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 Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir conceitos 

relacionados à Arte Contemporânea, Body Art com ênfase no 

uso de tatuagens e piercings, como elementos formadores 

de identidade dos jovens, que escolhem utilizar seu corpo 

como tela para o fazer artístico. Nesse sentido, no decorrer 

da aplicação do projeto de intervenção pedagógica, 

pretende-se direcionar pesquisas e diálogos a respeito 

dessas temáticas, com jovens do 2º ano do ensino médio, 

matriculados no Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng, com 

o intuito de evidenciar suas concepções e práticas que 

permitem afirmar-se socialmente. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea, corpo, identidade. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: 

 
 
Alunos da 2ª série do Ensino Médio. 
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A análise do percurso que permeou a escolha deste trabalho é 

discutir o papel da Arte Contemporânea e ao participar do 

programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2014 a 

melhor escolha foi a de elaborar um Caderno Pedagógico como 

subsidio para as aulas de Arte. 

O presente Caderno Pedagógico será compartilhado até 

o Tópico 4, da Unidade 2, com a professora Alessandra Siviero 

Martins Zito, por optarmos em trabalhar Arte Contemporânea e 

pertencermos ao quadro de professores do Colégio Estadual 

Jorge Schimmelpfeng. 

    Utilizar as aulas de arte para estimular o aluno a observar as 

transformações ocorridas na sociedade e consequentemente 

nas Artes, tendo como foco principal a Arte Contemporânea. 

Apropriando-se, assim, desse conhecimento que é fundamental 

para que possa refletir sobre sua realidade e também a de 

outros, já que, a arte não é neutra em relação ao contexto 

socioeconômico, político e cultural em que é criada. Nesse 

sentido, o presente trabalho permite o delineamento de 

discussões inerentes à própria vida e com conceitos 

preestabelecidos intrínsecos a ação cotidiana do educando. 

Diante disso, emerge a possibilidade de ser discutida a BodyArt 

(também defendia como arte no corpo) enquanto elemento 

capaz de afirmar identidades.  

Esse tipo de Arte cuja tela é expressa no próprio corpo, 

tem se expandido nas ultimas décadas, sobretudo, por jovens 

que entre outras ações tem se tatuado e/ou utilizado piercing, 

seja para fortalecer sua identidade, por influencias ou mero 

modismo.  

Nota-se um grande problema relacionado à falta de 

conhecimento sobre as consequências de tais práticas, 

sobretudo, se forem realizadas de forma inadequada em casa, 

por pessoas inexperientes, por materiais não esterilizados ou de 

má qualidade.  



Por outro lado, é importante mencionar que alguns jovens são 

influenciados e acabam colocando piercings em várias partes do seu corpo ou 

se tatuam mesmo não sabendo seu significado, tampouco os benefícios e/ou 

prejuízos trazidos por tais ações.  

Assim, a temática vem de encontro com os distintos conteúdos que 

podem ser relacionados à Arte Contemporânea, imagem corporal e as 

questões inerentes à identidade.  

A turma a ser contemplada envolve educando da 2ª série do Ensino 

Médio, matriculados no período noturno envolvendo aproximadamente 40 

alunos, no Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng, na cidade de Foz do 

Iguaçu, no estado do Paraná, durante o ano letivo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Arte contemporânea tem se constituído a partir da segunda metade 

do século XX, sobretudo, com o fim da Segunda Guerra Mundial rompendo 

com antigas formas de produzir, marcadas por métodos e técnicas específicas. 

Nessa nova fase, o artista utiliza sua liberdade para imprimir valores, estilos e 

técnicas em suas obras que refletem primordialmente o seu cotidiano por meio 

de múltiplas possibilidades e materiais.  

Para Bourriaud (2009) a Arte mostra-se particularmente propícia a 

expressão da civilização da proximidade, pois estreita o espaço das relações 

tecidas, das experiências do artista, dos contextos históricos, culturais e 

identidades construídas em um dado momento histórico.  

Direcionando as discussões especificamente ao termo Body Art (uma 

das vertentes da arte contemporânea), nota-se que começa a ser utilizado de 

forma mais intensa a partir da década de 60, relatando práticas na qual o corpo 

humano se mostra como uma tela ou objeto de arte, apto a receber, por 

exemplo, tatuagens e/ou piercings embora estas práticas sejam milenares em 

algumas culturas (MAGNANI, 2010). 

Quando se avalia a história da utilização do corpo enquanto 

manifestação artística e cultural é possível perceber que sofre diferentes 

tratamentos ao longo da história de acordo com o povo e a cultura 

desenvolvida.  

No âmbito da história da Arte é possível observar que frequentemente 

o corpo humano foi retratado em esculturas e obras célebres que ressaltavam 

suas curvas, peso, idade, gestos e expressões de pessoas distintas. Com o 

advento da BodyArt, este corpo passa a ser o meio de expressão utilizado pelo 

artista contemporâneo para se expressar.  

A utilização do corpo para a manifestação da Body Art, de acordo com 

Hall (2011) permite a construção de distintas identidades, que de forma 

inconsciente buscam manifestar-se de muitas formas, seja na adolescência ou 

na vida adulta. Dessa forma, os indivíduos encontram meios para representar 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 



aquilo que está em seu interior a partir do exterior, ou seja, de seu próprio 

corpo.  

Ao serem buscados os motivos que levam alguém a tatuar seu corpo inserindo na 
pele tintas que podem permanecer indefinidamente, nota-se a necessidade de expressar 
algo que lhe parece significativo, pelo valor estético, moda, para serem rompidos estigmas 
etc. Portanto, a colocação de piercings e a realização de tatuagens culminam na construção 
de identidade, sobretudo, do jovem que vivencia períodos de auto-afirmação (MAGNANI, 
2012 p.03) 

 
Essa identidade abrange objetivos distintos de acordo com cada cultura 

e da faixa etária daquele que, por exemplo, se tatua. Dessa forma, o corpo 

passa a ser suporte e tela para a manifestação artística sendo alcançados 

distintos fins ao mesmo tempo em que a pessoa se individualiza diante dos  

demais componentes do meio social em que está inserido.  

Em a tais discussões, Hall (2011) lembra que a construção dessas 

identidades depende também da cultura na qual a pessoa vive dos 

instrumentos simbólicos criados, das crenças e valores em vigência e que 

abrangem a todos os cidadãos. Nesse caso é possível lembrar-se das 

peculiaridades da cultura dos indígenas e dos hindus no trato com a pintura 

corporal por exemplo.  

Por outro lado, quando se discutem o hábito de se tatuar e a inserção 

de piercings no corpo de forma indiscriminada, sem a devida preocupação com 

a higiene, com a habilidade técnica daquele que reativa essas atividades bem 

como a qualidade dos materiais utilizados aqueles que têm seu corpo alterado 

podem enfrentar grandes problemas.  

Segundo Oliveira, (2010) como consequência da realização destas 

práticas, podem ocorrer algumas complicações tais como: possibilidade de 

transmissão de HIV, hepatite B, tétano, formação de queloides, eczema, 

infecção no local onde foram inseridos, entre outros. 

Nesse sentido, emerge a importância de tal temática ser abordada no 

âmbito escolar, principalmente, pelo fato de que o professor pode conduzir 

diálogos capazes de evidenciar a presença de tais práticas no cotidiano de seu 

aluno. Posteriormente, tem a possibilidade de orientá-lo sobre os reais 

significados destas práticas e riscos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 1: 

 
 
Texto 1: 

Em qualquer época, lugar seres 

humanos independente da sua cultura, 

costumes, religião produziram e produzem arte. 

Como explicar essa necessidade de manifestar 

a vida através de símbolos? Sendo assim o que 

é arte? E qual a sua razão. 

Para responder essas questões é 

importante entender a diferença entre realidade 

e ficção: 

Realidade é o concreto ou o que é reconhecido como 

verdadeiro. 

Ficção é a construção da realidade através da 

fantasia, do imaginário buscando a reflexão, a  critica ou a diversão 

através da própria realidade ou de um produto da imaginação.  

Sendo assim, toda obra é uma representação da 

realidade, mesmo se baseando no real, pelo artista que optou por 

apresentá-lo com sua visão estética. 

Podemos observar que os mais antigos objetos artísticos são 

Tendências e concepções da Arte-Trajetória da Arte 

Moderna para a Contemporânea. 

 

Produzir, apreciar e refletir sobre a arte, para ter 

autonomia na sua manifestação pessoal. 

Analisar posicionamentos pessoais em relação 

ao artista, obras e meios de divulgação das 

artes. 

Adquirir sensibilidade para analisar e criticar 

manifestações artísticas. 
 

Conteúdos: 

 

Conceito de arte 

Dadaísmo 

Abstracionismo 

Concretismo 

Happening 

Performance 

Instalação 

 

 

 

 

Cronograma: 
 
Tempo 
estimado – 10 
horas aula 
 
Público Alvo – 
alunos 2ª 
SÉRIE EM 
Recursos 
Didáticos-
Textos para 
leitura e 
compreensão,  
Material para 
anotações e 
pintura. 
 

 
 



figuras esculpidas ou desenhadas nas cavernas com o significado mágico de 

aplacar ou dominar a natureza. 

Passou a ser a representação do belo e seus vários conceitos 

através dos tempos. Na antiguidade se ligava a proporção e a harmonia entre 

as formas sendo o ser humano o modelo de perfeição. 

No Romantismo predominava o sentimento e a imaginação e 

desvincula-se da harmonia das formas. 

A partir do século XX a arte passa a expressar movimento, luz, 

interpretação das formas geométricas e até o inconsciente humano. 

Passa a provocar a reflexão do observador sobre a sociedade e 

entre o observador e o objeto observado. A arte então pode ser uma 

provocação, espaço de reflexão e de interrogação. 

Texto 2: 

Com frequência olhamos uma imagem ou uma palavra e ela se torna uma 

referência do real. Mas nem sempre percebemos como nosso repertório 

pessoal (que envolve tudo o que sabemos, pensamos e sentimos, mesmo sem 

nos dar conta) ilumina de modo diferente o que vemos, ouvimos, lemos, 

experimentamos... 

Assim, entre a realidade e o modo como a expressamos ocorrem diferenças 

cruciais. As manifestações artísticas - poemas, contos, pinturas, esculturas, 

músicas, peças teatrais, danças etc. - mostram a maneira pessoal e única pela 

qual o artista percebe, pensa e sente o mundo real ou imaginário, sem que 

deixe de estar influenciado por seu contexto histórico, artístico e cultural. O 

belga René Magritte (1898-1967) pode nos ajudar a rever essas questões. 

Por isso, aprender a "ler" palavras, imagens, sons e gestos é mais do que 

juntar letras ou simplesmente ver e ouvir. É também interpretar, construir 

significados, ampliando nossas referências para compreender mais 

profundamente. A leitura de obras de arte nos exercita na qualidade de 

construir sentidos, pois a imaginação e a percepção do autor geram 

interpretações singulares. Conversar sobre sensações, percepções, 

interpretações e análises amplia nosso entendimento das possibilidades de 

leitura e nos faz mais atentos e sensíveis ao mundo que nos cerca. Afinal, 

como disse o pintor suíço Paul Klee, "a arte torna visível o invisível". 



A Língua do Mundo: Poetizar, Fruir e Conhecer Arte, Mirian Martins e 

GisaPicosque, Ed. FTD, tel. (11) 3611-3055 
Magritte,René.Isto não é uma maça,1964. 
Òleo sobre tela,152 cmx 100 cm. 

Atividades: 

1-Leia os textos sobre o conceito de arte. Explique a 

afirmação contida no quadro de  
Magritte,René.Isto não é uma maça,1964. 
Òleo sobre tela,152 cmx 100 cm. 

Magritte 
A pintura de René Magritte (1898-1967) marcou a arte do século XX. Seus 

quadros interrogam a própria natureza da pintura e a ação do pintor sobre a 

imagem.Com um humor corrosivo, Magritte fez da pintura instrumento de um conhecimento inseparável 

do mistério. 

2- A proposta de Magritte é uma obra de arte? Justifique. 

3-Observe o objeto apresentado e o transforme em obra de arte, usando como 

referência o aprendizado anterior. 

 

Tópico 2: 

 
Atividades: 
 
1-"Catraca invisível" ocupa lugar de estátua no 

Arouche 

FREE-LANCE PARA A FOLHA  

 

Sem que ninguém saiba como - e muito menos o por quê - 

uma catraca enferrujada foi colocada em cima de um pedestal 

no largo do Arouche (centro de SP), local antes ocupado pelo 

busto do escritor Guilherme de Almeida (1890-1969). É o 

"monumento à catraca invisível", informa uma placa preta 

com moldura e letras douradas, colocada abaixo do objeto, 

onde ainda se lê: "Programa para a descatracalização da 

vida. Julho de 2004". 

A estátua fica bem em frente à Academia Paulista de Letras, ao lado da escultura "Depois do Banho", de 

Victor Brecheret, e de mais quatro pedestais, um deles também sem o busto de bronze. 

 

Após a leitura da notícia, responda as questões abaixo: 

 A “Catraca Invisível” pode ser considerada uma obra de arte? Por quê? 

 Qual a possível intenção ou intenções de quem colocou a catraca em 

um pedestal onde se lê: “Programa para a dessacralização da vida. 

Julho de 2004.”? 



2- Façam um círculo e debatam sobre o assunto em pauta. 

Tópico 3: 

 
 
Texto 

 

Formado em 1916 em Zurique por jovens franceses e alemães que, se 

tivessem permanecido em seus respectivos países, teriam sido convocados 

para o serviço militar, o Dada foi um movimento de negação. Durante a 

Primeira Guerra Mundial, artistas de várias nacionalidades, exilados na Suíça, 

eram contrários ao envolvimento dos seus próprios países na guerra.  

Fundaram um movimento literário para expressar suas decepções em relação 

a incapacidade da ciências, religião, filosofia que se revelaram pouco eficazes 

em evitar a destruição da Europa. A palavra Dada foi descoberta 

acidentalmente por Hugo Ball e por Tristan Tzara num dicionário alemão-

francês. Dada é uma palavra francesa que significa na linguagem infantil 

"cavalo de pau". Esse nome escolhido não fazia sentido, assim como a arte 

que perdera todo o sentido diante da irracionalidade da guerra. 

Sua proposta é que a arte ficasse solta das amarras racionalistas e fosse 

apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionado e combinando 

elementos por acaso. Sendo a negação total da cultura, o Dadaísmo defende o 

absurdo, a incoerência, a desordem, o caos. Politicamente, firma-se como um 

protesto contra uma civilização que não conseguiria evitar a guerra.  

Ready-Made significa confeccionado, pronto. Expressão criada em 1913 pelo 

artista francês Marcel Duchamp para designar qualquer objeto manufaturado 

de consumo popular, tratado como objeto de arte por opção do artista.  

O Dadaísmo é a total falta de perspectiva diante da guerra; daí ser contra as 

teorias, as ordenações lógicas. Aliás, também é contra os manifestos. 

O fim do Dadá como atividade de grupo ocorreu por volta de 1921. 

Marcel Duchamp(1887-1968), pintor e escultor francês, sua arte abriu caminho 

para movimentos como a pop art e a opart das décadas de 1950 e 1960. 

Reinterpretou o cubismo a sua maneira, interessando-se pelo movimento das 

formas. O experimentalismo e a provocação o conduziram a idéias radicais em 

arte, antes do surgimento do grupo Dada (Zurique, 1916). Criou os ready-



mades, objetos escolhidos ao acaso, e 

que, após leve intervenção e receberem 

um título, adquiriam a condição de objeto 

de arte. Em 1917 foi rejeitado ao enviar 

a uma mostra um urinol de louça que 

chamou de "Fonte". Depois fez 

interferências (pintou bigodes na Mona 

Lisa, para demonstrar seu desprezo pela 

arte tradicional), inventou mecanismos 

ópticos. 

HTTP://WWW.HISTORIADAARTE.COM.BR/LINHA/DA
DAISMO.HTML 
 

 

 

 

Atividades: 

 

 

1- Marcel Duchamp usou em suas obras, objetos do cotidiano gerando 

controvérsias devido ao conceito de que a arte deveria ser bela e ter alto 

padrão. 

Qual objetivo tinha Duchamp em sua escolha? Usando os conhecimentos 

anteriores, justifique sua resposta: 

 

2-Recorte os objetos que estão na folha que você recebeu e misture. Na folha 

A revolta dos dadaístas 
“ Revoltados com a carnificina da guerra mundial 
de 1914, devotamo-nos, em Zurique,às 
artes.Enquanto os canhões rugiam a distância, 
cantávamos, pintávamos, fazíamos colagens e 
escrevíamos poemas com toda a nossa força. 
Procurávamos uma arte de base, a fim de curar a 
loucura de uma época, e uma nova ordem das 
coisas, que pudesse restaurar o equilíbrio entre o 
céu e o inferno” (pintor e poeta Hans Arp). 
FIGUEIREDO,LENITA Miranda. História da arte para crianças. São Paulo: 
Pioneira, 1991, p.107. 

 
                                 ARP,Hans.Homem,bigode e umbigo,                            

                                   1928(1960). Aquarela, 64X63,8 cm. 

 
Tristan Tzara (1896-1963), em seu 
manifesto Dada, 1918: 
"Eu escrevo um manifesto e não quero 
nada, eu digo portanto certas coisas e sou 
por princípio contra os manifestos, como 
sou também contra os princípios." 
São também palavras dele: "Que cada 
homem grite: há um grande trabalho 
destrutivo, negativo, a executar. Varrer, 
limpar, A propriedade do indivíduo se 
afirma após o estado de loucura, de 
loucura agressiva, completa, de um mundo 
abandonado entre as mãos dos bandidos 
que rasgam e destroem os séculos." 
"Liberdade: DADÁ DADÁDADÁ, uivos das 
dores crispadas, entrelaçamentos dos 
contrários e de todas as contradições, dos 
grotescos, das inconsequências: A VIDA." 
 
Http/WWW.historiadaarte.com.br/linha 
/dadaísmo.html 
 



Curiosidades 

 De cabeça pra baixo - Kandinsky 
costumava dizer que passou a 
compreender de forma mais decisiva o 
poder da arte abstrata quando, certa 
noite, ao entrar em seu ateliê, não 
conseguiu reconhecer um de seus 
próprios trabalhos, que estava de cabeça 
para baixo. 

 Teoria e prática – Kandinsky, além de 

artista, era também um teórico. Escreveu 
alguns livros para defender suas idéias a 
respeito do abstracionismo. Entre suas obras 
principais destacam-se "Do Espiritual na Arte", 
publicado em 1912, e "Ponto e Linha sobre o 
Plano", editado na forma de apostila pela 
Bauhaus. 

em branco, pegue um recorte e cole, crie uma frase ou palavra, que para você 

represente o objeto tirado. Repita a operação até terminarem os objetos 

recortados. Faça a colagem sobrepondo os objetos de forma aleatória. 

Tópico 4: 

 
 
Texto 

 

Kandinsky por volta de 1910,inaugura o Abstracionismo, movimento de uma 

arte independente do mundo externo e da realidade visível, onde os objetos e 

pessoas são representados através de 

formas irreconhecíveis. Quando surgiu no 

começo do séc.XX, provocou indignação, a 

elite européia ficou chocada com os formatos 

considerados “ estranhos” e de mau gosto. 

      O formato tradicional é deixado de lado 

na arte abstrata, que se desenvolveu em 

várias vertentes, até passar a ser 

predominante em toda produção artística 

realizada ao longo do séc.XX. 

              No abstracionismo, os artistas usam 

conceitos, intuições e sentimentos, gerando 

nas pessoas que visualizam a obra, uma 

série de interpretações, se contrapondo a 

qualquer espécie de representação. Por isso, na arte abstrata, uma mesma 

obra de arte pode ser vista sentida e interpretada de várias formas, ou seja, 

não se trata de ver os objetos do mundo  com novos olhos, mas criar um 

universo à parte, uma realidade independente, criada pelo próprio artista. Era 

isso que Kandinsky, dizia: 

“ Criar uma obra de arte é criar um mundo”. 

 

Atividades: 

 

1-Toda vez que ouvimos uma música, ela toca os nossos sentimentos de forma 



agradável ou desagradável, causando alegria, nostalgia, euforia ou tristeza. Em 

todos os casos formamos ideias que as notas musicais nos provocam. Como a 

música as cores, as linhas e as formas também expressam os nossos 

sentimentos. 

Forme um grupo com quatro colegas. 

Pesquisem uma música, discutam qual o sentimento que ela gera no grupo e 

registrem através de cores e formas. 

Apresentem para a sala a música e a obra produzida verificando se os demais  

grupos concordam com o exposto. 

Critérios: 

As atividades teóricas e os debates devem ser relatadas no caderno de arte e 
as atividade que envolve a criação de imagens,em papel Canson A4 para 
exposição futura, proposta como fechamento desta unidade pedagógica. 

 

 
 

 
A avaliação irá verificar se os alunos investigam, elaboram e testam 
hipótese; se identificam padrões, se expõem e debatem diferentes 
opiniões e conclusões; se comunicam oralmente e/ou por escrito os 
produtos dos trabalhos realizados; se resolvem problemas e elaboram 
questões; e se confiam na sua própria capacidade de enfrentar desafios. 

Para seu conhecimento 

 

O concretismo foi um movimento vanguardista que ocorreu nas artes plásticas, 

na música e na poesia. Surgiu na Europa, em 1917, na tentativa de se criar uma 

manifestação abstrata da arte e teve seu auge até a década de 1960. Os artistas 

precursores deste movimento foram: Max Bill (artes plásticas), Pierre Schaeffer 

(música) e Vladimir Mayakovsky (poesia). 

Buscavam incorporar a arte às estruturas matemáticas geométricas, 

desvinculando o mundo artístico do natural e distinguir forma de conteúdo. De 

acordo com os concretistas a arte é autônoma e a sua forma remete às da 

realidade, a fim demostrar que no mundo há uma realidade palpável, a qual deve 

ser vista de diferentes ângulos.  

Em 1950, chega ao Brasil através do suíço Max Bill: artista, arquiteto, designer 

gráfico e de interiores, que popularizou as concepções da linguagem plástica no 

Brasil com a Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956. 
 

 



 

 
 

  

             Quem tem medo da arte contemporânea? 

Luciana Veras 

Quem tem medo da arte contemporânea? Se por um lado 

essa pergunta remete a algo capaz de provocar pavor, por 

outro retrata um sentimento comum quando o 

assunto é arte. Não por acaso, tal indagação 

dá título a um livro publicado em 2007 pela 

Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, com 

base em uma série de aulas ministradas pelo 

crítico de arte e curador Fernando Cocchiarale. 

E por que a arte contemporânea suscita 

temores? Porque, como descreve o autor, 

“habituamo-nos a pensar que a arte é uma 

coisa muito diferente da vida, dela separada 

pela moldura e pelo pedestal e, aliás, a arte foi 

mesmo isso durante a maior parte de sua 

história”. Assim foi no Renascimento, no século 

XVIII, e também até meados do século XX, 

antes de o planeta assistir ao ocaso de sua 

própria ideia de mundo com guerras e novas 

tecnologias de produção e comunicação. 

Dessa forma, continua Cocchiarale, “a ideia de uma arte que se 

confunda com a vida é difícil de assimilar porque o nosso 

repertório ainda é informado por muitos traços conservadores”. 

Uma primeira conclusão seria, portanto, que a arte contemporânea é a que se 

produz nos dias atuais, que é impossível dissociá-la das sensações e 

descobertas que torpedeiam o mundo ou mesmo da existência cotidiana de um 

ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Cronogram
a: 
 
Tempo 
estimado – 
06 horas 
aula 
 
Público 
Alvo – 
alunos 2ª 
série do 
Ensino 
médio 
Recursos 
Didáticos-
Textos para 
leitura e 
compreensã
o,  
Material 
para 
anotações e 
pintura. 
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Arte 
Contemporânea 

Arte Conceitual 

Street Art 

Vídeo Art 

Happening 

Performance 

 

 



cidadão. Mas é viável demarcar fronteiras cronológicas para seu surgimento. 

“De um ponto de vista consagrado em termos historiográficos, é a arte feita a 

partir do início da década de 1960, quando as certezas e utopias que definiam 

o projeto da arte moderna se esgotam, e outras possibilidades (arte pop, 

minimalismo, arte conceitual) se impõem como alternativas. É razoável, ainda, 

defini-la como a arte que se debruça sobre as questões de seu tempo e que 

problematiza o mundo em que vivemos”, sustenta o pesquisador, crítico e 

curador Moacir dos Anjos, responsável pela curadoria do Panorama da Arte 

Brasileira no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2007. 

Pioneirismo e ambivalência 

Por “problematizar”, é saudável entender não uma postura de combate às 

instituições, mas um tipo de produção que busca na invenção formal uma 

maneira diferente de analisar tudo o que a cerca. A arte contemporânea mete 

medo porque, ao se deparar com algumas de suas obras, o público vê suas 

convenções embaralhadas. A fruição desses trabalhos pode ser frustrante 

porque o observador se põe em dúvida, ainda que em breves segundos, sobre 

o que está à sua frente. 

Foi assim em 1917, quando Marcel Duchamp submeteu Fonte a um concurso 

nos Estados Unidos. A obra consistia num urinol branco, com a assinatura R. 

Mutt, ou seja, um objeto trazido da esfera da vida cotidiana para o circuito de 

museus e galerias. Nascia o readymade, e a ousadia do artista causou furor e 

o colocou em um patamar de destaque em relação à arte que seria concebida 

e concretizada em seguida. “Era um visionário que prenunciou uma época. O 

contemporâneo na arte não diz respeito a uma temporalidade específica, e sim 

a uma espécie de diálogo com o espírito de uma época. Nem tudo o que se faz 

hoje, por exemplo, é arte contemporânea. Trinta anos depois de Duchamp, 

houve a bomba em Hiroshima e o mundo perdeu a inocência. Vieram a crise 

dos papéis sociais, dos lugares das coisas e uma insegurança na classificação 

das obras de arte. Duchamp antecipa isso ao assinar o mictório, dando ao 

artista o poder de decidir o sistema de legitimação”, observa a curadora e 

crítica Cristiana Tejo, ex-diretora do Museu de Arte Moderna Aloísio 

Magalhães, do Recife, e coordenadora de capacitação e difusão científico-

cultural da Fundação Joaquim Nabuco. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp


Para ela, não se pode pensar em arte contemporânea sem o pioneirismo de 

Marcel Duchamp e a ambivalência de Andy Warhol. A pop art defendida pelo 

artista é essencial por transformar em matéria-prima o mundo de então. “Ele é 

cínico e crítico. Ao constatar que, no futuro, todos terão 15 minutos de fama, 

Warhol falava da vida, da velocidade com que as coisas mudam, do artista que 

faz do mundo seu ateliê. Na arte contemporânea, o que importa não é a 

linguagem, e sim a forma de operar”, pontua Cristiana. As obras passam a 

dispor de vários suportes, ganha espaço as performances, a interação com 

novas mídias, as instalações – ou seja, algo que não se assemelha a ícones 

como os quadros de Van Gogh, ou mesmo a Mona Lisa, de Da Vinci, apenas 

para citar a arte ocidental. 

Ideias circulantes 

“A característica da arte contemporânea é a multiplicidade de expressões. Em 

uma Bienal de Veneza ou na Documenta de Kassel se encontram 

performances em vídeo, arte conceitual e instalações se confrontando numa 

sinergia. Há uma convergência. Se antes as coisas eram mais estanques, a 

contemporaneidade fez com que essas expressões interagissem em diálogos, 

interfaces, trocas. O cinema incorpora literatura, pintura, dramaturgia, e o teatro 

incorpora o cinema. Há uma circularidade dos formatos e das ideias estéticas”, 

argumenta o crítico, professor e doutor em cinema pela Universidade de 

Sorbonne – Paris 3 Alexandre Figueirôa. Na produção cinematográfica, por 

exemplo, é possível distinguir os autores que romperam as estruturas 

tradicionais. “F. W. Murnau, Luis Buñuel, DzigaVertov, Jean Rouch, Sergei 

Eisenstein quebraram paradigmas. Aos poucos o fazer artístico passou a exigir 

um olhar mais atento e uma abertura por parte do espectador”, pontua 

Figueirôa. 

Tal abertura é essencial para a apreciação da arte em todas as suas 

manifestações – cinema, literatura, teatro, dança -, pois todas estão 

conectadas a uma noção de contemporâneo. “Desde que se entenda essa 

noção não como um estilo, mas como um modo de pensar, de organizar os 

pensamentos que ajudam a formular as proposições artísticas sobre o mundo”, 

salienta a pesquisadora e coordenadora do programa de pós-graduação em 

dança da Universidade Federal da Bahia Fabiana Dultra Britto. Ela defende que 

“as modificações históricas nos modos de pensar e produzir arte” advêm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Murnau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dziga_Vertov
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Rouch
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergei_Eisenstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergei_Eisenstein


menos de “gênios iluminados” e mais de um “processo contínuo de 

contaminação das ideias circulantes em cada contexto”. Pode-se, contudo, 

rastrear os artistas que catalisaram “certo modo de pensamento artístico e 

procedimento compositivo fortemente identificado com princípios lógicos 

contemporâneos, como a não-linearidade, o acaso, a complexidade”. Na 

dança, Fabiana cita Merce Cunningham, TrishaBrown,LucindaChilds, Steve 

Paxton, Jèrôme Bel e Meg Stuart, entre outros. 

No cinema, o radicalismo de Jean-Luc Godard e a poética de Pier Paolo 

Pasolini, por exemplo, nem sempre agradam; e, no teatro,Samuel 

Beckett enfrentou resistência com sua visão ácida, da mesma maneira que 

existem detratores das encenações de Zé Celso Martinez Corrêa. “A suposta 

‘dificuldade’ em ‘entender’ a arte contemporânea está em querer medi-la e 

julgá-la a partir de parâmetros que não reconhecem as suas especificidades. 

Como qualquer outro campo de expressão e de conhecimento humano, as 

artes visuais possuem uma história que continuamente (re)constrói convenções 

sobre as quais operam. É preciso pensar se faz realmente sentido a ideia de 

‘entender’ a produção contemporânea em artes visuais, já que não cobramos 

um ‘entendimento’, por exemplo, da música que escutamos no rádio”, pondera 

Moacir dos Anjos. 

A arte contemporânea, portanto, não deve ser enquadrada em conceitos 

anacrônicos, e sim sentida como eco de um mundo voraz, múltiplo e vasto. 

Esse mundo é representado não pela verossimilhança, e sim pela liberdade. A 

produção atual se dirige a espectadores/fruidores/consumidores que acolhem a 

pluralidade e exercitam a generosidade no olhar, e oferece a quem se 

aproxima de uma pintura, uma instalação, um filme ou uma performance um 

caminho no qual os significados estão abertos e ainda em construção. 

Link vídeo: 

Em:http://novo.itaucultural.org.br/materiacontinuum/marco-abril-2009-quem-tem-medo-da-arte-

contemporanea/ 

Atividades: 

 

1-Assistam com atenção o vídeo sobre arte contemporânea e façam anotações 

http://www.merce.org/about.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Trisha_Brown
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucinda_Childs
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Paxton
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Paxton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=776&lst_palavras=&cd_idioma=28555
http://novo.itaucultural.org.br/materiacontinuum/marco-abril-2009-quem-tem-medo-da-arte-contemporanea/
http://novo.itaucultural.org.br/materiacontinuum/marco-abril-2009-quem-tem-medo-da-arte-contemporanea/


Texto : 

 

sobre, o que for relevante. Comparem com o texto: 

 Formem um círculo e emitam sua opinião sobre o assunto respeitando o 

tempo de cada um. 

 Ao final do debate registrem as conclusões obtidas. 

 

2-Esta atividade será realizada na sala de informática. 

Procure na internet imagens que causem medo e faça uma fotomontagem. 

Após a fotomontagem pronta,pesquise o trecho de uma música que se 

relacione com a fotomontagem. 

Tópico 2: 
 

 
 
 
Referência: HTTP://LAZER.HSW.UOL.COM.BR/ARTE-CONCEITUAL.HTM. 2012. P&B. 

Arte conceitual é um movimento artístico que surgiu na década de 60 no qual 

a ideia, o conceito, ou a atitude mental do artista é mais importante do que a 

aparência final da obra. Os artistas desse movimento preocupam-se com a 

documentação da ideia, por meio de descrições que articulam ou exploram o 

seu conceito. Assim, a execução da obra não tem tanta importância, já que 

segundo os artistas a arte reside no conceito essencial, não no trabalho 

real.  Para o escultor Sol LeWitt, responsável por nomear o movimento, "a 

própria ideia, mesmo se não é tornada visual, é uma obra de arte tanto quanto 

qualquer produto". Essa forma de ver a arte fez com que o artista conceitual 

delegasse muitas vezes o trabalho de tornar real sua ideia a uma pessoa com 

habilidades para fazê-lo. A arte conceitual tornou-se um movimento abrangente 

tendo entre seus principais artistas Joseph Beuys, Christo, o grupo inglês Arte 

& Linguagem e Sol LeWitt. 

Características: 

 Sua principal característica é desafiar as pessoas a interpretar uma ideia, um 

conceito, uma crítica ou uma denúncia.  

O objetivo é instigar observador a refletir sobre o ambiente, a violência, o 

consumo e a sociedade. 

Alexander McQueen - artista conceitual 

Estilista inglês considerado um revolucionário na moda mundial, foi introduzido 

na moda nos anos 90 quando sua coleção foi comprada pela estilista Isabela 

Blow, sua futura mentora e incentivadora. 

http://lazer.hsw.uol.com.br/anos-60.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/arte.htm


Texto : 

 

 

Lady Gaga - Bad Romance 

 
Referência: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=5KZHAW5K2Q8#T=71. 2008. P&B. 
Enviado em 15/06/2008 
Duração;1’40” 

Tópico 3: 
 

 
 

Street Art 
Referência:  artesurbanasnet.blogspot.com.br/ 

 
Arte Urbana ou street art é a expressão que se refere a manifestações 

artísticas desenvolvidas no espaço público. 

A arte urbana engloba todo o tipo de arte expressada na rua e normalmente 

descreve o trabalho de pessoas que desenvolveram um modo de expressão 

artística mediante o uso de diversas técnicas alternativas como moldes, 

pôsteres, adesivos, murais e grafite entre as mais importantes também tem o 

movimento hip hop que traz também essas formas artísticas citadas a cima. 

Em geral traz uma nova forma de comunicação através de texto, conteúdo e 

opinião social. A arte urbana, ao integrar seus elementos em locais públicos 

muito movimentados, tem como objetivo causar um impacto nos espectadores 

e costuma ter uma mensagem subversiva e anarquista criticando a sociedade 

com ironia e convidando à luta social, a crítica política ou, simplesmente, 

à reflexão. A maior referência da arte de rua é Banksy, artista ou artistas de 

identidade desconhecida com obras pelas principais cidades do mundo. 

 



 

 

 

Fotos cortesia de Ernest Zacharevic( imagem utilizada como referência  para desenvolvimento da 

atividade proposta). 

Atividade:.Baseando-se na obra acima e após pesquisa e registro de imagens 

onde a street art é inserida como espaço para interação da própria cidade, 

valorizando a estética ao transformar imagens urbanas em verdadeiras obras 

de arte, utilizaremos  a imagem dos minions.Será realizada em contra turno  na 

entrada do Colégio Jorge Schimmelpfeng em Foz do Iguaçu a pintura das 

manilhas de isolamento . Tem como  objetivo principal  promover o 

desenvolvimento da atividade de street art inserida na  cultura 

adolescente/juvenil, no ambiente escolar e social, como forma de apropriação 

e identificação própria  de espaço, estabelecendo assim, relações subjetivas de 

pertencimento de lugar. 

     

Minions é um filme 

estadunidense de animação 

computadorizada, lançada 

em 2010.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CGI
http://pt.wikipedia.org/wiki/CGI


Textos

s: 

 

Imagem atual do ambiente onde será realizada a proposta da atividade. Que poderá ser utilizada como 
referência para analise comparativa de resultados futuros. 
Fonte: Fotografia/ José Barbosa. 

 
Tópico 4: 
 
 

Fundamentação Teórica de algumas vertentes da Arte Contemporânea: 
 
 
 

 
Videoart 
 
Das telas de pintura as telas de vídeo. Os suportes não são os mesmos, 

embora ainda artista e espectador continuem sendo fundamentais. 

Num mundo dominado pela tecnologia, a arte se vale de seus recursos. No 

final da década de 80, a tela de TV toma emprestado o lugar da tradicional tela 

de pintura. É a vídeoart. Bem diferente da televisão comercial ou dos filmes 

tradicionais, utiliza o vídeo para produzir imagens muitas vezes efeitos 

especiais. 

 

Happening e  Performanc e  Fonte:Revista L'OFFICIEL, Brasil, nº 27, dezembro 2008 

 
O happening (acontecimento) consiste em uma apresentação aparentemente 

improvisada, em tempo real, onde o artista se vale de imagens, músicas e 

objetos e incorpora a reação do espectador. O pioneiro da arte performática, 

que nos anos 70 se torna moda mundial, é Allen Kaprow. Do happening nasce 

depois a performance, que é planejada e não prevê participação da platéia.  

 

 A performance deve ser compreendida a partir dos desenvolvimentos da arte 

pop, do minimalismo e da arte conceitual, que tomam a cena artística nas 

décadas de 1960 e 1970. A arte contemporânea põe em cheque os 

enquadramentos sociais e artísticos do modernismo, abrindo-se a experiências 

culturais díspares. Nesse contexto, instalações, happenings e performances 

são amplamente realizados, sinalizando certo espírito das novas orientações 

da arte: as tentativas de dirigir a criação artística às coisas do mundo, à 

natureza e à realidade urbana. Colocando em questão a definição de arte, a 

relação entra a arte e a vida e rompendo barreiras entra a arte e não-arte. 

 



 

Instalação  

È a interferência em espaço público para provocar o espectador a construir um 

olhar mais crítico, a Instalação Artística modificou por completo todo o 

panorama das artes do fim do século XX e início do XXI. 

Entre as características principais da Instalação está a desconstrução de 

espaços, conceitos e ideias. Este estilo artístico surgiu em meio ao contexto 

da Arte Conceitual, ou seja, as instalações não permitem a criação de um 

conceito único, mas ganham significados a partir de sua essência e do que ela 

desperta em quem a vê. No Brasil, artistas como Artur Barrio, Henrique de 

Oliveira, Lygia Clark e Helio Oiticica são referências no assunto. 

 

Esta vertente da Arte Contemporânea faz uso do termo “não tempo” para se 

concretizar enquanto arte. De uma forma mais simples, o fato de ela não existir 

eternamente – somente por fotografias e na lembrança das pessoas – é o que 

a transforma em arte, já que ela espelha o momento daquela sociedade. 

 
FONTE texto:Em http://sem-moldura.blogspot.com.br/2012/08/afinal-o-que-e-instalacao-artistica.html. 
2008. P&B. 
 
Para explanação das linguagens aqui propostas usaremos como fonte o link 
sugerido:Em: http://www.youtube.com/watch?v=6uFdg30853Y 

Happening 2012 IFRS –Tema :Faixa de segurança 
Duração: 2’58” 
Publicado em 03/11/2012 

o Música"Que Pais É Este" por Legião Urbana  

o Categoria Educação 

Atividade: 

Após explanação dos conceitos sobre happening e Performance e Instalação, 

propor aos alunos que escolham uma das linguagens da arte contemporânea e 

realizem uma interferência nas dependências do Colégio Jorge Schimmelpfeng 

,interagindo  no cotidiano da escola .Como sugestão de desenvolvimento desta 

atividade fazê-los refletir sobre a rotina escolar .O que  os educandos poderiam  

modificar na escola que a deixasse mais atrativa e acolhedora .Debater qual 

seu papel  de pertencimento no espaço escolar e conscientizá-los sobre sua 

função enquanto educandos. 

http://www.youtube.com/watch?v=6uFdg30853Y
http://www.youtube.com/channel/UC7j6BgbBpZ5oOZAoX-gIHFQ
http://www.youtube.com/education


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Unidade Didática estará dividida em três momentos que farão você refletir 

sobre o corpo e sua função no decorrer da história e das artes.  

Na temática 1 - O corpo criado a sua imagem e semelhança, serão 

apresentadas algumas atividades com o intuito de refletir sobre os modos de 

fazer e sentir, de sonhar e desejar, como a representa a si mesmo dentro da 

cultura. Como recurso será usado à simbologia dos pés para analise e reflexão.  

Na temática 2- A mulher na arte.  O que contribuiu para a mudança da estética 

corporal na trajetória feminina e na história da arte. E refletiremos sobre o ideal 

de beleza na sociedade destacando a boneca Barbie e o escultor August 

Rodin. 

Na temática 3 – A Arte Contemporânea e seus aspectos transgressores 

destacando a BodyArt no cotidiano dos jovens, sendo refletida de forma 

sistematizada. Enfatizando o uso de piercings e tatuagens.Demonstrando que, 

em cada sociedade, a BodyArt cumpre um determinado fim cultural e de 

representação de identidade.  

 

 

 

 

 

                  

UNIDADE 3 

 

A Distribuição das aulas nesta unidade será de no mínimo 12 

horas aula, podendo ser alterada conforme desenvolvimento 

das atividades nela propostas. 

Reflexões sobre a BodyArt 

Qual o valor da tua face? 
 

Meu corpo é meu diário e 

minhas tatuagens são 

minhas histórias. 

                         Johnny Depp 

 

REFLETINDO... 

http://pensador.uol.com.br/autor/johnny_depp/


 

 

 

O corpo criado a sua imagem e semelhança. 
 

 

 

 Objetivos desta temática 

 Identificar, investigar e organizar informações sobre a Arte, 

reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e 

concepções estéticas presentes na Arte. 

 Refletir sobre a aplicabilidade do conhecimento adquirido, tanto para uso 

em trabalhos artísticos quanto no cotidiano. 

 Compreender a obra de arte como tradutora da visão de uma 

determinada época. 

 

Tópico 1: 

 

 

 

 

A arte esteve ligada a questões religiosas e ritualísticas em vários 

momentos da História. A visão de arte se transforma em cada época e cultura.A 

história da arte é ampla, remete a própria história da humanidade. Em seu 

acervo, existem muitas produções que aconteceram e acontecem em períodos 

culturas e lugares dos mais diversos. A arte é produto cultural das civilizações, 

que enxergam sobre pontos de vistas e funções importantes. Desta forma a 

arte muda e o conceito de arte é também modificado. 

Corbin, Courtine e Vigarello (2010) afirmam que ao longo da Idade 

Média com o predomínio da Igreja Católica sobre a economia, política, cultura e 

sociedade, o corpo era visto como algo sagrado por ser a “moradia de Deus”, 

portanto, realizar qualquer tipo de tatuagem, por exemplo, era inaceitável e, 

portanto condenava à pessoa a perda da vida eterna.  

Nesse sentido, o corpo aparece descrito com: 

Conteúdos: 

Pintura corporal 

Imaginário Humano 

Os pés como objeto 
de reflexão. 
 
 

 

 

O corpo criado a sua imagem e semelhança. 
 

Texto 



 

 

Múltiplas significações, mais ordinárias e também mais técnicas, portanto, mais 
desenvolvidas, prolongam as primeiras definições. O corpo é então tudo o que tem 
consciência material ou intelectual: duas coisas condensadas como uma construção ou 
uma coletânea de textos, fundamento de um sujeito ou de um objeto, enfim e, sobretudo 
muitas pessoas que forma uma companhia. (PELEGRIN, 2010, p.137). 

 

Quando se analisa a influencia da pintura corporal como instrumento produtor 

de identidade cultural, por exemplo, verifica-se que para os povos indígenas 

correspondem a uma técnica milenar fundamental para momentos religiosos, 

festas e também guerras. Nos povos hindus, é comum que a noiva pinte seu 

corpo com desenhos que cumprem o objetivo de trazer boa sorte para o 

casamento assim como a mudança de seu status civil. Portanto, em cada 

sociedade, a Body Art cumpre um determinado fim cultural e de representação 

de identidade.  

 

MatthiasGrunewaldMehndi”,                             Uma pintura corporal  Hindu feita                                         

Pintor renascentista alemão (c.1470-1528)                        com hena apartir de pigmentosnaturais 
 
              Em:http://deniseludwig.blogspot.com.brEm: http://www.tattootatuagem.com.br/ 

O canal de TV aberta Rede TV iniciou no programa Rede TV! News uma série 

especial sobre tatuagens, contando sua história e diversos detalhes.No 

primeiro episódio, já falam sobre a sua origem a mais de 5mil anos, as 

tatuagens Maoris, proibição da mesma pela igreja católica, e da popularização 

da mesma pelo marinheiro James Cook. 

Para assimilação e complemento deste tópico assistir o vídeo sobre a história 

da tatuagem: (Tempo: 05’06’’).  

Disponível em : http://www.youtube.com/watch?v=sOS73wot9Rg 

Publicado em 29/02/2012 

http://www.youtube.com/watch?v=sOS73wot9Rg


Podemos associar o elemento pé a determinados eventos religiosos e culturais 
como é o caso da cerimônia lava-pés. Associamos também a figura do pé, a 
sacrifícios e rituais que muitas pessoas, realizam com o próprio corpo: Esta 
parte do corpo humano simboliza o meio em que vivemos? 
Atividade 1- Com a temática relacionada ao texto dos sacrifícios de rituais 

religiosos e culturais, analise as obras em questão:

     

Crédito:iggyphoto / Fotolia.com                          Pés Cansados - Sandy Leah 

    

Em:http://ellenkleyze.files.wordpress.com Foto “Pés”: Sebastião Salgado 

1.1-A temática dos pés está presente em todas as etapas da vida do ser 

humano e da humanidade. A quais lembranças as imagens dos pés nos 

remetem? 

1.2- O simbolismo dos pés, além de sua função de sustentação e mobilidade 

corporal? (saúde, beleza, conforto, moda, expressão, profissões, novidades, 

bizarrices, dúvidas, problemas, soluções). Justifique: 

1.3 Com base no conhecimento sugerido e as diversas formas de explanar o 

tema pés, com máquina fotográfica ou celular, registrem imagens de seus pés 

relacionando-os ao tema proposto. 

Outras funções e expressões com a palavra pé: 

*Pintura com os pés 

Para muitas pessoas, os pés representam função muito maior do que o 

sustento do corpo. Aqueles que não possuem as mãos, muitas vezes 

desenvolvem grande parte de suas atividades com os pés, inclusive obtendo 
meios para seu sustento.  

 

*Pé na Bunda 

http://ellenkleyze.files.wordpress.com/


Pé na bunda é uma de várias expressões idiomáticas que utilizamos 

com frequência. São expressões populares que não conseguimos entender por 

seu sentido literal com frequência. São expressões populares que não 

conseguimos entender por seu sentido literal.  

*Pés: a janela da alma 

Pés agitados e inquietos, que não conseguem repousar calmamente revelam 

ansiedade, nervosismo; pés encolhidos juntos ao corpo em momentos de 

tristeza e angústia; pés esticados sob o painel do carro rumo a uma viagem 

relaxante; pés repousados na areia e na grama me lembram de liberdade, me 

remetem a uma paz de espírito; pés que rolam pelos lençóis 

incansavelmente…  

 

Critérios: As imagens deverão ser impressas em preto e branco, em papel 

CansonA4  para exposição  futura, proposta como fechamento desta unidade 

pedagógica. 

 

 

 

Avaliação 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CURIOSIDADE: 

Registros históricos mostram que, no Egito antigo, apenas os nobres usavam 
calçados – sandálias de couro e, no caso de Faraós, adornadas com ouro. Entre os 

gregos antigos, não se usava sandálias dentro de casa, mas, em público, eram 
indispensáveis. Para a sociedade da Roma antiga, os modelos e as cores de sapatos 

faziam a distinção social. E na tradição anglo-saxã, durante o casamento, o pai da 
noiva entregava ao noivo um pé do sapato da filha, como símbolo da transferência de 

autoridade. 

Em:http://pedepe.wordpress.com/2008/06/16/pes-calcados 

A avaliação não existe com o intuito apenas de sabermos se o 
aluno aprendeu ou não, mas principalmente, como uma forma 
de interferência no processo. Portanto, a avaliação se construirá 
ao longo da unidade captando resultados obtidos no decorrer 
das atividades. 
 

 

http://www.antennaweb.com.br/edicao2/artigos/pdf/artigo4.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivos desta temática 

 

 Identificar, investigar e organizar 
informações sobre a figura da mulher na Arte, 
reconhecendo e compreendendo a variedade dos 
produtos artísticos e concepções estéticas presentes na 
Arte. 

 Posicionar-se criticamente diante de 
produções artísticas ou eventos estéticos. 

 Conhecer a obra do escultor August Rodin 
 
Tópico 2: 
 

  

A ditadura da beleza 

Em arte tudo é transformação, porém um tema, o único que sempre 

esteve presente, desde o período pré-histórico, é a mulher – presente e 

sempre passando por transformações. 

Pré-história 

Chega a ser irônico que na pré-história mulheres obesas representassem o 

ideal estético e a fertilidade. 

Antiguidade 

Os exemplos mais notáveis de padrão de beleza na Antiguidade são, sem 

dúvida, os greco-romanos.  As mulheres deveriam ter curvas perfeitas, seios 

pequenos, pele clara e longos cabelos. 

Idade Média 

Na época Medieval, não havia muita preocupação com a estética. A beleza 

seria consequência da vida devota e denotava uma alma pura e casta, como a 

 

A Mulher na Arte 

 
Conteúdos: 

A mulher na 

história da arte 

A ditadura da 

beleza. 

Conhecendo 

August Rodin 

 

 

 

 
Texto 



da Virgem Maria. Rosto angelical, lábios pequenos e cabelo cor de ouro eram o 

trunfo das mulheres.  

Renascimento 

Nessa época, há um retorno dos ideais de beleza greco-romanos somados à 

gordura, que era um indicativo de status social, visto que a ostentação 

alimentícia não era para todos. Braços roliços, quadris largos e celulites eram 

sinais de volúpia e nobreza.  

Barroco e Maneirismo 

Agora, a beleza não é só uma questão de forma física, é algo comportamental. 

Mover-se ou mesmo olhar deveria ser revestido de graça e beleza. 

Romantismo 

Nesse período, a beleza esteve associada à melancolia e à doença. As moças 

deviam ser lânguidas, pálidas, de cabelo indomável, com olheiras e 

comportamento recatado. A beleza masculina estava associada à poesia, à 

boemia e à solidão.  

Era Contemporânea 

É o tempo em que magreza, saúde e riqueza andam lado a lado. E a felicidade 

está associada ao status social. A mídia cria padrões de beleza e ideais de vida 

perfeita para vender os produtos produzidos pela era capitalista. O padrão de 

beleza varia bastante através das décadas, sempre seguindo a indústria da 

moda e a cabeça dos grandes estilistas, que vendem algo que não é acessível 

para as grandes massas, que fica restrita a um determinado círculo da 

sociedade, e cabe ao restante trabalhar e gastar para perseguir esse padrão, 

fazendo rodar, desta forma, a grande engrenagem da sociedade de consumo.  

 
*Postado por Vivian Magalhães, às 08:46.  
Disponível em <http://nativi2.blogspot.com.br/2012/10/a-ditadura-da-beleza-ao-longo-
da.html> Acesso em: 05 de out. 2013. Texto adaptado para uso neste trabalho.  

 

 

A quarentona continua na moda... 

 
A Barbie assim como algumas pessoas nunca está contente com o que tem. 
Ela sempre pede mais (sempre surge um acessório novo). E essa é uma 
grande lição para a sociedade consumidora: Compra, por favor! 
  
Hoje a mídia impõe que uma mulher comercialmente bonita deve ser 
extremamente magra. Usaremos a boneca Barbie como referência. 

Refletindo 



 
Barbie Plus Size, criada em 2011 pelo artista Bakalia para o worth1000. 
 
 
 
 

 
 

As mulheres gordas sofrem discriminação diariamente, nos mais simples 

eventos cotidianos. Quantas vezes já não ouvimos alguém dizer: “ela é linda de 

rosto” ou “ela é bonita, mas é gorda” ou ainda: “se emagrecesse ficaria linda”. 

 

1-Segundo o Ministério da Saúde 42,3% das mulheres brasileiras estão 

obesas. Em sua opinião uma mulher não pode ser linda sendo gorda?  

 

2. Em sua opinião, porque ser gorda e estar fora dos padrões não é bonito? 

 
 
 

 O artista Bakalia criou uma Barbie plus size. 

A Barbie gordinha não agradou todo mundo e 

recebeu duras criticas.E muitas marcas de 

roupas e revistas aderiram ao polêmico 

modelo plus size, lançando campanhas com 

modelos gordinhas e criando roupas especiais 

para a maioria das mulheres. 

Atividades 

MÚSICA 

As bonecas foram os primeiros brinquedos inventados pelos homens. E 
foram também Os primeiros instrumentos de magia negra. Um alfinete, 
aplicado no lugar certo de uma boneca, tinha o poder de matar a pessoa 
que se parecesse com ela. 

 

http://ela.oglobo.globo.com/moda/imagem-de-barbie-plus-size-provoca-debate-em-rede-social-11156285


 

  PAGU  
Rita Lee 
 

Mexo, remexo na inquisição 
Só quem já morreu na fogueira 
Sabe o que é ser carvão 
Hum! Hum! 

Eu sou pau pra toda obra 
Deus dá asas à minha cobra 
Hum! Hum! Hum! Hum! 
Minha força não é bruta 
Não sou freira, nem sou puta 

Porque nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho que muito homem 

Nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho que muito homem 

Ratatá! Ratatá! Ratatá! 
Taratá! Taratá! 

Sou rainha do meu tanque 
Sou Pagu indignada no palanque 
Hanhan! Ah! Hanran! 
Fama de porra louca, tudo bem! 
Minha mãe é Maria Ninguém 
Hanhan! Ah! Hanran! 

 

Não sou atriz, modelo, dançarina 
Meu buraco é mais em cima 

Porque nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho que muito homem 

Nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 

Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho que muito homem 

Nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho que muito homem 

Ratatá! Ratatatá 
Hiii! Ratatá 
Taratá! Taratá 

Em: http://www.youtube.com/watch?v=zt3nrppcwtM#t=159 
Enviado em 03/10/2009Clipe Rita Lee e Zélia Duncan cantando Pagu / Duração3’55” 

 
*Após assistir ao vídeo com a interpretação da música Pagu registre suas 
conclusões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até algum tempo atrás, seria possível responder “o que é arte“? De maneira 

relativamente simples e satisfatória. Existiam modelos e padrões estéticos 

bastante definidos. As culturas se baseavam nas tradições do passado. No 

século XIX, os artistas começaram a apresentar ao mundo uma arte diferente. 

Os homens começaram a pensar no futuro como referência para viver o 

Novo século, novos valores, novas invenções e uma nova arte. 
 

Texto 

http://letras.mus.br/rita-lee/


presente. A noção de progresso está no centro desse movimento e é evidente 

que a arte entrará no mesmo raciocínio. O original o novo passa ser busca de 

muitos artistas 

È com a Arte moderna que as coisas começam a se complicar, pois os artistas 

passam a dar uma feição individual as produções, podemos identificar um 

estilo em cada artista.  

MESTRE NA ESCULTURA 

 

René-François-Auguste Rodin foi um importante escultor francês. Sua 

obra teve grande influência do impressionismo e do simbolismo. Nasceu 

em Paris em 12 de novembro de 1840 e faleceu em 17 de novembro de 

1917.Desde criança demonstrou grande interesse por esculturas. Aos 

13 anos de idade, entrou para uma academia de arte para aprender os 

princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se e estudou também, 

por conta própria, anatomia humana para utilizar os conhecimentos na 

elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, começou a 

trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na 

elaboração de esculturas em bronze. 

                         

 Imagem: RODIN, A. O Pensador;             CEBOLINHA O PENSADOR DE PLANOS INFALÍVEIS. 

Museu Rodin, Paris                                       Maurício de Souza 

http://www.suapesquisa.com/artesplasticas/


           
A.Rodin -El PensadorPensando em Rodin com imposição do estilo simétrico 

Em:http://demilopes.blogspot.com.br/2010/11/pensando-em-rodin.html 

A proposta desta atividade é trabalhar a figura humana inspirada nas esculturas 

de Rodin com material alternativo, como sugestão utilizar papel alumínio por 

sua maleabilidade e possibilidade plástica. Disponibilizando rolos de papel 

alumínio e propor aos alunos a construção de corpos humanos na 

tridimensionalidade, buscando modelar/esculpir o objeto sem recortes ou 

emendas, tampouco usando cola, durex, fita crepe ou grampeador. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação. 
 

 

O 

Home

m 

 

A avaliação não existe com o intuito apenas de sabermos se o aluno 
aprendeu ou não, mas principalmente, como uma forma de 
interferência no processo. Portanto, a avaliação se construirá ao 
longo da unidade captando resultados obtidos no decorrer das 
atividades, de acordo com a necessidade do professor. 

PARA SABER MAIS: Assista ao vídeo: escultura em papel alumínio  

Em:http://www.youtube.com/watch?v=dMlexJ1rGg 

Publicado em 28/03/2014Duração 1’00” 

 

 



 Arte.  

Referência: TRABALHO desenvolvido pelo professor Sassá Em: 

http://blogs.estadao.com.br/estadinho/2010/09/10/arte-com-papel-aluminio/. 2009. P&B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma: 
Tempo estimado – 
03 horas aula 
 
Público Alvo – 
alunos 2ªsérie 
E.M. 
Recursos 
Didáticos-Textos 
para leitura e 
compreensão.  
Noção de 
escultura e 
criação com 
papel alumínio. 



 
 
 

.  

 

 

 Objetivos: 

Propor um percurso de atividades que possam           

desenvolver a compreensão estética e ampliar o 

vocabulário de arte e cultura. 

 Perceber como os artistas exploram as 

materialidades nas diversas linguagens da arte. 

 Apreciar produções artísticas em diversos 

suportes, linguagens e códigos culturais. 

 Proporcionar atividades que estimulem a 

compreensão e produção significativa em arte. 

 Conceituar a Body Art.  

 Descrever como a tatuagem e os piercings 

influenciam na construção da identidade dos jovens matriculados no 

ensino médio. 

 

 

 

 

 

A pintura corporal exerce um fascínio em todas as culturas. O homem sempre 

pintou o corpo, como um habito cultural associado à estética, a religião , aos 

ritos  às festas , às guerras etc. 

Os índios brasileiros, por exemplo, tem uma pintura diferente para comemorar 

os acontecimentos em suas tribos, como a colheita, a chuva e a guerra. 

As tribos africanas possuem uma simbologia especial para cada desenho 

pintado no corpo. Essa simbologia varia conforme a região do continente. 

Os hindus utilizam a pintura no rosto para indicar situações religiosas e sociais, 

como, por exemplo, o estado civil. 

Os orientais pintam-se para se diversas finalidades: brincar o carnaval, fazer 

protesto pintando a “cara”, esconder manchas e maquiar-se para ficar mais 

bonito. 

A Body Art no cotidiano dos Jovens enfatizando 

Piercing e Tatuagem. 

 

Tópico3 

 

Conteúdos: 

Marcas no 

corpo 

Piercing 

Tatuagem 

PINTURA CORPORAL DEIXAR O CORPO MAIS BELO? 

 LÁ VEM 

TATOO... 

Texto 



      

Em: http://arteindigenaa.blogspot.com.br/2009           Pintura EtiopeEm: www.fotolog.com 

               

 Pintura Hindu                                                             Pintura Oriental  

Fonte:admiravelcorponovo.blogspot.com                 Fonte:luccianorocha.blogspot.com 

A tatuagem é uma arte milenar, existindo antes mesmo de Cristo. Segundo 

revistas especializadas no assunto, a mais antiga tatuagem foi encontrada na 

Rússia, em uma múmia com mais de 12 mil anos. Na antiguidade os gregos e 

os romanos também usavam tatuagem como adorno. Até os cristãos faziam 

tatuagens em forma de cruz, peixe, símbolos da fé. 

Atualmente as tatuagens deixaram de ser um habito cultural restrito apenas 

aos tradicionais grupos hippies, roqueiros, marinheiros, lutadores. Elas estão 

presentes em nosso cotidiano, caracterizando-se como “telas ambulantes”. 

Muitas pessoas preferem apenas uma tatuagem, enquanto outras pintam o 

corpo inteiro. Para alguns é uma forma se vestir, para outros uma forma de 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fotolog.com%2Ficaraima%2F351000000000020178%2F&ei=aUtZVMbyGciVNtujgOgG&bvm=bv.78677474,d.eXY&psig=AFQjCNElHWsT4yVTDtDr77OJehMYFSFrRg&ust=1415224543368174
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fadmiravelcorponovo.blogspot.com%2F2011%2F04%2Farte-gravada-no-corpo.html&ei=L0xZVLzzJsmmNuqggMAB&bvm=bv.78677474,d.eXY&psig=AFQjCNElHWsT4yVTDtDr77OJehMYFSFrRg&ust=1415224543368174


magia e auto-afirmação, ou ainda como uma homenagem a algo ou alguém. 

Existem aquelas que encaram as tatuagens como uma maneira de viver. 

Outros condenam sua perenidade. A tatuagem é uma estética que permanece 

com o tempo e se move com o mundo. 

PIERCING 

 

Embora o cultivo do piercing como adorno corporal seja moda na sociedade 

contemporânea, esta prática de transformar o corpo físico, perfurando-o, com o 

objetivo de inserir fragmentos metálicos assépticos, é uma tradição que 

remonta há pelo menos 5000 anos na história da humanidade. No mundo 

contemporâneo ele também adquiriu outro sentido, mais estético, menos 

existencial, tornando-se mais um item fashion. 

 A história deste adorno tem início com as primeiras comunidades e clãs das 

raças ancestrais. Ele estava presente nas tribos de todo o planeta, nas castas 

indianas, entre os faraós egípcios e legionários romanos. Nos séculos XVIII e 

XIX  este hábito se disseminou entre os aristocratas, porém foi relegado à 

obscuridade no século XX. A partir de 1970, porém, eclodiu mais uma vez 

através dos ícones da moda londrina e dos criadores artísticos que frequentam 

o circuito alternativo. Seu retorno atinge o ápice nos anos 90. 

O piercing historicamente mais usado é o inserido no lóbulo da orelha; 

normalmente ela conferia a quem o usava o status da fortuna; hoje é o meio 

mais comum de exibir um objeto de adorno precioso. Os romanos acreditavam 

que este artefato lhe proporcionaria vastos recursos financeiros e 

sensualidade. 

No nariz o piercing passou a ser usado há pelo menos 4000 anos, no Oriente 

Médio, depois se disseminou pelas terras indianas. Nas décadas de 60 e 70 

este enfeite foi importado pelos hippies para o Ocidente; nos anos 80 e 90 foi 

rapidamente assumido pelos punks e outras tribos. Ainda hoje preserva sua 

popularidade. 

PIERCING 



O piercing utilizado na língua era muito comum entre Astecas e Maias, 
distinguindo os sacerdotes dos templos. Eles acreditavam que, através desta 
prática, poderiam interagir melhor com as divindades. Atualmente os jovens 
modernos continuam a adotá-lo, mesmo que seu sentido original tenha se 
perdido. Estes mesmos povos cultivavam o uso destes enfeites na boca e nos 
lábios, considerados órgãos repletos de poder e sensualidade. Por esta razão 
eles optavam por objetos de ouro puro. 

São igualmente comuns os piercings nos mamilos, simbolizando vigor e 
energia, antigamente sinais de passagem para o estágio da masculinidade 
entre os aborígenes americanos, e moda feminina adotada pelas vitorianas 
inglesas em 1890; e os de umbigo, outrora valorizados no Antigo Egito, 
acessíveis somente aos faraós e seus familiares, e atualmente os mais usados 
em todo o Planeta. 

                   

Piercing na orelha                                   Piercing na língua  

                      

Piercing em um ritual Hindu                       A Mursi woman of Ethiopia 

Fonte: imagens http://canaltech.com.br/ 

  

 

SOBRANCELHA  Risco de inflamação: moderado. É um local fácil de limpar. Intensidade da dor: 

moderada.  

 

 

ra e criação com papel alumínio. 

 

 

 

QUANDO UM PIERCING É FURADO... 

DÓI E PODE INFECCIONAR 
Curiosidade 

ARIZ 
 Os riscos e a intensidade da dor na hora de colocar um piercing em seis partes do corpo.  

 UMBIGO: Risco de inflamação é muito grande. Como muita pessoa esquece-se de 
enxugar bem a religião, ela ficará úmida e exposta a bactérias. Intensidade da 
dor:moderada. 

 NARIZ: Risco de infecção; grande. O local é úmido e está constantemente em 
contato com a poluição. Intensidade da dor: muito grande. 

 ORELHA: Risco de inflamação: moderado. A orelha está sempre exposta à 
ventilação e é fácil de limpar. Intensidade da dor: muito grande.  

 LÍNGUA: Risco de infecção; muito grande. O local é quente e úmido, perfeito para a 

proliferação de bactérias. Intensidade da dor: muito grande.  

 MAMILO: Risco de infecção moderado. E preciso tomar cuidado com o atrito da 

roupa que pode causar irritação. Intensidade da dor: grande  

 SOBRANCELHA : Risco de inflamação: moderado. É um local fácil de limpar. 

Intensidade da dor: moderada..  

fecção; grande. O local é úmido e está constantemente em contato com a 
poluição. Intensidade da dor :muito grande. 
ORELHA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mursi_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia


Que razões levam alguém a furar o próprio nariz para por um piercing? Será 
que o prazer de se mostrar com um piercing compensa a dor de deixar furar o 
próprio corpo? Piercing uma questão de moda ou uma questão de saúde? 

 

DEBATE 

Para entrar na discussão mais preparada, leia o painel de textos que segue, no 
qual constam dois artigos de opinião. Os textos são artigos de opinião em que 
dois pais, a convite da revista Pais e Teens, respondem a seguinte pergunta: 
”Bodypiercing você deixaria seu filho usar”? 
Tomando um posicionamento (a favor ou contra )e reúna argumentos para 
apresentar durante a discussão. Escolham um moderador para o debate, 
estabeleçam as regras do debate tais como duração , tempo de cada 
participante , direito a resposta , questões de ordem etc. 

Após conclusão do debate, avaliem-no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRA: 

O uso do piercing me passa a ideia do “ter que ter”, do ter que usar “porque minha tribo 
está usando”. Algo como a caneta Montblanc para os executivos.  

Mesmo pensando na questão por um ângulo puramente estético, o piercing não me 
agrada. Eu ainda prefiro, por exemplo, os inúmeros aros no pescoço das africanas, ou 
os ossos e argolas dos poucos índios que nos restam. Além de me parecerem mais 
consistentes em sua beleza particular, tais enfeites têm significado cultural que 
ultrapassa uma fase de vida. 

Sabemos que as nossas tribos adolescentes não duram mais que alguns anos e que 
cada indivíduo deverá se inserir em muitas outras “tribos” ao longo de sua vida. As 
cicatrizes permanentes que os fetiches adolescentes dos últimos tempos têm 
acarretado (tatuagens, piercings ou cicatrizações) aumentam a responsabilidade dos 
adultos, no sentido de reforçar no jovem a informação e o compromisso consciente com 
suas escolhas, além do imediato e dos modismos, mesmo que seja um simples 
piercing( simples mesmo ?).  

Tais escolhas passam também pelas questões relativas à saúde, hoje cada vez mais 
entendida como um valor cultural. Também me parece que, além de deixar uma marca 
indelével, o piercing – dependendo do lugar em que for colocado – não é propriamente 
higiênico. 

 Alguns entendem o uso de enfeites perfurando o corpo como manifestação do 
antagonismo próprio do adolescente, questionamento ou crítica à sociedade, ou 
tentativa de chocar. Para mim, isso carece de solidez: tem mais jeito de regras e 
normas, ou apego exagerado ao modismo. O espírito transformador e crítico é a 
colaboração mais rica que a juventude tem para dar à sociedade. Sociedade que pede, 
hoje, atitudes prioritárias em relação à AIDS, às drogas e à responsabilidade social, por 
parte de jovens mais autônomos e mais conscientes. 

Afinal... eu não gostaria que minhas filhas usassem piercings, porque é um símbolo que 
definitivamente não me atrai. Mas como essa é uma opinião pessoal, se alguma delas 
insistir em pendurá-los pelo corpo, eu de minha parte vou continuar usando minha 
caneta Bic, ou outra qualquer que estiver à mão.  

 (Hayton Santos, engenheiro. Pais &Teens, ano 2, nº3.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BodyModification 

 

É toda e qualquer modificação feita no corpo, 

sendo irreversível ou não, realizada por uma 

razão não médica. Normalmente, é feita por 

motivos estéticos, culturais ou espirituais. A 

maioria das modificações é considerada uma 

arte, pois os adeptos da Body Modification 

acham que essas transformações os tornam 

mais bonitos com um estilo próprio. 

Há vários de tipos de transformações corporais, entre elas se destacam sete: 

 

FAVORAVEL 

"Quando meu filho Pedro, de 16 anos, falou da vontade de colocar 

piercing, antes de dizer-lhe um sonoro 'não', ponderei o fato de meu filho 

não ser um veículo para que eu coloque em prática o meu projeto de ser 

humano. Muito pelo contrário: ele é um ser independente, com projetos 

próprios e que tem como orientação básica o respeito ao ser humano e a 

consciência de que o mundo deve ser mais justo, inteligente, 

diversificado e saboroso. A partir daí, não me preocupa se ele fará drama 

ou comédia, com argola no nariz ou gravata no pescoço. O importante 

não será sua forma, mas sim o seu conteúdo. [...]. O adolescente, pelo 

menos, faz por festa, para treinar sua rebeldia. Depois, o tempo passa e 

essas bandeiras pelo corpo vão perdendo a importância e, para aqueles 

que só fazem onda, a coisa ficará no passado. Para os autênticos, a 

rebeldia fica adulta e muda de lugar. Vai pro olhar."  

 

(Angeli, ilustrador e cartunista. Pais&Teens, ano 2, nº 3.) 

 

 
VOCÊ SABIA?    Piercing na língua pode ajudar tetraplégico 

Recentemente, cientistas nos Estados Unidos descobriram uma forma inusitada que 
ajudará a dar mais independência a pessoas com paralisia. Por meio de um piercing 
na língua, essas pessoas podem controlar a cadeira de rodas e computadores. O 
movimento de um pequeno imã dentro de um piercing é detectado por sensores e 

convertido em impulsos eletrônicos, que podem controlar uma série de aparelhos.                                           
  

Em : http://canalte.ch/SAEM  

 

 



1) Branding – é a aplicação de ferro quente na pele de pessoa com uma chapa de aço 

esquentada por um maçarico. Após a queima desta pele, forma-se uma cicatriz com o 

desenho desejado por quem faz a transformação. 

 

 

2) Escarificação – Cortes de bisturis com o intuito 

de formar uma cicatriz de acordo com o desenho 

desejado pela pessoa. 

3) Bifurcação da língua (Tong Split) – Cirurgia que divide a língua em duas partes 

 

4) Pocket – é como se fosse um piercing. No entanto, a diferença é que a haste fica para 

fora, e as pontas ficam dentro da pele. Podendo ser feito no braço, na nuca, no tórax e no 

umbigo, etc. 

 



5) Implantes subcutâneos – é o implante de um objeto (de silicone, osso, de aço, etc.) 

sob a pele, formando um alto-relevo 

 

6) Surface – O objeto implantado é como se fosse uma "trave ao contrário", cujas pontas 

ficam para fora da pele e a haste fica dentro. 

7) Implante transdermal – Implante de aço cirúrgico (pode ser implante de bolinhas 

também) entre a gordura da pele e o músculo, onde metade do objeto fica exposto e 

metade fica para dentro da pele. 

 

Em : http://www.brasilescola.com/sociologia/body-modification.htm 

   No Brasil a BodyArt destaca-se com a tatuagem que aos poucos vem 
deixando de ter seu valor pejorativo e torna-se moda entre os jovens. 

 

 
Você tem tatuagem? Quer fazer? Ou se arrependeu? Quais os 
cuidados? 

Você tem tatuagem? Quer fazer? Ou se arrependeu da que fez? O vídeo dá dicas para 
quem pretende se tatuar, mas não sabe quais os cuidados, e também para quem já se 
tatuou e agora quer remover o desenho. O vídeo mostra ainda o que acontece com a 
tatuagem quando o corpo envelhece. Será que muda muito? 
Para seu conhecimento 

Em: https://www.youtube.com/watch?v=P6_eN-cVaOQ 

Bem Estar - Tatuagem 02/10/2012 
Publicado em 19/10/2012     DURAÇÃO : 11’52 

Após assistir ao vídeo, debater questões ligadas 

VÍDEO 

Tatuagem para um novo seio 

Mulheres que passaram por 
tratamento do câncer de mama se 

dirigem ao estúdio de tatuagem 
Little Vinnie em busca de uma coisa 

– uma tatuagem tridimensional 
realista do mamilo feita pelo 

proprietário, Vinnie Myers. 

Duração 1 aula 

CURIOSIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=P6_eN-cVaOQ


aos benefícios e malefícios de se fazer uma tatuagem 

Destacando os seguintes itens: 

3.1 – Após a explanação do tema.  Justifique: O que leva o ser humano a 

marcar o próprio corpo? 

3.2-Alguns órgãos de saúde fiscalizam estúdios de Body Piercing e tatuagem 

no Brasil. Pesquise e responda quais são estes órgãos reguladores. 

3.3-Independente de sexo e idade qualquer pessoa pode se tatuar? 

 

 Na sociedade contemporânea a BodyArt deixa de ser tão radical e passa 
trabalhar com a “arte pela arte”. A ideia de embelezar-se e expressar-se 
através da pintura corporal são fascinantes. A maquiagem e a tatuagem são 
exemplos desses princípios. 

Como referencia desta nova arte apresento: 

 
 

 

 

Algumas das imagens  criadas por ele, utilizando as mãos como material para 

recriar imagens praticamente reais de diferentes tipos de animais.  

Em: http://www.ligacaoteen.com.br/curiosidade-humor/a-arte-da-pintura-corporal-

com-o-uso-das-maos/27343/#sthash.ZIZoWY24.dpuf 

          

TEXTO 

Guido Daniele é um artista italiano, que domina a técnica de pinturas 
corporais e das mãos. Ele pinta desde 1968 e desde então expõe em galerias 
ao redor do planeta. Começou a trabalhar em 1972 como ilustrador hiper-
realista em agências de publicidade. 

http://www.guidodaniele.com/


          

           

A forma que o sujeito vivencia o próprio corpo é bem particular. Como o sujeito 
iria mostrar sua existência, já foi algo que era controlado pelo destino, mas hoje 
em dia é possível mudar o corpo, construir, existe um possível domínio sobre o 
mesmo. 

 

 

 

Está atividade será um apanhado de toda a unidade didática e um momento de 
reflexão e produção artística. 

 

Com bandagem gessada os alunos deverão escolher alguma parte do corpo 
que gostaria de usar seus conceito de Body art e interferir no mesmo. Poderá 
ser um órgão ou um membro do corpo humano (salvo os órgãos sexuais). Feita 
a escolha deverão engessá-la com bandagem. Após o tempo sugerido para 
fixação de o material retira-la, pintá-la, interferir na mesma com tatuagens ou 
pirercing como desejarem para demonstrar seus conhecimentos e apropriação 
dos conteúdos trabalhados. 

 

 

 

PARA REFLETIR 

Muitas vezes existe uma grande distancia entre o que 

pensamos de nós e o gostaríamos que os outros pensassem de 

nós... 

 

Duração 03 aulas 

A avaliação irá verificar se os alunos investigam, elaboram e testam 
hipótese; se identificam padrões, se expõem e debatem diferentes 

opiniões e conclusões; se comunicam oralmente e/ou por escrito os 
produtos dos trabalhos realizados; se resolvem problemas e elaboram 

questões; e se confiam na sua própria capacidade de enfrentar desafios. 



 

 

 

 

 

 

 

Para que os objetivos sejam alcançados o presente material didático 

está contribuindo para a construção de uma prática docente pautada na 

associação ensino-pesquisa em sala de aula, sendo estruturado para que os 

educandos tenham acesso a diferentes fontes e linguagens relativas aos temas 

ou assuntos trabalhados. Garantindo, assim, uma gama de diferentes 

temas/assuntos que se relacionem com o universo amplo ou particular de 

diferentes sujeitos sociais situados nos mais variados contextos sociais, 

permitindo ao aluno se perceber como sujeito social e construtor do 

conhecimento. 

Esse trabalho está estruturado em torno de atividades que visem 

primordialmente ao desenvolvimento de competências e habilidades, de forma 

que seja possível a concretização dos objetivos propostos e os conteúdos 

curriculares aqui trabalhados, não é um fim em si mesmo, mas meios básicos 

para auxiliar no desenvolvimento de habilidades por parte dos educandos, 

priorizando-as sobre as informações. Para isso, foram utilizadas metodologias 

que estimulem à pesquisa, à experimentação e a resolução de problemas, uma 

vez que tais condições podem ser decisivas para a construção e reconstrução 

de conhecimentos. 

A proposta de intervenção pedagógica será realizada, no Colégio 

Estadual Jorge Schimmelpfeng, em Foz do Iguaçu – Pr , com 

aproximadamente 40 alunos da2ª série do Ensino Médio período noturno. 

Contará com o apoio da equipe técnica pedagógica. 

Para que se consiga atingir os objetivos pretendidos serão 

executadas as seguintes ações: 

 Apresentação do projeto e seus objetivos à Equipe Técnica Pedagógica 

e Professores do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng, durante a 

Semana Pedagógica de fevereiro de 2015. 

Orientações  

Metodológicas 

 



 Apresentação do projeto e seus objetivos aos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng, durante 

reuniões previamente agendadas em fevereiro de 2015. Para 

apresentação e esclarecimentos sobre a relevância do projeto e se 

necessário um Termo de Autorização para participação em atividades 

extraclasse. 

 No início do ano letivo os alunos serão apresentados ao tema do projeto 

de estudo e receberão as orientações sobre a organização das 

atividades. 

 Para que as atividades práticas possam ser desenvolvidas cada assunto 

será abordado através da explanação teórica, da pesquisa e da 

discussão em sala com os colegas. 

 O desenvolvimento será através de atividades de pesquisa em site, 

vídeos sobre o assunto em pauta, criações artísticas, interferência no 

espaço do colégio e culminará com uma exposição para a comunidade 

escolar. 

Dessa forma, o material didático, Caderno Pedagógico, que está sendo 

apresentado pretende contribuir para que os professores possam usá-lo em 

sua prática docente e fazer com que os alunos se apropriem do conhecimento 

sobre Arte Contemporânea.  
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