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Mulheres no universo da arte 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projeto 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, pretende-se apresentar aos estudantes exemplos significativos de 

arte produzida por mulheres em diferentes contextos culturais. Com base nesses exemplos, espera-se 

que os alunos participem de um exercício de performance coletiva, que vai tratar de questões relativas 

à banalização da imagem feminina na publicidade, à desigualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres na sociedade e à violência contra a mulher. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Apresentar performances feitas por mulheres. 

• Discutir a banalização da imagem feminina na publicidade. 

• Refletir sobre a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

• Discutir sobre a violência sofrida pela mulher em diversos contextos. 

• Propor a elaboração de uma performance coletiva que trate dos temas abordados. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às 
diferentes dimensões da vida social, cultural, 
política, histórica, econômica, estética e ética. 

Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos 
temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – A mulher na sociedade 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para permitir a projeção na lousa e o 
debate com os colegas e o professor. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis preto, borracha, caderno. Se possível, computador com acesso à 
internet. 

Nesta aula, convide os estudantes a refletir sobre a presença da mulher na família, na 

comunidade, na escola, no trabalho, na televisão, nos filmes, na política, enfim, nos diversos papeis 

que ela desempenha atualmente na sociedade. 

Para enriquecer a reflexão, assista com eles ao documentário brasileiro Entre mulheres (2012), 

de Marlom Meirelles, que pode ser encontrado na internet. O filme apresenta a história real de vida 

de dez mulheres em diferentes contextos sociais, enfatizando as conquistas, lutas e dificuldades que 

enfrentam no dia a dia. 

Seguem algumas questões sobre o assunto que podem ser utilizadas como disparadoras 

durante a discussão: 

 

• Qual é o papel da mulher no grupo social com o qual você convive? 

• As mulheres fazem a maioria dos serviços domésticos onde você mora? Por quê? 

• Qual é a carga de decisão da figura feminina entre as pessoas com quem você convive?  

• Como a mulher é apresentada e tratada nas propagandas? 

• Você conhece mulheres cientistas, políticas, artistas, engenheiras, etc.? Cite nomes. Se não 
conhece, pense no porquê e comente. 

• Você acha que existe igualdade de direitos entre homens e mulheres? Justifique 
 

As respostas são livres, mas devem ser problematizadas a fim de que os alunos percebam as 

lutas diárias que as mulheres enfrentam para se afirmar em uma sociedade patriarcal e machista. 

Na continuação, especialize o debate com a questão da atuação das mulheres na arte. Cite 

exemplos de mulheres artistas que tiveram dificuldades de reconhecimento justamente por ser 

mulheres. Se achar conveniente, mencione o caso das pintoras no Impressionismo, que, por não 

frequentar os mesmos ambientes que os homens, como os espaços públicos e a vida noturna, 

retrataram na maioria de suas obras mulheres em tarefas domésticas dentro de casa. Para apoiar essa 

discussão, indica-se a leitura do material da exposição A invisibilidade da mulher na história da arte, 

indicado à frente, na seção Material de apoio e referência. 

Para encerrar a aula, proponha aos estudantes a elaboração de um texto breve sobre a 

experiência de uma mulher importante em sua comunidade ou em sua vida. 
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Aula 2 – Mulheres artistas da performance 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para permitir a projeção na lousa e o 
debate com os alunos e o professor. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno. Se possível, computador com acesso à internet. 

Atividade 1 – O que é performance e Leticia Parente (20 minutos) 

Inicie a aula apresentando o conceito de performance: modalidade da arte fundamentalmente 

híbrida, que propõe reflexões como a relação entre arte e vida e a dissolução entre os conceitos de 

arte e a não-arte. Para compor seus trabalhos, os performers em geral se utilizam de linguagens 

artísticas, como a música, a dança, a pintura, a literatura, elementos do teatro, e utilizam o corpo como 

parte da obra.  

Ao introduzir o tema é imprescindível apresentar aos estudantes alguns registros ou relatos 

de trabalhos realizados a fim de que possam compreender as diferentes criações dentro dessa 

linguagem.  

A artista brasileira Leticia Parente (1930-1991) criou, em 1982, a performance Tarefa 1. Nessa 

ação, ela se deita em uma tábua de passar roupa enquanto outra mulher, passa a roupa que a artista 

está vestindo. 

Como essa ação é facilmente encontrada na internet, se possível, apresente-a aos estudantes, 

e proponha uma discussão sobre ela. Seguem algumas questões que podem aquecer o debate: 

• Por que a artista se deitou em uma tábua de passar e deixou que outra pessoa passasse a 
roupa que está vestindo? 

• Quem estaria passando a roupa? 

• Do que trata essa performance? 

• Qual é a diferença entre um ato cotidiano de passar roupa e a performance apresentada? 

• Se fosse um homem a passar a roupa, a performance teria outra leitura? 

 

Para enriquecer a discussão, aproxime a performance das questões levantadas na aula 

anterior, em que se discutiu o papel da mulher na sociedade contemporânea. 

 

Atividade 2 – Pesquisa de performances (25 minutos) 

Nesta segunda atividade, proponha aos estudantes que se dividam em grupos de cinco a oito 

integrantes e montem um plano de uma pesquisa sobre performance na arte. Nesse momento, os 

alunos devem estabelecer a divisão de tarefas e tentar definir que artistas pretendem pesquisar. A 

pesquisa deve ser realizada fora do horário escolar e apresentada por escrito na aula seguinte. 
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Enfatize que a pesquisa deve ser sobre o trabalho do performer, e não sobre sua biografia. 

Oriente-os a explorar as várias possibilidades de performance no decorrer da história da arte. Como 

estímulo, apresente alguns exemplos de artistas a ser pesquisados, como as performers brasileiras 

Anna Maria Maiolino (1942-), Lygia Pape (1927-2004), Lygia Clark (1920-1988), Anna Bella Geiger 

(1933-) e Sonia Andrade (1935-). Compartilhe com os estudantes algumas ações dessas artistas. 

 

Aula 3 – Apresentação de pesquisas e proposta de criação de performance 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: organizados em grupos de cinco a oito pessoas. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno com as anotações da aula anterior. 

Atividade 1 – Apresentação das pesquisas (20 minutos) 

Peça aos alunos que se reúnam nos mesmos grupos formados na aula anterior e apresentem 

as pesquisas sobre performance que realizaram. Esclareça que a apresentação deve ser um resumo do 

que foi pesquisado e que será o elemento propulsor na elaboração da próxima atividade. 

 

Atividade 2 –Projeto de criação de performance (25 minutos) 

Mantendo a mesma formação, proponha aos grupos que elaborem um projeto, por meio de 

desenhos e textos, de uma performance para ser apresentada na escola, de acordo com as seguintes 

orientações: 

• A performance deverá versar sobre a mulher e sua luta diária na sociedade 
contemporânea. 

• Todos os integrantes do grupo devem participar da ação. 

• Elementos de outras linguagens artísticas poderão ser utilizados. 

• A ação deverá ter, no máximo, 5 minutos de duração. 

Antes do encerramento da aula, proponha aos grupos que compartilhem as ideias que tiveram 

com toda a turma, a fim de enriquecê-las com a opinião dos colegas e de tentar resolver eventuais 

questões que tenham surgido durante o esboço do projeto. Solicite, como tarefa de casa, que os 

estudantes se encontrem para terminar os projetos, reunir os objetos e/ou figurinos necessários para 

a ação e ensaiar para a apresentação. 
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Aula 4 – Apresentação da performance 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula ou outro espaço escolhido pelos grupos. 
Organização dos alunos: em círculo, ou em disposição escolhida pelos grupos. 
Recursos e/ou material necessário: escolhidos por cada grupo dependendo das necessidades de sua apresentação. 

Comece essa aula recordando os principais pontos das discussões anteriores. Em seguida, 

organize a ordem das apresentações e defina com os estudantes o local dessas ações. Solicite a alguns 

alunos que façam o registro das performances, por meio de fotos e vídeos. 

Após as apresentações, reúna a turma e proponha uma roda de conversa sobre as sensações 

e as ideias suscitadas pelas ações apresentadas. Oriente a discussão para uma leitura crítica, sensível 

e individual de cada apresentação, respeitando a singularidade de entendimentos e a pluralidade de 

experiências e sentidos. 

 

Material de apoio e referências 

Catálogo da exposição A invisibilidade da mulher na história da arte. Museu Municipal 

de Penamacor, Portugal. Disponível em: <http://www.cm-penamacor.pt/ 

00_exposicoes/invisibilidade_da_mulher.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2018. 

MELIM, Regina. Performance nas artes visuais. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 2008. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender a atuação da mulher na sociedade 

em diversos momentos da História e, principalmente, nos dias de hoje. Em decorrência desse 

entendimento, os alunos devem ampliar sua reflexão para temas relacionados como machismo, 

misoginia, preconceito de gênero e desigualdade de oportunidades. Outra expectativa é que os 

estudantes ampliem seu repertório sobre arte a partir dos conteúdos abordados nas aulas e 

assimilados com as pesquisas. Valorize, sobretudo, a oportunidade de refletir, discutir, criar e atuar 

coletivamente, respeitando as diversidades, apoiados por um olhar crítico e propositor sobre as 

diversas realidades. 

  

http://www.cm-penamacor.pt/%0b00_exposicoes/invisibilidade_da_mulher.pdf
http://www.cm-penamacor.pt/%0b00_exposicoes/invisibilidade_da_mulher.pdf
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Questões para auxiliar na aferição 

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

utilizadas para aferir a aprendizagem dos estudantes em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Você considera que as mulheres em nossa sociedade têm os mesmos direitos e condições que os 
homens? Argumente sobre sua resposta. 

2. A partir da criação de uma performance em grupo, identifique quais foram seus maiores 
aprendizados e as dificuldades enfrentadas? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes façam uma reflexão aprofundada sobre o tema, reconhecendo as 
desigualdades que persistem entre homens e mulheres em diversos âmbitos da sociedade, e que 
apontem exemplos de casos conhecidos, trazendo a reflexão para a própria experiência. 

2. Trata-se de uma autoavaliação e espera-se que os estudantes façam um relato de sua experiência 
com o grupo na criação da ação, destacando aprendizados, dificuldades e descobertas. É 
importante que, nesse relato, reconheçam a necessidade do diálogo e da colaboração para um 
bom andamento do trabalho, assim como reflitam sobre a criação artística. 


