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LINGUAGEM TRIDIMENSIONAL 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente 

Curricular) 

 Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal, ou 

coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a investigação, a sensibilidade, e 

a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. 

 Experimental e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos, diversos em arte. 

 Ampliar sua própria expressão, sua capacidade de argumentar e defender idéias, de 

organizar pensamento, refletindo sobre a produção e a fruição de produtos artísticos, esse 

aluno terá n a escola oportunidade de fazer leituras da realidade e de conhecer possibilidades 

diferenciadas de significa-la. 

 Reconhecer, diferenciar e saber utilizar diversas técnicas de arte, com procedimentos de 

pesquisa, experimentação e comunicação próprios. 

Objetos de Conhecimento 

  Esculpir, modelar, construir, juntar- retrospectiva da escultura. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador) 

 EF69AR01- Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas em 

diferentes matrizes estéticas e culturais de modo a ampliar a experiência com diferentes 

contextos e práticas artísticos visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 



simbolizar o repertório imagético. 

 EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

etc). 

 EF15AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas e 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos, convencionais, alternativos r digitais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Internet, celular, arame, rolinhos de papel, massa de modelar, papel machê, cola, papelão, 

tesoura, tinta, lápis e régua. 

Aplicação/Fixação 

 

Aula 1 – Ler atentamente o texto e copiá-lo no caderno de teoria. 

 O QUE É UMA ESCULTURA? 

           Arte que se expressa pela criação de formas plásticas em volumes ou relevos, seja pela 

modelagem de substâncias maleáveis e/ou moldáveis, seja pelo desbaste de sólidos, seja pela 

reunião de materiais e/ou objetos diversos. 

 BREVE HISTÓRIA DA ESCULTURA 

A escultura, grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta (pedra, metal, madeira etc.) em 

formas espaciais com significado. Quando dizemos “formas espaciais”, queremos dizer formas em 

terceira dimensão, isto é, com volume, altura e profundidade. 

Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais estabelecem interação com o grande público. 

Isso porque, geralmente, elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços 

públicos. É assim, por exemplo, com os conjuntos esculturais gregos e romanos; mas também com 

as esculturas produzidas na época do Renascimento ou em culturas de religiões tradicionais, como 

o budismo e o hinduísmo. 

Muitas vezes, as esculturas são também projetadas para acompanhar complexos arquitetônicos, 

com o objetivo de compor um conjunto artístico harmonioso. É o caso das esculturas que 

acompanham as catedrais góticas da Idade Média e os palácios em estilo clássico do período das 

monarquias absolutistas. 

Além disso, de acordo com a época, a civilização e a escola artística, a escultura sofre variações 

temáticas e formais. Isso se torna evidente quando comparamos as obras de um escultor 

renascentista (do século XVI), como Michelangelo, com as obras de um escultor primitivista ou 

cubista, como Picasso (do século XX). A Pietá (ver imagem no topo do texto) de Michelangelo, por 

exemplo, seguramente, tem uma expressão realista típica do Renascimento, que busca transmitir a 

dor do tema da deposição do corpo de Cristo da cruz e a contemplação pela mãe. 



Outro exemplo que merece destaque é O Pensador, do escultor francês Auguste Rodin. Essa 

estátua foi terminada e exposta ao público no ano de 1888, integrando o conjunto chamado Portões 

do Inferno. Rodin havia recebido uma encomenda de esculturas especiais sobre os temas presentes 

no livro Inferno, da Comédia de Dante Alighieri. Muitos especialistas em arte acreditam que O 

Pensador seja uma representação do próprio Dante. A expressividade dessa estátua é única no 

movimento impressionista e, como acentua o historiador da arte Stephen Farthing: 

 

Aula 2 

 

OBSERVE ATENTAMENTE ESSAS ESCULTURAS. 

Vejam que tem esculturas de várias épocas, porém algumas feitas por alunos sejam criativos, se 

desafiem a criar coisas novas. 

Escolha o material para trabalhar, (arame, papel machê, papel toalha, papelão ou papel higiênico, 

jornal retorcido com cola ou o material que você tiver em mãos). Esculpa ou modele um trabalho. 

Pense bem para estruturar seu trabalho, vocês são ótimos e tenho certeza que vão se superar. Aqui 

tenho dois vídeos que ensinam fazer de papel toalha e rolinhos de papel. Pesquisem mais vídeos 

para compartilhar na volta às aulas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIswZOiKFs   

https://br.pinterest.com/bianchidacosta/escultura-na-escola/ 

 

     

 

 

 

 

 

Pietá de Michelângelo           O PENSADOR – DE RODIN                                  
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Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar os cadernos com as perguntas e respostas sobre escultura. 

 Atividade com o nome e data. 

 Produção artística, tema livre com a técnica de escultura. 

 Na volta montar uma exposição dos trabalhos. 

Registro de Frequência 

 Texto informativo, questionário e registro no caderno de teoria. Produção individual  

 


