagem projetada e registraram o colega de dupla intera-

gindo com a projeção (aula 1), se interagiram com o registro que produziram e registraram a interação 

do colega (aula 2), se observaram as criações da turma (aula 3) e se discutiram coletivamente sobre os 

aprendizados provenientes dessas experimentações (aulas 1, 2 e 3). 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Para você, qual das obras apresentadas é a mais interessante? Por quê? 

2. Pode-se afirmar que arte digital envolve:  

a) espaço, elementos visuais e técnicas artesanais. 

b) interação com recursos e mídias tecnológicas. 

c) tradições milenares, interação com o público e técnicas artesanais. 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. É importante que o aluno comente características relativas a obras de arte di-
gital, como a possibilidade de interação. 

2. b) interação com recursos e mídias tecnológicas. 

 


