
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Performance 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática visa apresentar aos alunos a performance, mostrando que ela é uma 

manifestação artística que se utiliza de múltiplas linguagens. Além disso, busca incentivar o 

pensamento e a pesquisa sobre trabalhos diversos de performance e propõe a recriação de uma 

performance no contexto escolar. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender as múltiplas possibilidades artísticas da performance. 

• Conhecer diferentes artistas da performance e pesquisar sobre suas obras. 

• Criar narrativas próprias no que diz respeito à composição artística por meio da 
performance. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança 

Contextos e práticas 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de 
expressão, representação e encenação da dança, reconhecendo 
e apreciando composições de dança de artistas e grupos 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Elementos da linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado, abordando, criticamente, o 
desenvolvimento das formas da dança em sua história 
tradicional e contemporânea. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Conhecendo performance 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: corredor da escola, pátio ou praça próxima à escola. 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço escolhido para a aula. 

Recursos e/ou material necessário: vídeos ou fotos de performance, aparelho portátil com reprodutor de vídeos. 
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Atividade 1 – O que é performance? (20 minutos) 

Com antecedência, escolha um lugar inusitado para a realização desta aula: um corredor da 

escola, o pátio, uma praça próxima ao estabelecimento de ensino ou algum outro lugar de passagem, 

onde os alunos possam ver os transeuntes, e estes consigam observar a aula. Depois, avise os alunos 

que esta aula será realizada em um lugar diferente do habitual. Para que não haja imprevistos, 

verifique a necessidade de autorização prévia da escola e dos responsáveis dos alunos. Você e a turma 

trabalharão com a performance, e a aula em si será uma espécie de performance também.  

Ao chegar ao local escolhido para a aula, inicie perguntando aos alunos o que eles sabem sobre 

performance. Após considerar todas as respostas, dê algumas definições de performance para que os 

alunos possam compreender melhor os exemplos que se seguirão. Explique que há diversas definições 

desse conceito, e, em geral, ela combina as linguagens artística em uma obra.  

 

Atividade 2 – Discutindo performance (25 minutos) 

Em seguida, com um aparelho portátil com reprodutor de vídeos, como um celular, apresente 

alguns vídeos ou fotos que registrem performances para que os alunos entendam melhor esse tipo de 

manifestação artística. Caso não haja disponibilidade dos recursos audiovisuais, você pode mostrar 

imagens impressas ou relatar como ocorreram as performances que selecionou, de modo que os 

alunos possam compreender como cada uma delas se deu. Você pode utilizar, como exemplo, registros 

das seguintes performances: 

• Os Amantes: A Caminhada da Grande Muralha (1989); ou The artist is presente (2010), da 
sérvia Marina Abramović; 

• O que é a arte? Para que serve? (1978-2010), do brasileiro Paulo Bruscky. 

Fale sobre as performances mostradas, dê um breve histórico dos artistas e faça algumas 

perguntas para os alunos sobre o material visto, como:  

• Como você reagiria ao ver estas performances? Você participaria delas? Por quê? 

• Você acredita que a reação das pessoas seria a mesma, independentemente de onde 
ocorressem essas performances? 

• Quais características você considera importantes para um performer, ou seja, um artista 
da performance?  

• Para que uma performance ocorra, é preciso que haja um ambiente artístico e 
espectadores que entendam de arte? Ou a performance pode ocorrer em qualquer lugar 
e com qualquer tipo de público? 

• Você se sentiu tocado pelas performances que conheceu hoje? Como?  

Finalize com uma roda de conversa na qual os alunos devem se sentir à vontade para expor 

suas opiniões a respeito da aula. Deixe que falem sobre o que acharam de ter uma aula em um local 

diferente do habitual, o que mudou, se gostariam de repetir a experiência, em qual local gostariam 

que uma aula fosse realizada e por quê. 
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Aula 2 – Recriando uma performance 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: posicionados no ambiente da performance. 

Recursos e/ou material necessário: papel-cartão, canetas hidrográficas, fotos da performance Escuto histórias de amor 

(2005-2013), de Ana Teixeira. 

Atividade 1 – Recriando uma performance (15 minutos) 

Nesta aula, os alunos farão uma versão da performance Escuto histórias de amor (2005-2013), 

da brasileira Ana Teixeira. Mostre fotos e explique aos alunos a estrutura da performance: a artista vai 

a um local público com duas cadeiras, lã, agulhas de tricô e uma placa com os dizeres “Escuto histórias 

de amor”; depois, senta-se em uma cadeira, à espera de pessoas dispostas a narrar histórias de amor. 

Nessa performance, realizada em diversos países, Ana Teixeira busca intervir no cotidiano das pessoas, 

promover uma escuta afetiva e provocar reflexões sobre os modos de vida dos participantes.  

Organize a turma em trios. Os grupos deverão decidir que tipos de história gostariam de 

escutar. Distribua uma folha de papel-cartão para cada grupo, na qual os alunos vão escrever “Escuto 

histórias...” e inserir um tema pelo qual tenham interesse, como: “Escuto histórias engraçadas”, 

“Escuto histórias de terror”, “Escuto histórias de superação”, etc. Oriente os trios de modo que evitem 

temas repetidos. 

Atividade 2 – A performance na prática (20 minutos) 

Após a confecção dos cartazes, solicite aos trios que se dirijam com eles a diferentes pontos 

da escola no intervalo entre as aulas. Os integrantes dos grupos devem permanecer no local escolhido 

por 15 minutos e esperar que os colegas de outras turmas se aproximem e narrem histórias com os 

temas propostos. É importante que os alunos assumam a postura de ouvintes e deixem que os colegas 

falem livremente, sem interferir nas histórias que estão sendo contadas.  

Comunique a turma de que imprevistos são comuns em performances. Portanto, os alunos 

devem estar preparados para eles e sempre pensar no objetivo da performance, que é escutar histórias 

de temáticas específicas. 

No decorrer da atividade, percorra os locais escolhidos pelos grupos para se certificar de que 

todos estão realizando a performance. Solicite aos alunos que retornem à sala de aula após o tempo 

estabelecido. 

Atividade 3 –Analisando a performance realizada (10 minutos) 

De volta à sala de aula, pergunte quais foram as impressões dos alunos sobre a atividade: 

“Como vocês se sentiram realizando a performance?”; “Como foi a reação dos colegas?”; “Houve 

alunos para contar histórias para todos os grupos?”; “Os colegas que se dispuseram a conversar com 

vocês eram  conhecidos ou desconhecidos?”. Peça também que contem como se sentiram ao 

participar de uma conversa apenas como ouvintes. 
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Material de apoio e referência 

Ana Teixeira (site oficial). Disponível em: <http://www.anateixeira.com/>. Acesso em: 

26 nov. 2018. 

Marina Abramović (site oficial). Disponível em: 

<www.marinaabramovic.com/home.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

Paulo Bruscky (verbete). Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7783/paulo-bruscky>. Acesso em: 26 

nov. 2018. 

Priscila Rezende (site oficial). Disponível em: <http://priscilarezendeart.com/>. Acesso 

em: 26 nov. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno. A 

colaboração com o grupo, o respeito aos demais e o engajamento nas propostas são itens importantes 

para a avaliação individual. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos explorados. Por exemplo: 

1. Como foi recriar a performance Escuto histórias de amor? Como essa recriação o ajudou a refletir 
sobre as outras performances com as quais você entrou em contato por meio dos vídeos ou fotos 
apresentados pelo professor? 

2. Que tema você escolheria para uma performance no seu bairro? Como ela poderia ser? Por quê?  

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos destaquem o que sentiram ao realizar a performance e 
como essa experiência influenciou nas análises das outras performances que conheceram. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos relacionem características das performances que 
conheceram aos problemas e às peculiaridades do lugar onde vivem. 

http://www.anateixeira.com/
http://www.marinaabramovic.com/home.html
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7783/paulo-bruscky
http://priscilarezendeart.com/

