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Performance 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Unindo as pontas 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática apresenta performances de Flávio de Carvalho (1899-1973) e Marina 

Abramovic (1946-). Com base nesse conteúdo, os estudantes serão convidados a experimentar e 

explorar uma performance.  

A indicação de obras, artistas ou outras referências é apenas uma sugestão. Você pode 

selecionar fontes com as quais tenha mais familiaridade ou com as quais se identifique mais e adaptar 

as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o encaminhamento de acordo 

com os objetivos e as habilidades indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer e identificar a performance como uma prática artística. 

• Conhecer alguns dos elementos que envolvem essa prática: corpo, tempo, espaço e a 
possibilidade de integração com outras linguagens artísticas, como o teatro, a dança e as 
artes visuais. 

• Por meio do processo de criação, reconhecer esses elementos nas próprias produções.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas Processos de criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 

relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Apresentação da performance de Flávio de Carvalho 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: roda de conversa e atividade em grupo.  

Recursos e/ou material necessário: imagem da performance Experiência no 3 (1956), de Flávio de Carvalho (digital ou 

impressa). 

Reprodução fotográfica para ser impressa ou projetada: 

Registro da performance Experiência no 3 (1956), de Flávio de Carvalho: 

Disponível em: <www.imgs.fbsp.org.br/files/flavio_carvalho_002.jpg>. Acesso em: 27 jul. 2018.  

Atividade 1: Flávio de Carvalho (25 minutos) 

Comece a aula apresentando Flávio de Carvalho, um artista brasileiro que trabalhou com 

diversas formas da arte, entre elas pintura, desenho, performance, figurino e cenário. Mostre o 

registro fotográfico da performance Experiência no 3, de 1956, e dirija uma leitura da imagem por meio 

das seguintes perguntas:  

• “O que vocês estão vendo na imagem?” Guie a conversa para os elementos principais da 
fotografia. Explique que a imagem que estão observando é o registro de uma 
performance, não a performance em si, um vestígio, uma memória do que aconteceu. 
Passe então a descrevê-la: o homem ao centro da fotografia é o próprio artista, vestido 
com uma saia. Contextualize a situação, explicando tratar-se de uma maneira incomum de 
um homem se vestir à época e que a sua ação, realizada em um lugar público, causou 
polêmica. Compare o modo de vestir de Flávio de Carvalho com o dos outros homens na 
fotografia. Complemente a explicação esclarecendo que a intenção do artista pode ter sido 
criar esse impasse em relação aos costumes. 

• “Como o artista se comporta nesse contexto em relação às outras pessoas na imagem?” 
Dirija uma leitura da imagem, dando enfoque ao comportamento de cada indivíduo 
contido nela. Mostre que o artista expressa certa dignidade e altivez em relação aos 
demais. Um homem (próximo ao centro) caminha sério em outra direção. A maioria parece 
se divertir, ao passo que outros se mostram indiferentes.  

• “Por que essa performance causou polêmica?” Mostre que, entre outras coisas, a 
intervenção do artista procura relativizar um costume. Olhando comparativamente para 
outras culturas, há exemplos de uso de saia por homens. Contudo, é comum nos 
acostumarmos tanto com alguma prática que passamos a considerá-la natural, e não 
efeito de uma construção social. Aproveite a situação para conversar com os alunos sobre 
o uso de roupa ou de objetos para decorar o corpo, promovendo uma reflexão acerca de 
estereótipos para derrubar preconceitos relacionados a gênero. Enfatize o papel da obra 
de arte como elemento de transformação e de visibilidade de problemas sociais, como 
neste caso concreto. 

  

http://www.imgs.fbsp.org.br/files/flavio_carvalho_002.jpg
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Em seguida, comente que o artista desenhou um novo estilo de roupas mais adequado ao 

verão paulistano e que, para promovê-las, andou vestido com elas pelas ruas do centro de São Paulo. 

Explique que essa ação pode ser caracterizada como performance, em razão do desenho no projeto 

das roupas, da confecção delas, do uso do corpo como suporte, do deslocamento no tempo e no 

espaço e da variação dos estados de atenção. 

Professor, você pode fazer uma pesquisa na internet do registro em vídeo dessa performance 

e apresentá-lo aos estudantes, a fim de complementar o entendimento da linguagem.  

 

Atividade 2: Sensibilização para prática da performance I (20 minutos) 

Proponha uma atividade em que os estudantes troquem uma peça de roupa ou algum objeto 

com um colega. É importante salientar o aspecto lúdico e a intencionalidade do que se pretende 

provocar com determinado comportamento. Ao final, pergunte como eles se sentiram com essa 

sensibilização. 

Informe aos estudantes que, na próxima aula, eles entrarão em contato com outros tipos de 

performance. 

 

Aula 2 – Apresentação de Marina Abramovic e os limites do corpo 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: roda de conversa e atividade em grupo. 

Recursos e/ou material necessário: imagens da performance The Artist Is Present (A artista está presente, 2010), de 

Marina Abramovic (impressas ou digitais). 

Links para reprodução dos registros de performance: 

Fotografias de registro da performance A artista está presente, de Marina Abramovic. 

Disponível em: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964/installation_images/4979>. Acesso em: 27 jul. 2018.  

Disponível em: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964/installation_images/4978>. Acesso em: 27 jul. 2018.  

Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos) 

Comece a aula retomando os assuntos da aula anterior. Pergunte quais das características da 

performance os estudantes se lembram. Enfatize que a performance é um tipo de arte que envolve a 

ação de um corpo no espaço e no tempo e que pode utilizar elementos das artes visuais, da dança, do 

teatro, da música.  

Atividade 2: Marina Abramovic (15 minutos) 

Apresente a artista plástica sérvia Marina Abramovic, muito conhecida por realizar 

performances em vários países do mundo. Comente que, em 2016, ela esteve no Brasil para a 

exposição retrospectiva Terra comunal, em São Paulo. Explique que em diversas performances a artista 

explora os limites do corpo em experimentos de longa duração. 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964/installation_images/4979
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964/installation_images/4978


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Em seguida, mostre as fotografias de registro da performance The Artist Is Present (A artista está 

presente, 2010), realizada no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, nos Estados Unidos. Conte 

que, nessa performance, a artista permaneceu sentada numa cadeira por seiscentas horas.  

À frente dela, há outra cadeira na qual uma pessoa por vez pode permanecer durante um 

minuto e olhar para a artista. Esclareça que, nesse trabalho, Marina Abramovic mobiliza os estados de 

humor e atenção de si e daqueles que se dispõem a sentar à sua frente.  

Ao longo da performance, Marina olha nos olhos de todas as pessoas que sentam diante dela. 

Ela permanece praticamente imóvel e indiferente a maior parte do tempo. Diga que as reações do 

público ao olhá-la foram variadas: alguns choraram, outros riram, outros ainda expressaram dúvida e 

questionamento, assim como a artista.  

Professor, você pode fazer uma pesquisa na internet do registro em vídeo e apresentá-lo aos 

estudantes.  

Na sequência, conduza uma conversa por meio da seguinte pergunta: 

• “Quais sensações corporais vocês perceberam ao longo dessa performance?” Nesse 
momento, instigue os estudantes a levantar hipóteses acerca dos limites do corpo da 
artista. Lance perguntas como: “Vocês conseguiriam ficar sentados, quase imóveis, por 
horas?” ou “O que vocês fariam para controlar suas expressões faciais?”. Incentive-os a 
fazer o exercício de se colocarem no lugar da artista ao longo da performance.  

Comente que o título da performance de Marina Abramovic, A artista está presente, enfoca os 

estados de humor e atenção e que a performance permite também a relação direta entre o artista e o 

público. Por meio de sua ação, Marina se faz presente e passível aos olhares das pessoas, vulnerável 

em relação às possíveis reações delas, fazendo com que o público relativize a figura do artista como 

excepcional. 

Atividade 3: Sensibilização para prática da performance II (15 minutos) 

Proponha uma atividade de sensibilização em que os estudantes se organizem em pares e 

permaneçam 5 minutos diante um do outro. Vale destacar que podem surgir situações e reações 

inusitadas, o que exige atenção ao orientar a turma. Se considerar adequado, e se for possível, você 

pode colocar uma música para produzir um estado de atenção específico.  

Depois da atividade, explique aos estudantes que eles devem se preparar para organizar uma 

performance na próxima aula. Peça que venham, portanto, com roupas confortáveis, que possibilitem 

movimento.  
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Aula 3 – Exercícios de performance 

Duração: 45 minutos. 

Local: Sala de aula. 

Organização dos estudantes: carteiras afastadas, a fim de criar um espaço amplo na sala. Colar duas linhas de fita-crepe 

paralelas às paredes da sala, com cerca de 10 metros de distância entre a fita e a parede. 

Recursos e/ou material necessário: roupas confortáveis, favoráveis ao movimento, e fita-crepe.  

Organize a sala de aula previamente e cole a fita-crepe paralela a duas paredes opostas, a 10 

metros da parede. 

Atividade 1: Aquecimento I (10 minutos) 

Oriente os estudantes a formar uma roda, sentados no chão, e informe-os de que, nessa aula, 

eles farão outras atividades corporais, preparatórias para a elaboração de uma performance. Peça que 

não conversem durante a atividade, a fim de que tenham a atenção voltada para si e para o próprio 

corpo.  

Comece a dinâmica com eles em pé, em uma roda. Conduza, com voz baixa e calma, um breve 

aquecimento corporal para ativar os sentidos da turma: peça que esfreguem as mãos, para gerar 

energia e calor, e que as posicionem sobre os olhos, mantendo-as ali por aproximadamente 20 

segundos. Repita o procedimento com outras partes da cabeça, como os ouvidos e a boca. Durante 

esse processo, solicite que respirem fundo e que deem atenção a cada parte do corpo. 

Convide-os a fechar os olhos e imaginar que estão tomando banho. Para isso, devem esfregar 

as mãos sobre cada parte do corpo, começando pelos pés e seguindo pelas pernas, joelhos e cabeça. 

Conduza o processo, dizendo cada parte do corpo a ser esfregada e, assim, sensibilizada. Lembre os 

estudantes, durante todo o aquecimento, da importância do silêncio para o processo.  

Atividade 2: Aquecimento II (15 minutos) 

Em seguida, peça que se posicionem em fila sobre as marcações feitas com fita-crepe e oriente 

que, a partir daquele ponto, caminhem de uma marcação para outra em um determinado tempo. Diga 

que esse tempo deve ser bem aproveitado, mantendo o movimento e a velocidade constantes (sem 

interrupções ou acelerações). Usando um cronômetro, em um primeiro momento, peça que façam 

esse percurso em 10 segundos. É importante que o tempo não seja acompanhado pelos estudantes, 

para que tenham uma percepção corporal do tempo.  

Durante esse experimento, verifique se os estudantes compreenderam as orientações dadas 

e, em caso de dúvida, reforce-as para continuar o exercício. Peça, então, que façam o mesmo percurso 

em 30 segundos. O desafio é chegar ao ponto final dele no tempo exato, nem antes nem depois, com 

o movimento constante. Solicite que o completem novamente com o tempo de 1 minuto e, em 

seguida, em 2 e 3 minutos. Espera-se que os estudantes consigam caminhar em velocidade constante 

a fim de cumprir o percurso no tempo determinado, sem interromper o movimento.  
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Mantenha a atenção à organização da turma durante o experimento. Caso falte espaço na sala 

de aula para a quantidade de estudantes, forme grupos e conduza a dinâmica revezando entre eles. É 

importante que todos participem de todas as etapas do exercício.  

Atividade 3: Aquecimento III (15 minutos) 

Incentive os estudantes a caminhar aleatoriamente pelo espaço. Oriente-os a ficar atentos a 

todas as sensações do corpo na sua relação com o espaço: eles podem variar a velocidade livremente, 

mas sem correr. É importante prestar atenção nos colegas e evitar trombadas. Solicite que diminuam 

a velocidade até parar. Diga para fecharem os olhos e fazer um gesto que seja comum para eles, como 

escovar os dentes, comer, escrever, manusear algum eletrônico, etc. Após essa escolha, peça que 

repitam o gesto, movimentando-se pela sala. Oriente-os a perceber o gesto de modo 

descontextualizado de sua origem. Eles devem continuar a repeti-lo até se considerarem capazes de 

se expressar com esse gesto.  

Atividade 4: Roda de conversa (10 minutos) 

Finalize as dinâmicas e organize os estudantes sentados em roda no chão. Proponha uma 

conversa sobre as experiências que viveram nesta aula. Conduza a conversa com as perguntas a seguir: 

“O que vocês sentiram durante a caminhada lenta?”; “O que foi mais difícil de fazer durante o 

exercício?”; “Qual gesto vocês escolheram? Por quê?”; “De que modo você se expressou com seu 

gesto?”. O importante é que os estudantes percebam como o corpo deles se relaciona com o espaço 

no tempo, apresentem as próprias percepções e dificuldades e o que fizeram para superá-las.  

Comente que, na próxima aula, eles executarão uma performance a partir do movimento que 

desenvolveram nesta aula. Peça que novamente venham com roupas confortáveis.  

Lembre os alunos de registrar as atividades em fotografias e em vídeos e de guardar os 

registros no portfólio e anote em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula. 

 

Aula 4 – Performances em locais da escola 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou pátio da escola.  

Organização dos estudantes: trabalho individual, com as mesas e cadeiras afastadas, de modo a criar um espaço amplo 

no centro da sala.  

Recursos e/ou material necessário: roupas confortáveis, favoráveis ao movimento. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Comece a aula perguntando do que a turma se lembra da aula anterior. Verifique se eles estão 

confortáveis o suficiente para produzir uma performance com os gestos criados na aula 3. Peça que 

escolham um espaço da escola para realizar a performance. Leve-os até o espaço escolhido para a 

realização de uma performance coletiva.  
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Atividade 2: Aquecimento (10 minutos) 

Repita o aquecimento da aula anterior: em uma roda, em pé, peça aos estudantes que 

esfreguem as mãos para gerar energia e calor e as posicionem sobre os olhos, mantendo-as ali por 

aproximadamente 20 segundos. Repita o procedimento com outras partes da cabeça, como os ouvidos 

e a boca. Durante esse processo, solicite que respirem fundo e que deem atenção a cada parte do 

corpo.  

Atividade 3: Performance (20 minutos) 

Com os estudantes já sensibilizados, proponha que elaborem mentalmente um pequeno 

projeto de performance com o gesto que usaram na aula 3. Auxilie essa produção com as perguntas a 

seguir: “Em qual espaço você executaria normalmente esse gesto?”; “Como você se expressa com esse 

gesto em sua performance?”; “O que ele está expressando?”; “Como seu gesto se expressa no espaço 

e no tempo em que se encontra?”. 

Durante a ação, procure observar o espaço escolhido para a performance, o modo como a 

executaram e como mantiveram o estado de atenção em relação ao próprio corpo. Se houver 

circulação de outras pessoas no espaço, é desejável observar a reação delas, por meio de suas 

expressões e de seu comportamento.  

Atividade 4: Roda de conversa (5 minutos) 

Após os estudantes executarem suas performances, retornem à sala de aula. Conduza uma 

conversa sobre as performances realizadas por meio das seguintes perguntas: 

• “Quais sensações vocês tiveram ao executar a performance em um lugar da escola?” Deixe 
os estudantes à vontade para falar sobre as percepções e sensações surgidas durante a 
atividade.  

• “Quais foram os critérios adotados para a escolha do lugar para realizar a performance?” 
Propicie um momento para que os estudantes elaborem discursos sobre suas escolhas e 
exponham seus critérios.  

Lembre os alunos de registrar as performances em fotografias e em vídeos e de guardar o 

registro no portfólio e anote em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Como elementos a serem observados como resultado das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência, é desejável que os estudantes reconheçam a performance como uma linguagem artística 

que, além de envolver a ação de um ou mais corpos em um espaço, interferindo em sua dinâmica 

cotidiana, pode integrar outros tipos de arte, como o desenho, a música, a dança, o teatro, etc.  
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Para isso, observe as falas nas conversas finais das aulas 3 e 4 sobre como articulam os 

elementos trabalhados nas aulas expositivas 1 e 2. Também é desejável que seja observada a execução 

das performances: os estudantes se esforçaram para ter uma percepção do próprio corpo nas ações? 

Trabalharam, durante elas, os elementos vistos nas aulas 1 e 2? De que maneira o fizeram?  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é performance? 

2. Elabore um projeto de performance, escolhendo um gesto e um espaço. Indique elementos de 
quais linguagens utilizará: artes visuais, música, dança ou teatro. 

 

 

Gabarito das questões 

1. Performance é uma linguagem artística que compreende uma ação de um ou mais corpos no 
espaço e no tempo e que pode utilizar elementos das artes visuais, da música, da dança, entre 
outros. 

2. Espera-se que o estudante, com o objetivo de elaborar um projeto de performance, articule todos 
os conceitos e elementos trabalhados, teóricos e práticos, informando gesto, espaço e elementos 
da linguagem que vai utilizar em sua ação.  


