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RESUMO 

RIBAS, Luiz Fernando. O androcentrismo e a redefinição do repertório de Arte para o 

Ensino Fundamental I: uma proposta inclusiva. 2020. 182 p. Dissertação de Mestrado 

em Educação – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2020. 

Esta dissertação expõe a problemática do androcentrismo no currículo de arte no Ensino 

Fundamental I e propõe alternativas de redefinição do repertório ensinado em aulas de arte a partir 

do conceito de diversidade cultural estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC 

- BRASIL, 2018).  O primeiro capítulo traz uma revisão bibliográfica que abrange quatro tópicos:  

o referencial teórico da estudos feministas e de gênero (CRENSHAW, 1991; McCANN, 2019, 

AKOTIRENE, 2019);  a concepção sociológica que situa a dominação masculina como um 

processo cultural relacionado ao habitus androcêntrico e à violência simbólica do patriarcado 

(BOURDIEU, 2012); a invisibilidade das mulheres na História da Arte (NOCHLIN, 1971/ 2016; 

PERROT, 2007; ARCHER, 2012; VAZ, 2009); as implicações legais do princípio  da diversidade 

cultural, o qual é enfatizado na BNCC e é crucial para a construção de uma sociedade com mais 

justiça, solidariedade e equidade (UNESCO, 2002), assim como . O segundo capítulo discute o 

androcentrismo no repertório de aulas de Arte, por meio dos resultados de uma análise 

qualiquantitativa da representatividade de artistas por gênero nos cinco livros didáticos da coleção 

Ápis – Arte (POUGY e VILELA, 2017 a, 2017 b, 2017 c, 2017 d, 2017 e) para o 1º, 2º 3º, 4 e 5º 

anos. Os referidos livros foram amplamente distribuídos para o sistema público brasileiro do 

Ensino Fundamental I, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Os resultados 

revelaram uma maior ocorrência de referencial artístico masculino para a ilustração dos conteúdos 

da coleção, apresentando um total de apenas 32% de mulheres artistas mencionadas e ratificando 

estudos anteriores sobre o androcentrismo em livros didáticos de Arte. O terceiro capítulo enfatiza 

a necessidade de os/as docentes pesquisarem e constituírem recursos inclusivos, que 

complementem os repertórios dos livros ou de outros recursos didáticos, de modo a evitar o 

androcentrismo e ampliar a diversidade identitária em suas aulas. A partir desta perspectiva 

inclusiva, são apresentadas nove propostas de aula que evitam a hegemonia masculina no 

currículo de arte, redefinindo o repertório dos livros didáticos da coleção Ápis. As propostas tem 

objetivos similares, mas abordam diferentes livros, peças infantis e outros tipos de obras de arte 

que permitem refletir acerca dos papéis gendrados nas profissões, conhecer mulheres artistas e 

ressignificar histórias e estereótipos culturais, sendo três aulas dedicadas ao 1º ano e seis propostas 

multisseriadas, três para o 2º e 3º anos e três para o 4º e 5º anos.  As propostas foram desenvolvidas 

para difusão por meio do programa televisivo intitulado Vem Aprender, transmitido pela TV 

Educativa de Ponta Grossa no ano de 2020, em virtude da organização de aulas remotas, após as 

adaptações provocadas pela pandemia da COVID-19.  

Palavras-chave: currículo; androcentrismo; diversidade cultural; feminismo; equidade de 

gênero; educação inclusiva. 
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ABSTRACT 

RIBAS, Luiz Fernando. Androcentrism and the redefinition of the Art repertoire for Elementary 

SchooI: an inclusive proposal. 2020. 182 p. Dissertação de Mestrado em Educação - 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2020. 

This master’s degree thesis addresses the problem of androcentrism in the curriculum of art at the 

level of elementary school, and proposes alternatives for redevising the repertoire that is taught 

in art classes on the basis of the cultural diversity criterion that is advocated in the Brazilian 

National Common Curriculum Base (BRASIL, 2018 – BNCC). The first chapter offers a 

bibliographical review that covers four topics: feminist and gender studies (CRENSHAW, 1991; 

McCANN, 2019, AKOTIRENE, 2019), including the sociological understanding of masculine 

domination as a cultural phenomenon that is related to the androcentric habitus and the symbolic 

violence of patriarchy (BOURDIEU, 2012);   the invisibility of women in Art History 

(NOCHLIN, 1971/ 2016; PERROT, 2007; ARCHER, 2012; VAZ, 2009);  the legal implications 

of the cultural diversity principle, which is emphasized in the BNCC text and is crucial for the 

construction of a society with more justice, solidarity and equity (UNESCO, 2002). 

Androcentrism in the repertoire of  art classes is discussed in the second chapter, which presents 

the results of a qualitative and quantitative analysis of the occurrence of artists by gender in the 

five textbooks of the Ápis – Art Collection (POUGY e VILELA, 2017 a, 2017 b, 2017 c, 2017 d, 

2017 e) for grades 1, 2, 3, 4 and 5. These school textbooks were widely distributed for the 

Brazilian public elementary school system through the National Program of the Didactic Book 

[Programa Nacional do Livro Didático – PNLD]. The results show a greater occurrence of 

references by male authors to illustrate and support the collection contents, totaling just 32% of 

women artists who are mentioned, and confirming previous studies about androcentrism in 

Brazilian textbooks for the teaching of art. The third chapter emphasizes the need for teachers to 

carry on their own research in order to devise additional didactic resources that allow for the 

repertoire of each book to be complemented, so as to avoid androcentrism and expand the 

diversity of identities in their classes.  From this inclusive stance, nine syllabi samples are 

presented for nine classes that avoid masculine hegemony in the curriculum of art by redefining 

the repertoire of the Ápis Collection textbooks. These syllabi have similar objectives, but they 

draw on different books, plays for children and other types of art works that allow for learning 

about women artists, for reflecting upon gender roles in professions, and for re-signifying stories 

and/or cultural stereotypes.  Among the nine syllabi, three were devised for the 1st grade, while 

six others are for multigrade teaching, with three for the 2nd and 3rd grades, and three for the 4th 

and 5th grades. Due to the circumstances imposed by the COVID-19 pandemic in 2020, the syllabi 

were developed according to the need of adaptation for remote classes and transmission through 

a television program called “Vem Aprender,” with support of the TV Educativa of Ponta Grossa 

City, in the state of Paraná, Brazil. 

Keywords: curriculum; androcentrism; cultural diversity; feminism; gender equality; inclusive 

education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa para esta dissertação foi diretamente conectada com o meu foco 

profissional e a minha trajetória como professor de Arte, iniciada em 2014, sendo que, desde 

2017, venho trabalhando com a formação de professores na Secretaria Municipal da 

Educação de Ponta Grossa, Paraná, onde atuo como coordenador da área e com 

assessoramento pedagógico.  

A prática com professores/as de Arte na primeira etapa do ensino fundamental1 me 

despertou interesse pela busca e aprofundamento de abordagens didáticas. Ao ingressar no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Centro 

Oeste (UNICENTRO), minha orientadora, Profa. Dra. Margarida Gandara Rauen (Margie), 

da linha de pesquisa em Educação, Cultura e Diversidade, me conduziu aos estudos da 

epistemologia feminista, com foco na problemática da baixa representatividade de artistas 

mulheres em livros didáticos do componente curricular Arte. 

Observado o estado da Arte de pesquisas já desenvolvidas na linha de pesquisa do 

PPGE da Unicentro percebi uma realidade ainda distante da ambicionada igualdade entre 

gêneros presente no repertório dos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

para o Ensino Básico. Um dos estudos revelara a disparidade na utilização de repertório de 

autoria de artistas mulheres, quando comparados as produções masculinas no universo da 

história da Arte: 

[...] os materiais didáticos enfatizam a Arte branca produzida por artistas 

homens, em detrimento de produções de mulheres artistas e também sem 

refletir uma compreensão mais ampla acerca de gênero enquanto constructo 

social (DOMINGOS FILHO, 2018, p. 11). 

Tais fatos explicitam a contradição existente entre o exposto em normativas oficiais 

como a Constituição Federal (Brasil, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Brasil, 1996) 

e mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) em relação a 

construção de uma sociedade que combata quaisquer formas de discriminação e exclusão 

existentes no meio social. 

 
1 O Ensino Fundamental I corresponde a primeira etapa da Educação Básica. A idade das crianças varia de 6 a 

12 anos, distribuídas nos 5 primeiros anos. 
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Ao me engajar na linha de pesquisa, optei por ampliar a investigação do androcentrismo no 

repertório dos livros didáticos selecionados para utilização nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental no município de Ponta Grossa. A questão inicial da pesquisa foi se os conteúdos 

da coleção Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017 a, 2017 b, 2017 c, 2017 d, 2017 e) rompem 

ou não com a lógica androcêntrica e respeitam os preceitos de Diversidade Cultural 

apontados pela BNCC (BRASIL, 2018), no que se refere a utilização paritária de referenciais 

masculinos e femininos. 

 Em 2018, o edital do PNLD descentralizou a escolha dos livros, que até então eram 

feitas por gestores/as e professores/as, individualmente, em cada escola. Na página do Brasil 

Escola, lê-se: 

Com as alterações de 2017, abriu-se a possibilidade para que as secretarias 

municipais e estaduais de educação constituam comissões para a seleção 

dos livros didáticos e estas possam realizar a escolha para todo o colegiado 

da cidade ou do Estado, retirando dos professores, portanto, a autonomia na 

realização dessa atividade.2 

No entanto, em Ponta Grossa, os livros foram selecionados em um processo de 

escolha que ocorreu com a participação de 84 escolas, de acordo com as obras aprovadas 

pelo edital Nº 1/2017 do PNLD.3  Em concordância com a solicitação de gestores e docentes 

do município, a Secretaria Municipal de Educação (SME), optou pela seleção unificada das 

coleções para cada componente curricular. Na época, as escolas foram responsáveis pelo 

apontamento de três opções de livros, para cada área do conhecimento. Após a escolha, 

realizada primeiramente no âmbito das escolas, o sistema do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) acatou as opções mais requisitadas pelas unidades, 

tornando-as escolhas de rede.4  A partir do ano letivo de 2019, os volumes escolhidos 

passaram a ser utilizados por docentes e estudantes, com um ciclo de distribuição de 4 anos 

(2019-2022). Os livros ofertados para escolha5 já se anunciavam alinhados as disposições 

 
2 PNLD 2018: principais mudanças no programa do livro didático. Brasil Escola. Disponível em: 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/pnld-2018-principais-mudancas-no-programa-

livro-didatico.htm. Data do acesso: 15/01/2020. 
3 Edital disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6844178/do3-2018-03-16-edital-de-15-de-marco-de-2018-

resultado-da-validacao-da-inscricao-do-edital-cgpli-n-1-2017-pnld-2019-6844174.  
4 A ferramenta de busca existente no site do FNDE oferece maiores detalhes de escolha e distribuição, mediante 

escolha dos parâmetros de consulta e opção de programa PNLD. Disponível em 

<https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action>  Acesso em 16/08/2020. 
5 O guia que apresenta a coleção Ápis e demais opções aprovadas pelo PNLD podem ser acessadas por meio 

do link: https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2019/componente-curricular/Arte.  

https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/pnld-2018-principais-mudancas-no-programa-livro-didatico.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/pnld-2018-principais-mudancas-no-programa-livro-didatico.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6844178/do3-2018-03-16-edital-de-15-de-marco-de-2018-resultado-da-validacao-da-inscricao-do-edital-cgpli-n-1-2017-pnld-2019-6844174
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6844178/do3-2018-03-16-edital-de-15-de-marco-de-2018-resultado-da-validacao-da-inscricao-do-edital-cgpli-n-1-2017-pnld-2019-6844174
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6844178/do3-2018-03-16-edital-de-15-de-marco-de-2018-resultado-da-validacao-da-inscricao-do-edital-cgpli-n-1-2017-pnld-2019-6844174
https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action
https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2019/componente-curricular/arte
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preliminares da BNCC (BRASIL, 2018),6 que estava em vias de ser promulgada. Em 2020, 

por meio de consulta via Google Forms (Apêndice VI) aplicada as equipes gestoras das 85 

escolas da rede municipal7, verifiquei a efetiva utilização da coleção Ápis para o componente 

Arte. Dentre todas as unidades escolares, 61 responderam ao formulário, e entre essas, 58 

informaram terem escolhido a referida coleção, confirmando a alta adesão pelos gestores e 

docentes das escolas municipais. 

 Sabe-se que o livro didático se torna um recurso primordial para planejamento de 

aulas, realidade este que motiva a minha decisão de realizar a análise crítica da coleção para 

a pesquisa aplicada desta dissertação, justificando a minha opção pela ampla distribuição em 

meu munícipio, estado e nacionalmente.8 Os livros de Arte da Coleção Ápis Arte fazem parte 

do cotidiano das escolas e do trabalho pedagógico de professores/as das séries iniciais (1º ao 

5º ano, figura 1).  

 

Figura 1: Capas dos livros da Coleção Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017 a, 2017 b, 2017 c, 2017 

d, 2017 e) 

     

FONTE: imagens recortadas na internet. 

 

 Não posso julgar a falta de consciência sobre o problema da baixa representatividade 

de mulheres artistas, uma vez que até pouco tempo, eu desconhecia a problemática 

envolvendo a invisibilidade da mulher na história da Arte, os desdobramentos da cultura 

androcêntrica também no currículo e, em específico, nos livros didáticos:  

[...] no caso dos livros didáticos de Arte pesquisados, a análise mais apurada 

revela o androcentrismo, assim como estereótipos (e consequentemente 

preconceitos) de gênero, classe, entre outros. Perceber essas representações 

estereotipadas não significa negar a qualidade dos livros que estão nas 

 
6 Trata-se de licitação realizada conforme o edital de convocação 01/2017 – CGPLI, prevendo que “2.2.13 As 

obras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, avaliadas no PNLD 2019, terão ciclo de quatro anos.” 

http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70041-edital-pnld-2019-pdf/file 
7 A aplicação da pesquisa foi autorizada pela Secretária Municipal de Educação, conforme consta no Anexo II. 
8 Segundo dados recebidos pelo FNDE, a coleção de livros Ápis Arte (POUGY e VILELA, 2017), foi a 3° mais 

distribuída nacionalmente, com um total de 2.756.678 livros distribuídos, ficando atrás da coleção Conectados 

Arte (Editora FTD), com 2.810.608 (2° colocada) e Novo Pitanguá – Arte (Editora Moderna), com 3.643.909 

(1º colocado). 

http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70041-edital-pnld-2019-pdf/file
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escolas. Envolve, sim, ter um olhar crítico e questionar tais situações que 

apresentem exclusão e/ou preconceito de gênero, gerando a discriminação 

(DOMINGOS FILHO, 2018, p. 41). 

 Hoje, porém, percebo a falta de equidade entre gêneros nos livros de modo evidente, 

impossibilitando a minha neutralidade diante de desigualdades, a priori, sem fundamento. A 

pesquisa me proporcionou o distanciamento crítico e passei a perceber que tais concepções, 

alicerçadas em costumes sexistas do patriarcado, afetam a vida dos que não fazem parte de 

grupos sociais dominantes, resultando na naturalização de uma visão de mundo constituída 

sob a ótica masculina.  

Ao observar a prática cotidiana de docentes de Arte com quem trabalho, reconheço a 

mesma incompreensão sobre a predominância de repertórios masculinos em livros didáticos, 

fato agravado pela falta de formação específica no componente Arte9 e relacionado à 

necessidade do suporte dado pelos livros didáticos quanto aos conteúdos de artes visuais, 

dança, teatro e música  

 Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa para esta dissertação foi desenvolver 

alternativas para minimizar o androcentrismo no ensino de arte. Para isso, realizei o 

mapeamento da representatividade de gênero por nomes de artistas mencionados nos livros 

didáticos da coleção Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017 a, 2017 b, 2017 c, 2017 d, 2017 

e), para então produzir propostas de ensino inclusivas, vislumbrando exemplificar a 

possibilidade de se redefinir e complementar repertórios que respeitem os preceitos da 

diversidade cultural, após um trabalho pedagógico de percepção do androcentrismo.  

Para tanto, utilizo abordagem metodológica mista, com procedimentos quantitativos 

e qualitativos (CRESWELL, 2010), seguindo três etapas: a) etapa exploratória com 

procedimentos de revisão bibliográfica; b) etapa de análise dos repertórios artísticos dos 

livros, com levantamento da representatividade por gênero no repertório da coleção 

selecionada; e c) etapa de produção de propostas alternativas e indicações metodológicas em 

prol da minimização do androcentrismo, pois numa análise preliminar de alguns capítulos, 

na época do projeto de pesquisa, eu já havia identificado a problemática do androcentrismo10 

e da reprodução do status quo patriarcal nos referidos livros de Arte da coleção Ápis – Arte.  

 
9 Conforme o resultado da referida consulta via Google Forms, por mim encaminhada a 85 escolas da rede 

municipal pontagrossense, há apenas 17 professores com formação específica para docência no campo das Artes 

nas 61 escolas respondentes, enquanto 109 docentes lecionam o componente sem possuir formação em 

nenhuma das linguagens artísticas e/ou em Artes Integradas. 
10 O significado antropológico do termo Androcentrismo diz respeito a tendência de se “colocar o masculino 

como sendo o único paradigma de representação coletiva” tornando o “pensamento masculino” e a visão de 

Visão de mundo “centrada no ponto de vista masculino”. Fontes: 
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A concepção da pesquisa é feminista, abrangendo referências teóricas e históricas 

sobre os feminismos, tais como Linda Nochlin (2016), Michelle Perrot (2007) e Hannah 

McCann (2019) e situando o androcentrismo como uma disposição cultural ou habitus com 

implicações sociológicas apontadas por Pierre Bourdieu (2012). Contextualizo a temática da 

diversidade cultural presente em marcos legais desde a LDB 9394-96 e diretrizes 

educacionais, para verificar, diante da análise e mapeamento quantitativo de artistas por 

nome citados/as ou utilizados/as como referência ilustrativa dos conteúdos da coleção, se os 

livros se alinham ao que é disposto Base Nacional Comum Curricular (2018) e em demais 

legislações, no que se refere ao respeito e promoção de aspectos relativos à diversidade 

cultural. Por fim,  considero  indicações pós-estruturalistas de currículo e práticas 

pedagógicas interculturais que se alinham aos preceitos da diversidade cultural e vem sendo 

desenvolvidas por Tomaz Tadeu da Silva (1999), Alice Casimiro Lopes (1997; 1999) e Vera 

Candau (2012).Finalmente, nas propostas de aulas implementadas no sistema de ensino 

municipal de Ponta Grossa, em 2020, tive a oportunidade de  redefinir e ampliar a 

representatividade de gênero no repertório de estudantes  e docentes de Arte.  

Desde o século XIX, conforme discute Júlia Silveira Matos (2012), políticas 

governamentais consolidaram os programas de produção e distribuição de livros didáticos no 

Brasil, culminando no PNLD, criado em 1985. Embora seja reconhecida a importância da 

criação do programa como tentativa de melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas 

do país, os livros se tornaram ferramentas indispensáveis nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

[...] podemos perceber que, apesar de uma política que visa a assegurar a 

qualidade do ensino nas escolas públicas, o PNLD acabou por contribuir 

para um processo de acomodação, no qual o livro deixou de ser apenas um 

recurso didático, para se tornar O RECURSO DIDÁTICO [...], em 

praticamente todos os níveis de ensino não se cogita mais a menor 

possibilidade da exclusão do livro didático das salas de aula (MATOS, 

2012, p. 72 e 73). 

O assunto tem ocupado pesquisadores dedicados aos variados componentes 

curriculares desde o século XX, embora os primeiros volumes dedicados à disciplina de Arte 

só tenham passado a existir em 2015. Compreendidos como Artefatos da cultura escolar, os 

livros representam 

 
https://dicionario.priberam.org/androcentrismo e https://www.dicio.com.br/androcentrismo/. Data do acesso: 

20/01/2020. 

https://dicionario.priberam.org/androcentrismo
https://www.dicio.com.br/androcentrismo/
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[...] o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, se lecionados, 

organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob o efeito dos imperativos da 

didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão 

deliberada no contexto da escola (FORQUIN, 2003, p. 167). 

Observados, por muitos, como fonte inquestionável de conhecimentos científicos, os 

livros são encarados como fundamentais para os processos de aprendizagem. O recurso é 

visto como “[...] produto acabado, elaborado por mentes privilegiadas, desprovidas de 

interesses político-econômicos e ideológicos, [...] que apresenta o conhecimento sempre 

como verdade absoluta, desvinculado do contexto histórico e sociocultural” 

(FRACALANZA e NETO, 2003, p. 151). 

Como consequência, pode-se criar uma relação de dependência na utilização dos 

livros por professores/as, aprisionando-os, muitas vezes, em visões de mundo estereotipadas. 

O perigo de tal aprisionamento, se revela ao ponto em que os conteúdos e concepções 

ideológicas são repassados também aos/as alunos/as, em ciclos determinados de tempo, com 

amparo do PNLD.  

Considerando a fragilidade da educação pública refletida por meio do excesso de 

alunos/as por classe, ausência de recursos multimídias e precárias condições de trabalho, 

os/as professores/as acabam por tornar a utilização dos livros predominante no momento da 

elaboração das aulas. 

Além de consagrado em nossa cultura escolar, o livro didático tem 

assumido a primazia entre os recursos didáticos utilizados na grande 

maioria das salas de aula do Ensino Básico. Impulsionados por inúmeras 

situações adversas, grande parte dos professores brasileiros o 

transformaram no principal ou, até mesmo, o único instrumento a auxiliar 

o trabalho nas salas de aula (SILVA, 2012, p. 806). 

Em consequência, vários/as professores/as e crianças, na rotina escolar brasileira, têm 

acesso aos mesmos conteúdos por meio dos livros didáticos, os quais representam 

mecanismos de “(in)formação do professor” (SILVA, 2012, p. 807), sua ferramenta principal 

para o planejamento de situações de ensino:  

[...] ao que tudo indica, [o livro] é um instrumento didático predominante 

ou único em muitas salas de aula em todo o país. Este fato é um 

desdobramento da precariedade das condições de formação e trabalho dos 

professores brasileiros. As deficiências [...] fomentam o uso massivo e 

pouco crítico do livro didático em sala de aula. Por outro lado, a própria 

existência dos livros didáticos atendendo a tais demandas retroalimenta este 

ciclo. Assim, os manuais didáticos são motivadores e resultado deste 

processo. O processo de fetichismo a que o livro didático foi consagrado 

(SILVA, 2012, p. 817). 
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Os livros, amplamente utilizados e fetichizados nos processos educativos, ofuscam 

“[...] discussões significativas como o papel que ele desempenha e o que deveria desempenhar no 

ensino, como é e como poderia ser utilizado ou, ainda, as reais condições de formação, trabalho e de 

ensino/aprendizagem enfrentadas por professores e alunos no cotidiano das escolas brasileiras” 

(SILVA, 2012, p. 817). 

Sem que sejam feitas problematizações, os conteúdos tomam forma e adentram ao 

inconsciente de quem tem contato com eles, constituindo, paulatinamente, referenciais 

simbólicos que corroboram a construção de repertórios ideológicos, padronizados e 

imutáveis. O Governo brasileiro, segundo o Jornal El País: 

[...] tem o maior programa de compra e distribuição de livros didáticos e 

literários do mundo — de acordo com números do Ministério da Educação 

(MEC), são comprados, anualmente, 120 milhões de livros didáticos e mais 

de 30 milhões de obras de literatura (OLIVEIRA, 2020)11. 

Embora o intuito dos materiais do PNLD seja de colaborar para a melhoria da 

qualidade do ensino, o crescente avanço de posicionamentos conservadores no país tem 

camuflado problemas crônicos como a baixa representatividade do gênero feminino em 

recursos didáticos. 

Projetos como o da Escola sem Partido12 e sua crescente repercussão dentro e fora 

das escolas pontuam temas relativos a gênero como responsáveis por uma suposta 

doutrinação, ignorando os desdobramentos da concepção binária13 no círculo social e 

tornando tais questões inviáveis de problematização no campo pedagógico. 

Um dos exemplos de polêmica com a qual o termo esteve circundado, diz respeito ao 

movimento de repúdio a inclusão do tema gênero na BNCC (BRASIL, 2018).  O Blog De 

olho no Livro Didático, responsável pela articulação e envio de carta aberta aos membros da 

bancada conservadora do Congresso Nacional, foi responsável pelo movimento “Professores 

contra ideologia de gênero na 3ª versão da base curricular do MEC”, que objetificava “a 

interrupção imediata do trâmite da BNCC (BRASIL, 2018), até que as referências à Ideologia 

de Gênero sejam removidas.” 14 Como consequência, menções relativas a gênero e orientação 

 
11 Fonte: https://brasil.elpais.com/cultura/2020-02-13/caca-as-bruxas-de-damares-provoca-autocensura-no-

mercado-literario-infantil.html. Data do acesso: 17/01/2020. 
12 Mais informações sobre o projeto de Lei disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2. 

Data de acesso: 15/01/2020. 
13 A concepção binária da divisão dos sexos ignora o sujeito como fruto de uma construção cultural e histórica 

e torna a divisão dos sexos – masculino e feminino – como natural, fixa e que não deve ser questionada. 
14 Fonte: https://deolhonolivrodidatico.blogspot.com/2017/04/professores-protestam-contra-presenca.html. 

Data do acesso: 17/01/2020. 

https://brasil.elpais.com/cultura/2020-02-13/caca-as-bruxas-de-damares-provoca-autocensura-no-mercado-literario-infantil.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-02-13/caca-as-bruxas-de-damares-provoca-autocensura-no-mercado-literario-infantil.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2
https://deolhonolivrodidatico.blogspot.com/2017/04/professores-protestam-contra-presenca.html
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sexual foram excluídas da versão homologada do documento, conforme demonstrado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Comparação entre o texto da penúltima (BRASIL, 2016) e última versão da BNCC 

(BRASIL, 2018) 

PENÚLTIMA VERSÃO: 

COMO ERA 

VERSÃO HOMOLOGADA: 

COMO FICOU 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro, com 

acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de origem, etnia, gênero, 

orientação sexual, idade, 

habilidade/necessidade, convicção religiosa ou 

de qualquer outra natureza, reconhecendo-se 

como parte de uma coletividade com a qual deve 

se comprometer. 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 

seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, segundo informações  existentes no site: 

https://catracalivre.com.br/educacao/mec-retira-identidade-de-genero-e-orientacao-sexual-da-bncc/ e da 

versão homologada da BNCC (2018). 

 

Considerando que a BNCC (BRASIL, 2018) foi elaborada para efetivar as 

competências e habilidades previstas na LDB 9394-96, as alterações realizadas no 

documento refletem as profundas modificações da competência específica de número 9 entre 

o texto da segunda e terceira versão. Antes, expunha-se de forma clara quais formas de 

preconceito deveriam ser combatidas. Porém, na versão homologada, a redação foi suprimida 

e simplificada, engendrando a ambiguidade de definição do que se entende como passível de 

problematização na escola para efeitos de ruptura com culturas de discriminação. 

Entendida como política pública no campo educacional, a BNCC (BRASIL, 2018) 

deveria considerar as novas exigências, demandas e mudanças na sociedade do século XXI 

para a proposição de quaisquer formas de produção do conhecimento sem neutralidade, pois 

existem relações de poder envolvidas nos processos educativos. Além de os/as próprios/as 

professores/as observarem como inviável a falta dos livros para o processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas, discussões que colocam em xeque o status quo não são de 

interesse de uma sociedade marcada pelo sexismo, com sua cultura permeada pelo processo 

de dominação masculina. Tal fato, conectada a ausência de conhecimento sobre problemas 

como o do androcentrismo, pode impedir que docentes busquem outras fontes que poderiam 

complementar ou refutar as informações e discursos arbitrários. 

https://catracalivre.com.br/educacao/mec-retira-identidade-de-genero-e-orientacao-sexual-da-bncc/
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A BNCC (BRASIL, 2018), ao estabelecer os direitos de aprendizagem por meio das 

competências e habilidades, orienta a produção de recursos didáticos como os livros 

distribuídos pelo PNLD e a (re)construção dos currículos escolares em todo o país. Questões 

acerca das competências delineadas pelo documento superam uma simples listagem de 

conteúdos. De acordo com Viviane Patricia Colloca Araujo: 

[...] o currículo é [...] um conjunto de experiências educativas vividas pelos 

estudantes dentro do contexto escolar, como um todo organizado em função 

de propósitos educativos e de saberes, atitudes, crenças, valores que 

expressam e concretizam formal e informalmente o ensino, ou seja, tanto 

por meio do currículo prescrito como do currículo oculto (ARAUJO, 2018, 

p. 30). 

O fato de a BNCC (BRASIL, 2018) não abordar as questões relativas a gênero, as 

quais são essenciais para a luta contra os persistentes problemas da dominação masculina, 

não impede os/as docentes de realizarem as articulações temáticas no momento do 

planejamento e execução das aulas quando estão cientes da problemática da baixa 

representatividade de gênero em livros didáticos. No caso específico da diversidade de 

gênero, apesar de o texto da BNCC (BRASIL, 2018) omitir o termo nas competências, gênero 

é um aspecto das identidades, as quais são mencionadas dezenas de vezes no documento e 

constam na nona competência geral da Educação Básica, de modo a possibilitar que os/as 

alunos/as façam escolhas alinhadas à cidadania e tenham oportunidades para: 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018, p. 10). 

Outro aspecto importante para a problematização das questões relativas a gênero é a 

utilização do termo identidades no documento final, relevante não só por contemplar a 

perspectiva de identidades de gênero, mas convocar a responsabilidade da escola em 

promover uma educação “[...] sem preconceitos de qualquer natureza” (BRASIL, 2018, p. 

10).  

A nona competência está profundamente ligada ao teor do currículo, pressupondo-se 

que exercitar o acolhimento e a valorização da diversidade requer conhecer os seus 

elementos. No entanto, a redação da BNCC (BRASIL, 2018), além de não explicitar os vários 

aspectos das identidades, mistura os temas da diversidade cultural, do meio-ambiente, da 

saúde, do trabalho e da educação financeira, entre outros, cabendo: 
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[...] aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos 

e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que 

afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente 

de forma transversal e integradora (BRASIL, 2018, p. 19-20). 

Nas escolas, essa responsabilidade deverá ser honrada em cada projeto político-

pedagógico (PPP) onde não só os elementos de conexão étnico-racial e linguística devem ser 

problematizados, mas também as construções sociais no sentido de gênero e de religião, entre 

outros pertinentes à identidade da própria escola e que “[...] afetam a vida humana...” 

(BRASIL, 2018, p. 19). 

A coexistência de várias concepções e as disputas nas discussões de educação, no 

Brasil, mantém o currículo na contramão de políticas inclusivas e de um paradigma 

intercultural. Longe deste ideal, houve ausência de aprofundamento no trabalho com o 

conceito de equidade na BNCC (BRASIL, 2018) a qual não alcança o que Vera Candau tem 

apontado, a partir da perspectiva da interculturalidade,15 quanto ao reconhecimento das 

tensões e demandas existentes no campo do currículo: 

Diferentes manifestações de preconceito, discriminação, diversas formas de 

violência – física, simbólica, bullying –, homofobia, intolerância religiosa, 

estereótipos de gênero, exclusão de pessoas deficientes, entre outras, estão 

presentes na nossa sociedade, assim como no cotidiano das escolas. A 

consciência desta realidade é cada vez mais forte entre educadores e 

educadoras (CANDAU, 2012, p. 236). 

Os marcos legais e a possibilidade de constituir um PPP baseado em uma perspectiva 

crítica existe, mas a qualidade do que é ensinado, atualmente, está muito atrelada aos 

materiais do PNLD, principal aporte das aulas de Arte nas escolas brasileiras, mas ainda 

alheios à necessidade de mediação intercultural.  Ou seja, o currículo é implementado nas 

práticas pedagógicas por meio do repertório padronizado de textos, filmes ou vídeos 

pertinentes às Artes visuais, à dança, à música, ao teatro ou às Artes integradas.  

Deste modo, os livros didáticos presumem o currículo e estão vinculados ao cotidiano 

escolar, criando sentidos, perpetuando discursos e padronizando os repertórios de docentes e 

estudantes nos conteúdos e conhecimentos alinhados ao status quo. Segundo Tomaz Tadeu 

da Silva (1999), esse processo de inculcação se relaciona diretamente as teorias tradicionais 

de currículo: 

 
15 CANDAU (2012) utiliza o conceito de Interculturalidade para situar as relações existentes entre diferentes 

grupos sociais, de modo a favorecer a coesão social sob a perspectiva dos direitos humanos. 
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As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, começam por colocar em 

questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 

educacionais. As teorias críticas desconfiam do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias 

tradicionais eram [são] teorias de aceitação, ajuste e adaptação. Para as 

teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que 

o currículo faz (SILVA, 1999, p. 30). 

Nesse sentido, a justa falta de compreensão acerca do teor  do currículo, unificada a 

ausência de observância sobre aspectos ligados as injustiças socais, aqui problematizada em 

termos do androcentrismo, impede professores/as de remanejarem as situações de 

aprendizagem respeitando a equidade para  alcançar a diversidade cultural, conceito utilizado 

pela BNCC (BRASIL, 2018), mas que pode gerar inúmeras interpretações, simplesmente 

reproduzindo as relações de poder de um projeto social que aprofunda injustiças e 

desigualdades, sobretudo com a visível predominância de conteúdos androcêntricos em 

livros didáticos. A partir de uma concepção pós-crítica e pós-estruturalista, desvelam-se não 

somente as relações de poder, mas as implicações identitárias dos atuais questionamentos do 

currículo:  

 

[...] a análise da dinâmica de poder envolvida nas relações de 

gênero, etnia, raça e sexualidade nos fornece um mapa muito 

mais completo e complexo das relações sociais de dominação 

do que aquele que as teorias críticas, com sua ênfase exclusiva 

na classe social (...) A conhecida consigna ‘o pessoal também 

é político’, difundido pelo movimento feminista, é apenas um 

exemplo dessa produtiva tendência. (SILVA, 1999, p. 146) 

 

Em consonância com Silva (1999), busco mesclar as teorias crítica e pós-crítica e 

expor “... os processos pelos quais, através das relações de poder e controle, nos tornamos 

aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o currículo é uma questão 

de saber, identidade e poder” (SILVA, 1999, p. 147). 

Em plena época de conclusão do percurso de pesquisa, a pandemia da COVID-19 

trouxe o desafio do replanejamento do último capítulo da dissertação, que consistiria de um 

E-book e se tornou sequências didáticas para aulas televisivas. Enquanto se discutia como 

ofertar aulas sem que as crianças pudessem frequentar a escola em um contexto de educação 

pública, no qual uma parcela considerável dos/as alunos/as não possui acesso a tecnologias 

da informação e comunicação (TIC), a rede municipal de Ponta Grossa passou a oferecer 
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aulas pela TV Educativa de Ponta Grossa16, por intermédio do canal vinculado a prefeitura 

municipal e num programa chamado Vem Aprender.  

A partir desta nova realidade, a minha pesquisa tomou o rumo alternativo da 

oportunidade de oferecer conteúdos alinhados aos temas da diversidade cultural por meio de 

aulas que buscaram (e buscam) romper com o habitus androcêntrico no campo da Arte. 

Oferecendo repertório inclusivo,17 as aulas gravadas servem tanto para docentes – que 

observam as metodologias e práticas apresentadas nas aulas – quanto para os/as estudantes. 

Portanto, mantendo o objetivo específico de ampliar o repertório artístico dos livros 

didáticos, passamos a difundir aulas pautadas em diversidade cultural e desenvolvidas pela 

equipe municipal da qual faço parte, sendo um dos responsáveis pela área de Arte.    

No primeiro capítulo da dissertação, apresento a revisão bibliográfica em três tópicos 

essenciais para contextualização. Primeiramente, abordo as lutas feministas e o 

androcentrismo (McCANN et al., 2019; BOURDIEU, 2012), abrangendo a história da Arte 

internacional de Michelle Perrot (2007), Linda Nochlin (1971) e Michael Archer (2012). 

Num segundo tópico, coloco as implicações do androcentrismo no ensino de Arte já 

verificadas em estudos brasileiros de Adriana Vaz (VAZ, 2009) e colegas que me 

antecederam na linha de pesquisa: Valdoni Ribeiro Batista (BATISTA & RAUEN, 2017a; 

2017b), Doacir Domingos Filho (DOMINGOS FILHO, 2017; DOMINGOS FILHO & 

RAUEN, 2018) e Andréia Schach Fey (FEY, 2020). Num terceiro tópico, faço considerações 

sobre a diversidade cultural à luz da BNCC (BRASIL, 2018) e coloco as tensões no campo 

da cultura e da educação, com VICENTE (2017), ARAÚJO (2018) e NOGUEIRA (2019), 

considerando a concepção intercultural de Vera Candau (2012) como solução pedagógica 

para o meu estudo.   

No segundo capítulo, apresento os resultados da análise quantitativa e qualitativa 

sobre a existência do androcentrismo nos livros da coleção Ápis - Arte, com tabelas e figuras 

que ilustram a representatividade de gênero por nomes posta nos repertórios de Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro. Trata-se da análise dos repertórios que contaminam e se naturalizam 

nos livros didáticos, e a maneira como ratificam o androcentrismo por meio do habitus 

 
16 A TV Educativa de Ponta Grossa é um canal de televisão com formato educativo que pertence a FUNEPO, 

instituição pública com direitos privados e que possui tais finalidades na cidade homônima. O canal foi fundado 

no ano 2000 e passou a vincular as aulas do programa Venha Aprender no ano de 2020 em virtude da Pandemia 

da Covid-19. O conteúdo do programa é organizado pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa e 

as aulas podem ser assistidas diretamente pelo canal digital 14 UHF e virtual 58 PSIP. Seu conteúdo também é 

disponibilizado em página do YouTube, por meio do link: https://www.youtube.com/user/TVEPontagrossa.  
17 Entende-se por repertório inclusivo, alternativas didáticas que vislumbrem o respeito aos preceitos da 

diversidade cultural, se contrapondo a práticas homogeneizadoras. 

https://www.youtube.com/user/TVEPontagrossa
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exercendo-se por meio da violência simbólica (BOURDIEU, 2012), no que diz respeito a 

falta de equidade entre gêneros nos referenciais da história da Arte, de modo a compreender 

como a cultura androcêntrica se manifesta, é reproduzida e naturalizada. 

No terceiro capítulo, apresento alternativas didáticas que poderão ser desenvolvidas 

com os/as alunos/as dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a desarticulação 

do repertório androcêntrico presente e constatado nos livros. Por meio de 9 sequências 

didáticas, 7 das quais foram gravadas e transmitidas pela TV Educativa na Rede Municipal 

de Ensino de Ponta Grossa, apresento complementação de repertório, objetivando valorizar 

obras e produções de artistas mulheres, sistematicamente subalternizadas no repertório dos 

livros didáticos. Observo a relevância da pesquisa não somente no sentido pessoal, mas 

principalmente social, uma vez que o estudo sobre androcentrismo em livros didáticos de 

Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental I são inexistentes e, portanto, inéditos. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Feminismos, estudos de gênero, Androcentrismo e Diversidade Cultural 

Em três tópicos, apresento os referenciais históricos e teóricos da pesquisa, a saber: 

a) breve retrospectiva histórica das lutas  feministas  contra a desigualdade entre gêneros; b) 

considerações acerca da cultura  de dominação masculina instaurada por meio do habitus 

androcêntrico e suas consequências para a manutenção de desigualdades; c) a perspectiva 

ampla de educação inclusiva, conforme  marcos legais que defendem a necessidade de 

discussões sobre diversidade cultural no currículo escolar; d) a problemática do 

androcentrismo no currículo  e em livros didáticos de Arte. 

1.1 Os feminismos e os estudos de gênero 

A falta de equidade de gêneros é um problema que ainda afeta diferentes sociedades 

mundialmente. Como consequência, as lutas feministas pela busca de direitos igualitários 

entre os sexos têm continuado ao longo dos séculos e mantido o movimento feminista vivo, 

pois suas pautas relacionadas à educação, aos direitos trabalhistas e políticos seguem atuais. 

Embora existam precursoras do feminismo desde a antiguidade, foi somente no século 

XVIII, que reinvindicações e ativismos das mulheres reverberaram em uma conjuntura de 

movimentos político-sociais e vertentes teóricas, principalmente durante a Revolução 

Francesa (1789-1799), um período de intensas modificações sociais que objetivavam a 

dissolução da organização política e econômica baseada na monarquia absolutista:  

As mulheres tiveram um papel ativo durante a Revolução Francesa (1789-

1799), o que gerou novas demandas pelo avanço de seus direitos. As 

milhares de trabalhadoras que marcharam até o palácio de Versalhes 

exigindo pão, em outubro de 1789, conseguiram o que a tomada da Bastilha 

[...] não havia conseguido: sua ação derrubou efetivamente a já arruinada 

monarquia francesa (McCANN, 2019, p. 32). 

Até então, os cidadãos se inclinavam aos mandos e desmandos dos reis e as 

desigualdades sociais se aprofundavam na medida em que as monarquias se tornavam cada 

vez mais impositivas. Além da crise econômica, os costumes seculares aos quais os 

camponeses eram submetidos acabaram por pressionar os nobres e o clero a aceitarem a 

extinção dos privilégios dos direitos feudais:  
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A Revolução Francesa, com seus ideais de Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, inspirou movimentos revolucionários na Europa e na 

América. Inspirada nos ideais iluministas, a Revolução [...] significou o fim 

do absolutismo real, justificado pelo direito divino, dando lugar aos 

governos constitucionais, o rompimento da sociedade de ordens e a 

extinção dos privilégios feudais. A Revolução estabeleceu a separação 

entre Igreja e Estado. Institui-se, nesta época, a igualdade civil, criando o 

conceito de cidadania. A Revolução significou o triunfo da burguesia, que 

nas décadas posteriores dominaria a estrutura política e social dos países 

ocidentais (SCHMIDT, 2012, p. 7). 

Como resultado, houve mudanças e implicações no campo do direito, com a modificação do 

status dos cidadãos, que passaram - pelo menos no campo teórico - a ter domínio do corpo, 

vida e direito a propriedade. Tal perspectiva ficou evidente por meio da “Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão” (1789),18 documento polêmico19  porque a interpretação 

que se tinha sobre o que significava ser um cidadão de direitos não se aplicava às mulheres, 

conforme os preceitos androcêntricos inerentes à história patriarcal da França.   

 Embora o contexto social dos séculos XVIII e XIX submetesse as mulheres à 

clausura e/ou aos espaços privados, os ideais iluministas de liberdade e igualdade entre os 

cidadãos as inspiraram a participar ativamente nas lutas na Revolução Francesa, com o 

objetivo de modificar a cultura que distinguia o feminino do masculino e ainda sustentava as 

distinções entre os sexos: 

Desde os primeiros anos de vida, as meninas recebiam ensinamento que 

visavam a assumir o papel ao qual sua natureza reservara. A educação das 

mulheres tinha como objetivo o casamento ou a vida religiosa. A educação 

religiosa tinha o objetivo de preparar as meninas para o casamento, cujo 

destino seria cuidar do marido, responsabilizar-se pela administração da 

casa e educação dos filhos (SCHMIDT, 2012, p. 8). 

Elas, que se esforçaram para serem ouvidas “[...] por meio de panfletos, petições ou 

mesmo (...) de jornais” (SCHMIDT, 2012, p. 13), se surpreenderam ao notar que somente os 

homens ganharam o status de cidadão de direitos. Em resposta, as ativistas se engajaram em 

revoltas e lutas mais notáveis.  

 
18 Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-

direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html 
19 Para o historiador marxista Eric Hobsbawm (1917-2012), a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

manteve o privilégio dos nobres e a continuidade de uma organização social baseada em hierarquizações: “[...] 

Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis”, dizia seu primeiro artigo; mas ela também prevê a 

existência de distinções sociais, ainda que “somente no terreno da utilidade comum” (HOBSBAWM, 1991, p. 

41). 

 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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  Segundo McCann et al. (2019), a dramaturga e militante Olympe de Gouges (1748-

1793) escreveu, em oposição à declaração redigida em 1789, o documento denominado 

“Direitos das mulheres e das cidadãs” (1791), com o objetivo de expor a hipocrisia existente 

no conceito de liberdade pregado até então, uma vez que não incluía os sujeitos em sua 

totalidade, excluindo as mulheres. Olympe de Gouges foi executada na guilhotina e suas 

ideias não tiveram impactos, não resultaram na conquista dos direitos reivindicados. O direito 

ao voto, por exemplo, só foi concedido às francesas em 1944 (McCANN et al., 2019). Em 

grande parte, “[...] até meados do século XIX, a vida da mulher era administrada conforme os 

interesses masculinos, sendo envolta em uma aura de castidade e de resignação, pois devia procriar e 

obedecer às ordens do pai ou do marido” (BORIS e CESÍDIO, 2007, p. 453). 

 Na Grã-Bretanha, também em resposta à “Declaração dos Direitos do Homem e dos 

Cidadãos,” Mary Wollstonecraft (1759–1797) escreveu o ensaio “Uma reivindicação dos 

Direitos de Mulheres” (1792), no qual argumentou acerca da necessidade de acesso à 

educação e apontou o quanto as mulheres “[...]permanecem como inferiores porque são mantidas 

na esfera doméstica, forçadas a serem ‘brinquedos e joguetes’ dos homens. A sociedade as ensinou 

que a aparência, a opinião masculina e o casamento são mais importantes que a realização pessoal e 

intelectual” (McCANN, 2019, p. 34). A autora buscou questionar o papel feminino diante de 

uma realidade que se redesenhava, ao passo que ainda demonstrava ser androcêntrica. O 

objetivo da obra seria de: 

[...] expor e debater que as mulheres também deveriam ser sujeitos ativos 

da sociedade racional que estava sendo construída, ao invés de manter as 

amarras de gênero que, segundo a autora, não são baseadas na razão e 

consideram as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas 

(PERES e FALCI, 2018, p. 513). 

 Enquanto a intelectualidade britânica acolheu o livro de Wollstonecraft, a imprensa 

se referiu a ela como uma “hiena de anáguas (McCANN, 2019, p. 35), mas a sua obra 

influenciou feministas futuras, tais como Simone de Beauvoir. 

Inspiradas nas lutas das francesas, mulheres nos Estados Unidos se articularam para 

reivindicar seus direitos, inclusive contra a discriminação racial. Em 1845, a jornalista 

Margareth Fuller publicou o livro Mulher no Século XIX, no qual discute a continuada 

desqualificação política das mulheres e afirma que os homens percebem mulheres e escravos 

do mesmo modo (McCANN, 2019, p. 41). Em 1851, Sojourner Truth (1797 – 1883), ex-

escrava, abolicionista, afro-americana e ativista dos direitos das mulheres, discursou durante 
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a Convenção Nacional das Mulheres em Akron, Ohio, deflagrando um novo repensar sobre 

o que se entendia por mulher: 

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa 

carruagem, que é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal e que 

elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda 

a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor 

lugar! E não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! 

Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum 

conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e 

comer tanto quanto um homem – quando tinha o que comer – e também 

aguentei as chicotadas! E não sou uma mulher? Pari cinco filhos e a maioria 

deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, 

ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou uma mulher? (apud. 

RIBEIRO, 2016, p. 100). 

Truth tinha uma oratória poderosa. Seu discurso, que questionou os paradoxos 

existentes nas representações do que se pensava ser o feminino, gerou inúmeras indagações 

dentro do próprio movimento feminista, que até então lutava pelos interesses majoritários 

das mulheres brancas. Truth entendia que a realidade da mulher negra era drasticamente 

distinta da mulher branca e isto deveria gerar em implicações distintas na luta pela conquista 

de direitos: “Enquanto àquela época [segunda metade do século XIX] mulheres brancas 

lutavam pelo direito ao voto e ao trabalho, mulheres negras lutavam para serem consideradas 

pessoas. E essa diferença radical fazia toda a diferença” (RIBEIRO, 2016, p. 100).  

As pautas feministas se definiram e mesclaram a partir dos anos 1850: 

No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, mulheres ao 

redor do mundo começaram a pressionar seus governantes por 

emancipação. Seus métodos para conquistar o objetivo, e os argumentos 

que apresentavam, não eram idênticos. Organizações pelo sufrágio 

feminino frequentemente eram afiliadas a grupos de influência, que tinham 

outras pautas como igualdade racial ou autonomia (McCANN, 2019, p. 94). 

 A pacificidade não atribuiu ao movimento sufragista real valor diante da opinião 

pública:  

Imagens denegrindo o movimento foram tão fortes que, até hoje, perpassam 

o imaginário popular quando se fala em sufragistas e feministas. Mulheres-

homens, solteironas, velhacas, mulheres rancorosas e sem amor, esses e 

outros estereótipos passaram a servir de epítetos para descrever tais 

mulheres (KARAWEJCZYK, 2013, p. 2). 
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Logo, as manifestações de suffragetes20 passaram a ter um teor mais violento, a fim 

de dar mais significância às reinvindicações, principalmente em Londres, onde fizeram 

longas greves de fome enquanto a sua líder, Emmeline Pankhurst (1858-1928) enfrentou a 

prisão. Emily Davison (1872-1913), ativista e militante suicida do movimento feminista, é 

reconhecida hoje como mártir da história de lutas do feminismo. A morte da ativista resultou 

em um maior número de pessoas que passaram a refletir sobre a desigualdade política 

existente entre os gêneros e, em 1918, o voto feminino para mulheres com idade superior a 

30 anos foi legalizado na Grã-Bretanha, mas o sufrágio foi concedido a todas as mulheres 

com 21 anos somente em 1928. 

Nos Estados Unidos, a pauta do direito ao voto aproximou feministas de todas as 

etnias e, embora o voto de mulheres tenha sido aprovado pelo Congresso em 1919, o racismo 

predominou contra as cidadãs negras, que só conquistaram o sufrágio em 1964. 

No século XX, algumas indagações começaram a circundar os ideais das militantes 

que faziam parte dos grupos feministas, tanto em relação a desigualdade étnico-racial quanto 

às pautas de trabalho, entre outras. Existiam distinções entre a realidade das mulheres brancas 

da burguesia e a das camponesas e outras trabalhadoras? Essa e outras questões ocuparam 

Simone de Beauvoir (1908-1986) em seu livro O segundo sexo (1949), no qual ampliou ideias 

de Wollstonecraft quanto ao problema de as mulheres terem, tradicionalmente, vivido 

dispersas: “Os proletários dizem ‘nós’. Os negros também. Apresentando-se como sujeitos, 

eles transformam em ‘outros’ os burgueses, os brancos. As mulheres (...) não dizem ‘nós’(...) 

não se põem autenticamente como Sujeito” (BEAUVOIR, 2009, p. 19-20). 

Beauvoir também questionou o que significa ser mulher, diante de um repertório 

amplo de escritos filosóficos onde as mulheres eram comumente definidas como homens 

imperfeitos.  

[...] a mulher é simplesmente o que o homem decreta e é definida e 

diferenciada tendo como referência o homem, e não a si mesma. A mulher 

é o “incidental”, o “não essencial”, em oposição ao “essencial”. Ele é o 

“Sujeito”, o “Absoluto”; ela é o “Outro”, o “Objeto”. Em outras palavras, a 

sociedade determina o homem como a norma, e a mulher como o sexo 

secundário (apud McCANN, 2019, p. 115). 

 
20 Na Grã-Bretanha, há diferença entre as sufragistas de orientação conservadora-liberal, lideradas por Millicent 

Fawcett e as chamadas “suffragettes,” lideradas por Emmeline Pankhurst (McCANN et al., 2019). 
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 Na referida obra, ao examinar a história das mulheres na sociedade desde a pré-

história, Beauvoir expõe o quanto elas têm sido relegadas a papeis subordinados aos homens, 

mesmo quando lutavam pelos seus direitos: 

Ela argumenta que os valores masculinos sempre dominam, subordinando 

as mulheres a tal ponto que toda a história feminina tem sido determinada 

pelo homem. Beauvoir vê a mulher como cúmplice nesse processo, por 

causa de sua visível necessidade de aprovação e proteção. Pois considera 

que, apesar de terem conquistado alguns direitos, as mulheres permanecem 

em estado de submissão (McCANN, 2019, p. 116). 

Beauvoir influenciou e ainda influencia as mulheres a se reconhecerem e a desafiarem 

a construção social do feminino: “Talvez a contribuição mais importante de Simone de 

Beauvoir tenha sido a distinção entre sexo e gênero” (McCANN, 2019, p. 117). 

O argumento da autora que distingue o gênero do sexo biológico ressoa nos discursos 

feministas até hoje e talvez tenha sido responsável pela reconfiguração do movimento 

feminista, que passou a observar a historicidade da construção identitária de cada sujeito, 

para além dos conceitos binários de gênero. O que antes era observado sob a ótica do ponto 

de partida – o ser como ele é – passa a ser analisado por meio do ponto de chegada, ou seja, 

como os sujeitos foram constituídos. Esta nova ótica e pauta do movimento feminista observa 

com ênfase as diferenças existentes entre os sujeitos. Tais identidades passam a ser 

entendidas como socialmente constituídas e não mais naturalizadas, colocando em xeque as 

concepções humanistas acerca do conceito de feminino e masculino: 

Romper com os estudos da substancialidade do que é a mulher e do que é 

o homem e com a determinação do biológico sobre o sexo é construir um 

novo paradigma (...) que reivindica, radicalmente, o caráter simbólico das 

relações de gênero e que aponta tanto para uma diferenciação quanto para 

uma indiferenciação, para um número qualquer de gêneros e para a 

instabilidade de quaisquer caracterizações (MACHADO, 1998, p.112). 

Diante deste cenário, percebe-se a tensão entre as feministas brancas liberais da 

primeira onda, ainda conservadoras em termos de heterossexualidade e as de segunda onda, 

abertas para a desestabilização de papéis da mulher. Apesar do valor das reivindicações 

feministas nos séculos XVIII, XIX e na primeira metade do século XX 

Esse primeiro momento do movimento feminista, em linhas gerais, pode 

ser caracterizado como de cunho conservador no que se refere ao 

questionamento da divisão sexual dos papéis de gênero, inclusive 

reforçavam esses papéis, estereótipos e tradições na medida em que 

utilizavam as ideias e representações das virtudes domésticas e maternas 

como justificativas para suas demandas (COSTA, 1981, p. 13). 
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Ao longo do século XX, com o avanço da segunda (1960) e da terceira onda (1990) 

do feminismo, os movimentos feministas que se desenvolveram desde o início da Revolução 

Francesa pecavam pela concepção de sujeito branco universalizado, herdado de preceitos 

iluministas, com a diferença de que se estabeleceram territórios de mulheres com diversas 

identidades culturais:  

Embora as categorias modernas e valores do Iluminismo tenham instruído 

muitos dos movimentos feministas de emancipação, o discurso humanista 

da teoria moderna, juntamente com suas noções de sujeito e identidade 

intrinsicamente essencialistas, funcionalistas e universalistas, tendeu a 

apagar as especificidades (de gênero, de classe, de raça, de etnia e de 

orientação sexual, etc.) dos diferentes sujeitos que ocupavam outras 

fronteiras políticas que aquelas do homem branco, heterossexual e detentor 

de propriedades (MARIANO, 2005, p. 485). 

Em síntese, o movimento feminista da primeira onda reproduzia uma visão implícita 

de que “[...] a diferença sexual é um fenômeno natural e não social” e como consequência, 

endossava “[..] as ideias de uma diferença sexual inalterável, que são usadas para justificar a 

discriminação” (SCOTT, 1994, p. 16).  Dessa maneira, iniciou-se o processo de 

desmistificação/desconstrução do conceito de mulher universalizado, também ampliando o 

interesse na temática da identidade, sobretudo com a adesão de mulheres lésbicas que 

questionaram se tinham os mesmos direitos das mulheres heterossexuais. 

As percepções sobre tais contradições foram influenciadas também pelas teorias 

desconstrutivistas21 associadas a pensadores como Michel Foucault (1926-1984) e Jacques 

Derrida (1930-2004), sendo o primeiro responsável por exercer influência na produção 

teórica feminista, no que tange “[...] à crítica das teorias clássicas relativas aos conceitos de 

representação e poder” (HOLLANDA, 1994, p. 9). 

As diversas identidades culturais das mulheres passaram a ser manifestadas e, como 

consequência, o campo teórico, além do político, foi reconfigurado. Com o surgimento de 

grupos feministas desconstrutivistas, que se opunham à lógica de identidade estável e 

biológica dos sujeitos, ocorreu um “[...] deslocamento, dissolução e historicização das 

identidades, a desnaturalização de inúmeras dimensões da vida social, cultural e sexual” 

(RAGO, 1998, p. 91). 

 No século XX, as fronteiras discursivas foram percebidas como variantes, 

influenciadas diretamente pelas condições histórico-culturais dos sujeitos. O sexismo, 

 
21 As teorias desconstrutivistas defendem a ruptura de padrões essencialistas e hegemônicos sustentados no 

pensamento ocidental, tal qual a noção binária de gênero (BUTLER,.  
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portanto, passou a ser observado juntamente a outras óticas como o racismo e classismo por 

exemplo, desvelando um processo interseccional conforme as identidades são constituídas 

em decorrência das oportunidades e vivências oferecidas as pessoas. Esta visão salienta a 

importância de os movimentos feministas reconhecerem “[...] as agendas de luta como parte 

integrante da sua própria” (PINHEIRO, 2016, p. 18). 

Esta alteração de concepção, percebida como profunda e radical nos preceitos do 

feminismo, inicia uma nova fase de questionamentos acerca do conceito de identidade, 

afastando-se de uma visão naturalizada masculina branca do sujeito, para busca da 

desestabilização dos regimes de poder existentes que atuam de modo a manter o status quo. 

As feministas negras “[...] latino-americanas, do terceiro mundo, das ex-colônias e lésbicas” 

(PINHEIRO, 2016, p. 13), foram as responsáveis pelas principais críticas ao movimento 

feminista exclusivamente branco. 

Entre o final do século XX e início do século XXI, emergiram estudos feministas 

mais contundentes sobre as identidades e a diversidade étnica, posicionando as pautas das 

mulheres negras em evidência, especialmente em relação à discriminação interseccional, 

conceito posto por Kimberlè Crenshaw nos Estados Unidos em 1991, traduzido e circulado 

no Brasil (CRENSHAW, 2002), onde teve alta receptividade e difusão, por exemplo, no 

ativismo de Djamila Ribeiro e Carla Akotirene (AKOTIRENE, 2019). Tais problematizações 

resultaram no início da percepção - dentro dos grupos feministas - sobre a interdependência 

das relações de poder, baseado em raça, sexo e classe, o que, posteriormente, passou a se 

definir como Interseccionalidade. 

[...] os sistemas de raça, gênero e dominação de classe convergem, como 

ocorre nas experiências de mulheres não-brancas, as estratégias de 

intervenção baseadas unicamente nas experiências das mulheres que não 

compartilham a mesma classe ou raça de fundo serão de ajuda limitada para 

as mulheres que por causa de raça e classe enfrentam obstáculos diferentes 

(CRENSHAW, 1991, n. p.). 

Segundo Carla Akotirene, a interseccionalidade visa: 

[...] dar instrumentabilidade teórico-metodológica à inseparabilidade 

estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado - produtores de 

avenidas identitárias onde mulheres negras são repetidas vezes atingidas 

pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos 

coloniais (AKOTIRENE, 2019, p. 19). 

 A descentralização da identidade feminina, como explicitada nos escritos anteriores, 

não se relaciona a uma negação do sujeito mulher. O que se prega é a inexistência de uma 

identidade estática, pronta, universalizada, enfatizando, a luta pelos direitos de todas as 
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pessoas que se tornam objetos de subjugação de uma cultura androcêntrica, inclusive a dos 

próprios homens, também condicionadas às práticas de dominação (BOURDIEU, 2012). 

Unificar o conceito de sujeito resulta na fragmentação dos diferentes sujeitos que adentram 

os movimentos feministas. 

 Pode-se concluir que o feminismo, nas duas últimas décadas do século XX teve uma 

produção teórica cada vez mais focada na ampliação dos campos de ativismo social 

identitário, onde emergiram manifestações de outros grupos socialmente discriminados e 

vítimas da concepção binária dos gêneros, culminando no que hoje se denomina estudos de 

gênero e incluindo além das mulheres, sujeitos de grupos LGBTQAI+22. 

 Nos anos 1990, tanto os estudos culturais quanto os de desconstrução aprofundaram 

questões relativas a identidades de gênero. A filósofa e feminista norte-americana Judith 

Butler (1956-) desenvolveu a teoria de que gênero é uma criação ilusória de identidades 

estáveis: 

Ela via o gênero como fluído, não como binário. Ao mesmo tempo, a 

questão da bissexualidade chamou atenção, quando bissexuais se 

queixaram de serem tratadas com hostilidade por mulheres heterossexuais 

e por lésbicas. Enquanto muitas feministas ocidentais debatiam questões de 

gênero, outras continuavam a militar contra ações que oprimiam as 

mulheres, jogando luz sobre questões marginalizadas ou encobertas 

(McCANN, 2019, p. 251). 

 Diante de tais fatos e facilitada pelo avanço tecnológico e pelo crescente uso das 

mídias sociais, emerge uma nova pauta do feminismo, em meio a um cenário social onde 

era crescente o discurso de que o feminismo não era mais necessário, pelo fato de mulheres 

e homens já terem, supostamente, alcançado direitos igualitários.  

A escritora e feminista norte-americana Rebecca Walker (1969-) refutava a ideia de 

que “[...] a maioria das mulheres jovens estava desfrutando de igualdade com os homens e 

que o feminismo não era mais necessário” (McCANN, 2019, p. 254). Neste momento, obras 

como Problemas de gênero (2013), de Judith Butler, verticalizaram as discussões sobre 

concepção binária de gênero, impondo, inclusive, críticas a ideia de que a 

 
22 A sigla LGBTQ, assimilado da língua inglesa e refere-se, respectivamente, às comunidades de lésbicas (L); 

gays (G); bissexuais (B); transgêneros (T); queer (Q, com diversos sentidos de pansexuais, transsexuais, 

intersexuais e assexuados). A sigla foi aumentada e tornou-se LGBTQIA+, agregando-se o IA e o + para 

especificar categorias antes abarcadas por Q:  intersexuais (I); assexuados (A) e outras representações de gênero 

(+) que não sejam LGBT. Fonte: 

https://www.uis.edu/gendersexualitystudentservices/about/lgbtqaterminology/ 

 

https://www.uis.edu/gendersexualitystudentservices/about/lgbtqaterminology/
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heterossexualidade seria um estado natural dos seres humanos, ideal defendido até então 

por alguns grupos feministas.  

As concepções de Butler impactam as teorias feministas, uma vez que apresentam 

novas ideias sobre o que significa ser mulher. O trabalho da autora foi significativo também 

para a teoria Queer:23 

[Judith] Butler tem sido uma militante ativa pelos direitos das mulheres e 

dos LGBTQ+, e suas ideias agora se tornam parte integrante até do 

pensamento feminista popular [...], por mais que a crença no gênero binário 

ainda seja comum (McCANN, 2019, p. 261). 

O movimento Queer, neste sentido, surge como uma crítica aos padrões de 

identidade, uma vez que a concepção binária, por ser fixa, limita as possibilidades de 

vivências não heteronormativas e reduzem as pautas do feminismo ao atendimento das 

reinvindicações de mulheres cisgênero.24  

 Sob essa ótica, surge o feminismo trans, como mais uma vertente dos movimentos 

feministas que resistem a concepção binária de gênero. Kate Bornstein (1948-) foi 

fundamental na criação da teoria feminista trans: 

No inovador texto “Gênero proscrito” (1994), ela [Bornstein] usou suas 

próprias experiências para explorar e questionar as normas de gêneros da 

sociedade sobre ser do sexo masculino ou feminino, com base em 

percepções da educação que ela mesma teve com um menino – e de ser 

punida e policiada por não está em conformidade com as normas 

masculinas (McCANN, 2019, p. 288). 

 Já em 2001, a ativista Emi Koyama publicou “O manifesto transfeminista”, 

considerado essencial na popularização do termo feminismo trans. A autora rebate os 

argumentos de grupos feministas conservadores que defendem a concepção de que mulheres 

trans, por terem nascido homens, desfrutam de privilégios masculinos e, portanto, “[...] não 

teriam plena consciência do esforço que significa ser mulher” (McCANN, 2019, p. 288). A 

autora rebate tal argumento, afirmando que existem múltiplas formas de privilégios e 

opressões, e que as mulheres trans, ao contrário das mulheres cisgênero, são expostas a 

 
23 O termo Queer foi utilizado pela primeira vez em 1894 como insulto homofóbico. Em 1997, a feminista 

italiana Teresa de Lauretis cunha a expressão “teoria queer”, que questiona a ideologia onde a 

heterossexualidade é concebida como superior, ao passo que estigmatiza a heteronormatividade como padrão 

social. (FONTE: McCANN, H.; CARROLL, G.; DUGUID, B.; GEHRED, K.; KIRILLOVA, L.; KRAMER, 

A.; HOLMES, M. S.; WEBER, S.; MANGAN, L.. O livro do feminismo. Tradução Ana Rodrigues. Rio de 

Janeiro: Globo Livros, 2019) 
24 Cisgênero é um termo aplicado aos indivíduos que se identificam com seu sexo biológico. 
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formas particulares de opressão, como no caso das mulheres negras, que são desprivilegiadas 

quando comparadas as brancas. 

Diante de tais fatos, a necessidade de um feminismo mais inclusivo lançou luz e deu 

fôlego aos movimentos feministas no século XXI. A iniciativa de dar local e voz ao 

feminismo trans, repercute rumo a uma mudança de paradigma dentro do próprio movimento, 

que considera a interseccionalidade como aspecto inegável das lutas por direitos mais 

igualitários, para além das performatividades de gênero. 

1.2 A dominação masculina e a reprodução do habitus androcêntrico por meio da 

violência simbólica 

A história da humanidade demonstra que as mais diversas culturas e sociedades se 

organizaram sob a ótica da cultura androcêntrica, em um processo de hierarquização dos 

sexos. O histórico de lutas feministas por igualdade que se fazem presentes e necessárias até 

os dias de hoje demonstra que o homem ainda é dominante.  

Pierre Bourdieu (1930-2002), filósofo e sociólogo francês, concentrou seus estudos 

na tentativa de compreender as relações de poder e as diferentes formas de dominação, 

recorrentes no contexto social. Dentre os seus diversos trabalhos, destaco A Dominação 

Masculina (2012), livro no qual o autor buscou identificar as disposições culturais que 

perpetuam a diferenciação entre gêneros e a consequente supremacia do homem, em 

detrimento a mulher: 

As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo trabalho 

coletivo de socialização do biológico e de biologização do social produziu 

nos corpos e nas mentes conjugam-se para inverter a relação entre as causas 

e os efeitos e fazer ver uma construção social naturalizada (os "gêneros" 

como habitus sexuados), como o fundamento in natura da arbitrária divisão 

que está no princípio não só da realidade como também da representação 

da realidade e que se impõe por vezes à própria pesquisa (BOURDIEU, 

2012, p. 9 e 10). 

Segundo Bourdieu, a perspectiva de organização social na qual um sexo é tomado 

como superior a outro é reconhecida sempre que os próprios dominados reforçam as ações e 

interesses dos dominadores. Tais reforços podem ser inconscientes, mas delimitam fronteiras 

entre os discursos de igualdade e as práticas cotidianas dos sujeitos, distinguindo e 

concedendo privilégios a uns e ignorando outros.   

Esta dinâmica envolve um processo de inculcação e propagação de habitus provindos 

da organização do campo social. Campo, segundo Bourdieu, demarca os diferentes territórios 

nos quais os grupos sociais se relacionam e geram hierarquizações. Por sua vez, o meio 
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social, fundado em concepções de mundo androcêntricas, ratifica a noção de que o macho 

(masculino) se sobressai em relação à fêmea (feminino) e possibilita a continuada reprodução 

do status quo. Habitus, segundo Bourdieu, diz respeito aos: 

[...] sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, 

como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações 

que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a 

intenção consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias 

para alcança-los [...] (BOURDIEU, 2012, p. 97). 

Sendo assim, o conceito de habitus tem relação com as decisões tomadas em níveis 

pré-reflexivos, correspondendo a aquilo que se faz antes mesmo de se refletir, expondo, 

portanto, a ordem prática dos padrões internalizados em decorrência de uma construção 

social, que pode, ou não, ser modificada. Ao explicar o conceito cunhado por Bourdieu, 

Afrânio Mendes Catani enfatiza que Habitus é: 

[...] o modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma 

de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões 

estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as 

guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do 

seu meio social existente (CATANI, 2017, p. 213). 

A manutenção do androcentrismo, portanto, se dá por meio do habitus operante, por 

meio da difusão da ideia de que os sexos (macho e fêmea) carregam diferenças que ratificam 

o poder do homem sobre a mulher, em virtude das disposições biológicas dos corpos. Nessa 

conjuntura, os conceitos de feminino e masculino demarcam a diferença entre os gêneros em 

conformidade com o corpo biológico, propondo uma série de características que diferencia 

um sexo do outro.  

A busca por tentar compreender a construção deste fenômeno social de diferenciação 

entre gêneros e do poder exercido do homem sobre a mulher, levou Bourdieu (2012) a 

realizar, entre as décadas de 1950 à 1960, um estudo de cunho sociológico e antropológico 

na tradicional sociedade da Cabília, na Argélia: 

[...] o conhecimento das estruturas objetivas e das estruturas cognitivas de 

uma sociedade androcêntrica particularmente bem conservada (como a 

sociedade cabila, tal como pude observá-la no início dos anos sessenta) 

fornece instrumentos que permitem compreender alguns dos aspectos 

melhor dissimulados dessas relações nas sociedades contemporâneas mais 

avançadas economicamente, é preciso realmente perguntar-se quais são os 

mecanismos históricos que são responsáveis pela des-historicização e pela 

eternização das estruturas da divisão sexual e dos princípios de divisão 

correspondentes (BOURDIEU, 2012, p. 4). 
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A sociedade Cabila, escolhida por Bourdieu para a compreensão do modus operandi 

da dominação masculina, é permeada por construções sociais tradicionalistas, apoiadas nas 

condições de honra, poder e dominação dos homens sobre as mulheres. Os estudos do autor 

constataram a existência de um sistema de oposições homólogas que são utilizadas pela 

sociedade cabila na organização e disposição cultural dos corpos sexualizados no círculo 

social:  “[...] alto/baixo, em cima/embaixo, na frente/atrás, direita/esquerda, reto/curvo (e 

falso), seco/úmido, duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora(público)/dentro 

(privado)” (BOURDIEU, 2012, p. 16), ratificam, dentro de uma lógica de distinções binárias, 

uma coisa de outra, e justificam, portanto, as diferenças entre os gêneros, propagando ao 

longo do tempo e por meio de um sistema permanente e imutável, a ideia de que a mulher é 

o contrário do homem, da mesma maneira que o certo é contrário do errado, o cheio do vazio, 

o escuro do claro (etc.)  

Logo, o pensamento de que a mulher ocupa um espaço de oposição aos homens, gera 

o habitus androcêntrico, que atua para a manutenção da dominação masculina e define o 

capital cultural25 superior dos homens porque “[...] o princípio masculino é tomado como 

medida de todas as coisas” (BOURDIEU, 2012, p. 23). 

Na Cabília, sociedade marcada pelo apreço as suas tradições, Bourdieu conseguiu 

compreender a origem dos símbolos e signos que dão primazia ao masculino e constatou que 

a organização binária, hierarquiza as relações de poder por meio de estruturas dicotômicas 

exercidas pela violência simbólica, uma vez que oferece, incansavelmente, grades de leitura, 

disposições e maneiras de se compreender a vida e o entorno social sob a ótica androcêntrica. 

Por isso, a dominação masculina se ratifica não só pela ação dos dominadores (os 

homens), mas também pelas próprias mulheres, uma vez que: 

[o] habitus preenche uma função que, em uma outra filosofia, confiamos à 

consciência transcendental: é um corpo socializado, um corpo estruturado, 

um corpo que incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um 

setor particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto a 

percepção desse mundo quanto a ação desse mundo (BOURDIEU, 1996, p. 

144). 

Em resumo, o androcentrismo está legitimado em nosso entorno social e em nós, 

constituindo pensamentos e comportamentos por meio de um movimento contínuo de 

 
25 Capital Cultural diz respeito as relações e efeitos sociais que não são somente dadas/adquiridas em função do 

capital econômico. 
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integração entre as estruturas sociais dominantes e os próprios indivíduos, que se relacionam, 

continuamente, por meio do habitus.26 

Em outras palavras, a propagação destas predisposições incorporadas resulta na 

perpetuação de sistemas e posições sociais duráveis e hierarquizadas, por meio da 

disseminação continua das lógicas de dominação por meio do habitus.  

A medida em que a sociedade é contaminada com preceitos androcêntricos por meio 

do habitus de forma contínua, os juízos de valor, carregados de pré-conceitos, se tornam 

naturalizados e resultam na construção de uma cultura social sexista. Infere-se, portanto, que 

o processo de aquisição desta cultura permeada pelo ideal sexista se dá, primordialmente, por 

vias simbólicas.  

Tal perspectiva elucida o modo como são construídas as identidades de gênero. O 

sexo biológico, uma vez identificado durante o momento da gestação, serve como primeiro 

recorte para sustentação da diferenciação entre os sexos, por meio da delimitação de posturas 

que estão em consonância com o que foi aprendido na ordem do habitus produzido no meio 

social.27  

Essas aprendizagens permeiam a vida social dos indivíduos e são afirmadas e 

reafirmadas por meio da família, igreja, escola ou quaisquer outras instituições sociais nas 

quais os sujeitos estejam inseridos sem necessariamente assimilar o maior valor do capital 

cultural masculino.. A cultura, neste sentido, consiste dos valores e significados que orientam 

e dão personalidade aos grupos sociais. Já o capital cultural é um conceito utilizado por 

Bourdieu para explicar como a cultura se transforma em uma espécie de moeda que as classes 

dominantes utilizam para acentuar as diferenças e manter a dominação. Como resultado, a 

cultura se transforma em um instrumento de dominação, reproduzido pelas classes 

dominantes, as quais impõem - por meio do habitus - suas práticas culturais, tornando-as 

incontestáveis e parte de uma suposta tradição28 ou daquilo que foi legitimado e supostamente 

define a ordem das coisas. O capital cultural é, por assim dizer, incorporado por meio da 

 
26 Ao compreender o conceito de habitus como resultado de uma produção histórica, percebe-se que ele é um 

sistema de disposições aberto, sendo passível de confrontamento e de modificação, à medida em que novas 

experiências possibilitem o questionamento das ordens de dominação postas.  
27 Observa-se a caracterização do gênero antes mesmo da concepção do bebê, uma vez que a organização do 

corpo e do espaço ao qual a criança pertencerá será caracterizada por estas distinções. Se identificada como 

mulher, receberá roupas predominantemente cor de rosa e seu quarto será decorado com motivos considerados 

femininos, enquanto se usa o azul e convenções masculinas para o menino marcando a presença do habitus 

androcêntrico praticado ou (im)posto no campo social ao qual pertencemos. 
28 Tal perspectiva é inerente às frequentes lutas de grupos conservadores contra a inclusão das questões relativas 

a Gênero no campo da educação, uma vez que a tradição é sustentada por meio da propagação da concepção 

binária da divisão dos sexos. 
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família e envolve outros dois aspectos que Bourdieu definiu como capital social e capital 

simbólico (BOURDIEU, 1996). O capital social implica os laços por meio dos quais as 

pessoas se conectam e funcionam socialmente e profissionalmente, enquanto também são 

afetadas pelo capital simbólico, que determina a sua valorização no grupo hegemônico. Nesta 

dinâmica relacional, a dominação masculina acarreta a desvalorização do capital social e 

simbólico da mulher, principalmente por meio do sistema mítico-ritual do casamento. 

O princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema mítico-

ritual ratifica e amplia, a ponto de fazer dele o princípio de divisão de todo o 

universo, não é mais que a dissimetria fundamental, a do sujeito e do objeto, 

do agente e do instrumento, instaurada entre o homem e a mulher no terreno 

das trocas simbólicas, das relações de produção e reprodução do capital 

simbólico, cujo dispositivo central é o mercado matrimonial, que estão na 

base de toda a ordem social: as mulheres só podem aí ser vistas como objetos, 

ou melhor, como símbolos cujo sentido se constitui fora delas e cuja função 

é contribuir para a perpetuação ou o aumento do capital simbólico em poder 

dos homens (BOURDIEU, 2012, p. 55). 

 Sendo assim, a escola, fundada em um meio social com organizações e 

hierarquizações provindas do capital cultural dominante, tem um papel determinante para 

que a dominação seja reproduzida e mantida, uma vez que uma parcela de seus agentes 

(professores/as, funcionários/as, alunos/as, etc.) estão submersos na cultura de dominação e 

promovem o repasse ou reprodução dos preceitos cotidianamente por meio de padrões e 

perspectivas fundadas em comportamentos excludentes e discriminatórios – os habitus – que 

não consideram a diversidade cultural e os direitos humanos em sua plenitude. 

Nesta conjuntura, é possível afirmar que a escola reproduz desigualdades como no 

caso do habitus androcêntrico, pois a lógica de dominação está incorporada em uma parcela 

dos agentes que atuam nesta instituição. 

O conceito de habitus permite, [...] sustentar a existência de uma estrutura 

social objetiva, baseada em múltiplas relações de luta e dominação entre 

grupos e classes sociais – das quais os sujeitos participam e para cuja 

perpetuação colaboram por meio de suas ações cotidianas, sem que tenham 

plena consciência disso – sem necessitar sustentar a existência de qualquer 

teleologismo ou finalismo consciente de natureza individual ou coletiva 

(NOGUEIRA, 2009, p. 26). 

Estas estruturas pré-determinadas do pensamento, transmitidas e vivenciadas por meio do 

habitus nas diferentes esferas sociais, se manifestam por vias puramente simbólicas, 

constituindo estruturas cognitivas que se tornam naturalizadas na sociedade.  

Se uma sociedade pratica costumes racistas, sexistas e homofóbicos (por exemplo), 

muito possivelmente, estas representações - circundadas no inconsciente coletivo na ordem 
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do habitus - estarão presentes também na escola, que contribui para a manutenção das 

desigualdades ao atuar de acordo com a cultura dominante. Bourdieu, neste sentido, reflete 

que a escola: 

[...] exclui, como sempre, mas ela exclui agora de forma continuada, a todos 

os níveis de curso, e mantém no próprio âmago daqueles que ela exclui, 

simplesmente marginalizando-os nas ramificações mais ou menos 

desvalorizadas (BOURDIEU, 1993, p. 485). 

Nestas circunstâncias, a educação escolar estaria colaborando para a reprodução das 

desigualdades de forma cíclica, mas não racionalmente, a menos que exista ampla 

consciência e intenção sobre a incorporação, também no espaço educativo, do habitus 

androcêntrico. As trajetórias de vida e escolar dos docentes, também marcadas por práticas 

androcêntricas, definem as percepções ou ausência delas e, uma vez que a cultura sexista 

esteja naturalizada, impede que sejam problematizadas as questões relativas à modificação 

da lógica de dominação masculina.  

Os/as professores/as, assim como os demais sujeitos do meio social, estão limitados 

por um capital cultural constituído sob a ótica androcêntrica, e carregam um repertório 

contaminado por percepções ligadas ao masculino. Logo, não se pensa de outra forma, pois 

esta foi a única que lhes foi apresentada. 

Bourdieu elucida esses processos de incorporação, além de denunciar o papel de 

reprodução das desigualdades na escola: 

A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de 

instância transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser 

vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantêm e se 

legitimam os privilégios sociais. Trata-se, portanto, de uma inversão total 

de perspectiva (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002, p. 17). 

Trata-se da perspectiva da violência simbólica, processo pelo qual o arbitrário – 

aquilo que se valoriza em determinado momento histórico e contexto social, como a cultura 

androcêntrica – se torna parâmetro de incorporação e reprodução. Enraizada no modo de 

pensar e perceber o mundo, a violência simbólica gera um movimento de aceitação por parte 

das próprias mulheres no processo de dominação. Estas conhecem os símbolos organizados 

para a diferenciação dos gêneros, mas nem sempre demonstram o reconhecimento da própria 

submissão. Bourdieu (2012) pontua que: 

[...] sempre [viu] na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, 

resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, 

insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente 
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pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, 

mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento (BOURDIEU, 2012, p. 8). 

Em outras palavras, se o acordo social ainda mantém o sexo masculino como passível 

de supervalorização – por meio da disseminação de códigos e signos que sustentam as 

representações estabelecidas no campo social – e a escola, por vias simbólicas, reproduz e 

ratifica o habitus androcêntrico, ela estaria atuando de modo a atender os interesses dos 

dominadores. 

Como consequência, a perpetuação das desigualdades e injustiças é naturalizada no 

contexto social, uma vez que a escola, creditada de potencial para a transformação do 

contexto social, reafirma, por meio de uma lógica onde dominados contribuem para sua 

própria dominação, legitimando não somente a cultura androcêntrica, mas também a 

hegemonia do homem branco por meio da reprodução do habitus e da violência simbólica: 

Essa relação social extraordinariamente ordinária oferece também uma 

ocasião única de apreender a lógica da dominação, exercida em nome de 

um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante 

quanto pelo dominado, de uma língua (ou uma maneira de falar), de um 

estilo de vida (ou uma maneira de pensar, de falar ou de agir) e, mais 

geralmente, de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, dos quais 

o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente 

arbitrária e não predicativa que é a cor da pele (BOURDIEU, 2012, p. 8). 

 Ao expor o efeito reprodutor do habitus androcêntrico, Bourdieu auxilia na 

compreensão dos meios pelos quais o campo social, no contexto específico da educação, 

ratifica, reproduz e sustenta o androcentrismo, corroborando a concepção feminista da 

inequidade com a sua análise dos contextos históricos pelos quais a dominação masculina se 

tornou naturalizada na sociedade. 

1.3 O Androcentrismo no campo da Arte 

A Arte comunica a expressão humana em sociedade. Por meio de suas inúmeras 

manifestações e linguagens, é possível conhecer o pensamento humano em diferentes épocas, 

culturas e espaços, seja por obras ou outros tipos de representações que foram e são 

eternizadas por meio de obras visuais, musicais, teatrais, de literatura ou de dança. 

A dominação masculina, uma vez entendida como parte integrante de diversas 

culturas ao longo de milênios, repercute na predominância do androcentrismo também no 

campo das Artes. Michelle Perrot (2007) e Michael Archer (2012), demonstram que a 

profissão de artista não foi costumeiramente praticada por mulheres: a elas coube, por muito 
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tempo, o papel de espectadoras, pois foram retratadas em milhares de produções artísticas, 

mas pouco puderam ser criadoras.  

A história da Arte representou a mulher segundo visões estereotipadas, pois parte das 

referências sobre o feminino são construções resultantes do ponto de vista masculino, tanto 

sobre o corpo quanto sobre os papéis de gênero das mulheres. Quando representadas, eram 

comumente tipificadas por meio de imagens da maternidade, do casamento, da submissão e 

da bruxaria (PERROT, 2007). 

Ao mesmo tempo em que esses corpos femininos eram representados e expostos a 

todos os tipos de objetificação e mistificação, as mulheres, antagonicamente, eram excluídas 

destas histórias, uma vez que “[...] a linguagem da história e da crítica de Arte nem sequer 

reconhecia as mulheres para que se pudesse negá-las. Em vez disso, ela presumia que as mulheres 

[...] não precisavam ser consideradas (ARCHER, 2012, p. 125). Um exemplo típico desse 

alijamento é uma fonte amplamente utilizada em diretrizes nacionais e também na Coleção 

Ápis - Arte para o Ensino Fundamental I, intitulada A História da Arte, de Ernst Gombrich 

(2006), cujo repertório é totalmente masculino.  

 Tal como ocorre androcentrismo em Gombrich (2006), parte das historiografias 

carregaram e reproduzem implícita ou explicitamente o pensamento que se tinha/têm sobre 

os papéis domésticos da mulher na sociedade patriarcal. 

Elas atuam em família, confinadas em casa, ou no que serve de casa. São 

invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres 

fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma cidade tranquila. Sua 

aparição em grupo causa medo (PERROT, 2007, p. 16). 

Este apagamento reverbera também na invisibilidade da produção artística feminina, 

em consequência da desigualdade de gênero e da primazia dada aos homens enquanto 

ocorria, sistematicamente, a proibição e anulação da expressão do feminino nas Artes, 

repercutindo diretamente na qualidade do conhecimento sobre artistas:  

No coração de qualquer relato histórico, há a vontade de saber. No que se 

refere às mulheres, esta vontade foi por muito tempo inexistente. Escrever 

a história das mulheres supõe que elas sejam levadas a sério, que se dê à 

relação entre os sexos um peso, ainda que relativo, nos acontecimentos ou 

na evolução das sociedades (PERROT, 2005, p. 14). 

 O peso dado a história das mulheres, aqui reportado ao campo das Artes, nunca foi o 

mesmo dado aos dos homens. Tal anulação da mulher nas Artes é consequência direta do 

pensamento androcêntrico que impera nas diversas culturas da sociedade. Perrot (2007) 
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expõe essa subalternidade no decorrer da história. Segundo a autora, no que diz respeito ao 

ofício artístico, já no século XX, a situação da mulher não foi diferente: 

A vida cotidiana das mulheres pintoras não era fácil. O ateliê é um mundo 

de homens no qual elas só são admitidas como modelos. Como não dispõem 

de meios para ter um ateliê, pintam num canto de seu apartamento e não 

têm dinheiro para comprar os materiais necessários. E não é simples montar 

seu cavalete em local público. Para fazê-lo, e ter o direito de usar calças 

compridas, Rosa Bonheur teve de solicitar a autorização do chefe de 

polícia; suas telas imensas representando animais são um desafio aos 

cânones da Arte no feminino. Para contornar esses problemas, as mulheres 

pintoras procuravam se reunir, formar pares de amigas, e muitas vezes de 

lésbicas - como Anna Klumpke e Rosa Bonheur - retratadas por Tamara de 

Lempicka ou Leonor Fini. Inventavam soluções originais para exercer sua 

Arte e para vivê-la (PERROT, 2007, p. 103). 

 Em 1971, essa questão contundente da historiografia de Arte foi discutida por Linda 

Nochlin no artigo intitulado “Por que não houve grandes artistas mulheres?” no qual ela 

questiona se o fato de as mulheres possuírem um útero e não um pênis seria determinante 

para não serem hábeis nas produções artísticas e se tornarem reconhecidas na história da 

Arte: 

[...] nas Artes, bem como em centenas de outras áreas, são entediantes, 

opressivas e desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não 

tiveram a sorte de nascer brancos, preferencialmente classe média e acima 

de tudo homens. A culpa não está nos astros, em nossos hormônios, nos 

nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim em nossas 

instituições e em nossa educação, entendida como tudo o que acontece no 

momento que entramos nesse mundo cheio de significados, símbolos, 

signos e sinais. Na verdade, o milagre é, dadas as esmagadoras chances 

contra as mulheres ou negros, que muitos destes ainda tenham conseguido 

alcançar absoluta excelência em territórios de prerrogativa masculina e 

branca como a ciência, a política e as Artes (NOCHLIN, 2016, p. 9). 

 Todo o sistema patriarcal contribuiu para a invisibilidade das produções femininas. 

Mesmo quando eram impedidas de criar, não p foram representadas à luz do que viam os 

homens, os quais fixaram estereótipos negativos relacionados as mulheres: 

a questão da igualdade das mulheres, na Arte ou em qualquer outro campo, 

não recai sobre a relativa benevolência ou a má intenção de certos homens, 

ou sobre a autoconfiança ou “natureza desprezível” de certas mulheres, mas 

sim na natureza de nossas estruturas institucionais e na visão de realidade 

que estas impõem sobre os seres humanos que as integram (NOCHLIN, 

2016, p. 12). 

Esta mesma tendenciosidade de naturalização do habitus androcêntrico no campo das 

Artes nos faz aceitar as coisas como elas são, sem questionamentos. As pessoas tendem a 
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acreditar que são e agem de determinado modo porque foram ensinadas a ser e fazer assim. 

Do mesmo modo, ao não reconhecermos a existência de artistas mulheres na mesma 

proporção que conhecemos as produções dos homens, naturalizamos a ideia de que elas 

supostamente não produziram obras suficientemente relevantes para serem creditadas no 

âmbito da história da Arte, tornando-as apenas coadjuvantes em um constructo 

predominantemente masculino. Conforme observa Filipa Lowndes Vicente, escrevendo 

sobre intervenções educativas em Portugal, esta inverdade, ocasionada pelo contexto de 

repressão e subalternização vivido pelas mulheres, tornou  suas produções artísticas passíveis 

de anulação e desconhecimento, promovendo em professores/as de Arte e em seus estudantes 

a ideia antes discutida por Linda Nochlin, de que “[...] se nunca ouvimos falar ou nunca lemos 

sobre mulheres artistas, é porque elas não existem ou não são suficientemente relevantes para 

serem estudadas” (VICENTE, 2017, p. 333). 

Este fator de condicionamento sociocultural que nos afeta quando não tomamos 

conhecimento de produções artísticas femininas condiz com a situação histórica na qual as 

mulheres artistas estiveram (e estão) inseridas e corrobora a desvalorização do seu capital 

simbólico: 

[...] ter nascido mulher foi sempre um entrave à produção de formas de 

cultura mais públicas e com mais prestígio: a falta de acesso ao ensino ou 

às possibilidades de viajar e de ocupar a esfera pública, as condicionantes 

sociais à profissionalização feminina, ou o peso das responsabilidades 

familiares e domésticas (VICENTE, 2017, p. 334). 

Além da história de exclusão sistêmica de mulheres artistas e da supervalorização das 

produções dos homens discutida por Perrot (2007), Archer (2012), Nochlin (2016) e Vicente 

(2017), o problema se torna vitrine do arbitrário imposto nos museus, escancarando a 

desigualdade e o processo de marginalização. Adriana Vaz (2009), por meio de sua pesquisa 

acerca da representatividade de gênero em exposições de Arte no Museu Oscar Niemeyer 

(MON) durante o ano de 2008, constatou que: 

[...] num total de vinte e três mostras – com exceção da exposição “Ex-

votos”, quatro foram coletivas expondo produções de ambos os gêneros; 

doze exposições com produção de artistas homens em contraponto a três de 

artistas mulheres somadas a exposição do casal Albers (Anni e Josef); e, 

duas que não entraram na análise do artigo. Tarsila do Amaral, Niobe 

Xandó e Yolanda Mohalyi, representam à produção feminina no MON – 

considerando o recorte da pesquisa (VAZ, 2009, p. 13). 

Tendo em vista a tomada de consciência sobre o problema da baixa representatividade 

de gênero também em museus, o museu de Arte de São Paulo (MASP), organizou duas 
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exposições que enfocaram no trabalho de artistas mulheres no ano de 2019. A primeira, 

denominada “História das mulheres: artistas antes de 1900”, teve por objetivo resgatar as 

obras de artistas excluídas da história oficial até o séc. XX29. A segunda abordou as “Histórias 

feministas: artistas depois de 2000.”30 

Quando o assunto é o valor dado as obras, o site “Casa VOGUE” listou em novembro 

de 2017 as 7 obras mais caras do mundo. Destas, nenhuma é de autoria de uma artista mulher 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2: As obras de Arte mais caras do mundo 

OBRA ARTISTA 

1º Salvator Mundi Leonardo da Vinci 

2º Les Femmes d'Alger Pablo Picasso 

3º Nu couché Amadeo Modigliani 

4º Three Studies of Lucian Freud Francis Bacon 

5º L'Homme au Doigt Alberto Giacometti 

6º The Scream (O Grito) Edvard Much 

7º Silver Car Crash (double disaster) Andy Warhol 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com a reportagem do site Casa Vogue. Disponível 

em: https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Arte/noticia/2016/08/6-obras-de-Arte-mais-caras-do-

mundo.html   

O ranking explicitado anteriormente possibilita visualizar de forma evidente o valor 

atribuído as artes produzidas por artistas mulheres, quando comparadas às dos homens: 

É nesta conjuntura de um mercado principal da arte, cujo poder legitimador 

é essencialmente dominado por homens, que a arte feminista procura obter 

legitimação. Na sua dimensão económica, a arte feita por mulheres [...] 

obtém cotações muito mais baixas quando comparada com a de autoria 

masculina. Enquanto a obra mais cara (até 2008) feita por uma mulher, a 

“Spider”, de Louise Bourgeois, atinge os 10,7 milhões de dólares; o 

“Portrait of Joseph Roulin”, de Vincent van Gogh, posicionado no 10º posto 

das obras mais caras (até 2008), atinge os 58 milhões de dólares. [...] A 

valorização de artistas e obras varia consoante o género – este consiste num 

grande fator de desigualdade, portanto de discriminação. Ainda no que 

concerne à discriminação, [o que demonstra] uma clara assimetria 

generalizada de consagração entre homens e mulheres artistas (FONSECA, 

2013, p. 129 e 130) 

Sujeitas a um processo contínuo de exclusão e desvalorização, tanto na história de 

vida quanto na trajetória artística, as mulheres artistas tornaram-se secundárias:   

 
29 Mais informações sobre a exposição disponível em: https://artsoul.com.br/revista/eventos/historias-das-

mulheres-artistas-antes-de-1900. 
30 Mais informações sobre a exposição disponível em: https://artsoul.com.br/revista/eventos/historias-

feministas-artistas-depois-de-2000. 

https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Arte/noticia/2016/08/6-obras-de-arte-mais-caras-do-mundo.html
https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Arte/noticia/2016/08/6-obras-de-arte-mais-caras-do-mundo.html
https://artsoul.com.br/revista/eventos/historias-das-mulheres-artistas-antes-de-1900
https://artsoul.com.br/revista/eventos/historias-das-mulheres-artistas-antes-de-1900
https://artsoul.com.br/revista/eventos/historias-feministas-artistas-depois-de-2000
https://artsoul.com.br/revista/eventos/historias-feministas-artistas-depois-de-2000
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[...] as mulheres surgiam como objeto de criação, mas não criadoras; como 

personagens de quadros, de romances ou de fotografias, mas não pintoras, 

escritoras ou fotógrafas (os pintores e as modelos, de Picasso, como 

programa); como figuras em mármore ou em gesso, mas não escultoras; 

como representadas mas não como criadoras de representações (VICENTE, 

2017, p. 334). 

Os nomes de artistas mulheres, como se fossem objetos arqueológicos, só passaram a 

ser considerados ou escavados em virtude das abordagens feministas (VICENTE, 2017), o 

que resultou em dois problemas distintos: 

[...] deviam os nomes das mulheres artistas recém-descobertas ser 

colocados nos respectivos lugares definidos pela classificação da história 

da Arte, ou seja, de acordo com o período em que viveram (século XVI, por 

exemplo), com o seu estilo artístico (Arte do Renascimento, Arte barroca, 

etc.) ou com os seus temas (retrato, natureza-morta, etc.), e sujeitas ao crivo 

da qualidade artística que a história da Arte definiu como uma das suas 

principais funções? Ou seria necessário assumir que uma reescrita da 

história da Arte nunca poderia ser realizada e que mais importante do que 

inserir o elemento feminino no cânone masculino era questionar a 

pertinência desse mesmo cânone como instrumento de análise histórico-

artística? (VICENTE, 2017, p. 21). 

 Concluindo, a autora afirma que a inferiorização da produção artística feminina 

reverbera na dificuldade em encontrar fontes como documentos, sejam visuais ou escritos, 

sobre esses trabalhos: “Por muito fundo que se escave, esta ‘escavação arqueológica’ estará 

sempre determinada por muitas ausências impossíveis de repor” (VICENTE, 2017, p. 21). 

 Em que pese a preocupação de Vicente (2017) com a dificuldade de acesso às fontes, 

o androcentrismo reverbera, também, no currículo e no ensino de Arte, embora os marcos 

legais professem o respeito à diversidade cultural, conforme discuto no próximo tópico. 

 

1.4 A Diversidade Cultural nos marcos legais, o currículo e a cultura da educação 

inclusiva 

Ao considerar que educação é um processo que acontece na escola, família e na 

sociedade como um todo, e que trata não somente de transmissão, mas também de processos 

de socialização e construção de conhecimentos, saliento a urgência de se discutir temas da 

diversidade e da inclusão social no campo da escola. 

Só é possível inferir que o processo de inclusão é importante quando são identificadas 

situações de exclusão na esfera social, contemplando conhecimentos retirados, rejeitados e 

excluídos e representativos de um determinado grupo, contexto e/ou situação social, de forma 
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mais evidente, como no caso das pessoas portadoras de necessidades especiais, ou mais sutil, 

como a das mulheres em decorrência da dominação masculina. 

Tanto na formação de professores(as) quanto nas práticas pedagógicas, portanto, cabe 

tratar da inclusão desses sujeitos em um sentido mais amplo e em todas as esferas sociais. A 

educação, entendida como instituição, deve observar em quais aspectos colabora para 

ratificar situações de racismo, sexismo e quaisquer outras práticas culturais de discriminação. 

O próprio compromisso ético implica que os ideais dominantes e geradores das exclusões 

passem por análise constante de todos os agentes da educação, sejam estes gestores/as, 

professores/as, funcionários/as ou mesmo os/as próprios/as alunos/as. 

As desigualdades encontradas nas mais variadas esferas da sociedade são geradas em 

decorrência de diferentes fatores, tais como raça, cor, sexo, gênero, orientação sexual, 

nacionalidade, religião, características físicas, etc. Cada fator isoladamente, ou a partir da 

junção de mais de um dos fatores, pode levar o sujeito ou um grupo social a algum ou alguns 

níveis de exposição à discriminação. Essas dinâmicas de desigualdade geram e alimentam 

preconceitos, pois quem é tido como diferente é percebido como outro, levando ao 

estranhamento, o afastamento e a rejeição, provocando, por consequência, a exclusão. 

Quando, em um grupo social, o habitus discriminatório impera e a violência se torna 

generalizada, os níveis de exclusão podem representar a tentativa de anulação do que é tido 

como desigual.  A exclusão também é percebida em níveis mais sutis, como no caso da 

violência simbólica, exercida por meio do currículo nas práticas educativas. 

A escola, instituição que reflete e se relaciona diretamente com a sociedade, auxilia na 

manutenção do status quo na medida em que reproduz os padrões de dominação e auxilia na 

propagação dos habitus discriminatórios do patriarcado. Isto se efetiva por meio do currículo 

escolar, um dos principais meios de transmissão de cultura, que produz e cria sentidos, 

(LOPES, 1999, pg. 65). Verifica-se, então, por meio das práticas educativas, a propulsão e 

manutenção de injustiças historicamente constituídas, seja por colaborar ou ignorar situações 

e vivências que salientam práticas e processos hegemônicos e discriminatórios. A hegemonia 

cultural não é um produto pronto e acabado: ela é constantemente (re)elaborada em instâncias sociais 

como a família, a escola, o trabalho, etc.  Neste sentido, currículo conceitua-se como: 

[...] um campo ligado às estruturas sociais e econômicas mais amplas da 

sociedade e [que] não pode ser analisado como um campo neutro do 

conhecimento. O conhecimento escolar, nesta visão, também não se 

constitui como imparcial, e sim, como um conhecimento particular 

corporificado, mediante relações desiguais de poder, nos currículos, 

planejamentos e demais Artefatos didáticos e pedagógicos. Conhecimentos 
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que são selecionados e legitimados por grupos sociais específicos refletindo 

os interesses e negociações de sentidos disputados e defendidos por esses 

mesmos grupos (NOGUEIRA, 2019, p. 121). 

  Uma vez compreendido como artefato distante da neutralidade, o currículo afeta todos 

os aspectos considerados e relacionados com a prática pedagógica. Ele é constituído por meio 

de seleções explícitas de um conjunto de conhecimentos e práticas provindas de uma suposta 

cultura legitimada, relacionadas diretamente ao capital cultural dos grupos dominantes. O 

currículo, nessa perspectiva, pode ser compreendido como um artefato social, concebido: 

[...] para realizar determinados objetivos humanos específicos. Mas [...] na 

maior parte das análises educativas, o currículo escrito - manifestação 

extrema de construções sociais - tem sido tratado como um dado. Por outro 

lado, não pode deixar de levantar alguns problemas o facto de ter sido 

tratado como um dado neutro, que se encontra integrado numa situação, 

essa sim, significativa e complexa (GOODSON, 1997, p. 17). 

Os trabalhos de Goodson trazem considerações feitas há mais de meio século, 

sobretudo por Michael Apple, enquanto estudos subsequentes constatam a preservação da 

cultura de inculcação por meio da ação pedagógica,  

[...] buscando formar o habitus do indivíduo de acordo com a cultura 

dominante. Para tanto, se utiliza de uma autoridade pedagógica em que seja 

possível garantir sua ação, seja por meio de sanções ou naturalizando suas 

imposições. A ação pedagógica é tanto mais eficaz quanto maior for o 

prestígio da instituição por ela mediada, bem como o reconhecimento da 

sua autoridade pedagógica e a proximidade entre a cultura dominante e a 

cultura vivenciada pelo indivíduo na sua primeira educação (ALMEIDA, 

2005, p. 143). 

Desta forma, o currículo desvela o habitus incorporado por vias simbólicas que 

ajustam as noções e práticas conforme o as concepções e visões de mundo de cada um dos 

indivíduos, contribuindo para a reprodução da estrutura social tida como correta ou principal, 

tal qual a dominação masculina “[...] está inscrita na realidade do mundo, enquanto estrutura 

fundamental da ordem social” (BOURDIEU, 2012, p. 145). Deste modo, as culturas das 

diversas sociedades carregam o habitus androcêntrico, não se desvinculando das práticas 

cotidianas das pessoas e tão pouco das ações educativas.  

Alice Casimiro Lopes, seguindo uma concepção pós-crítica, defende a redefinição do 

currículo, desarticulando sistemas de significação discriminatórios derivados do patriarcado, 

uma vez que: 

[...] a cultura de uma sociedade é concebida como unitária, homogênea e 

universal. [...] que deve ser transmitida na escola, em nome da continuidade 

cultural da sociedade como um todo. Nesse caso, a seleção cultural não é 
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problematizada, mascarando-se seus aspectos conflituosos. [...] a própria 

sociedade é analisada dentro de uma ótica funcionalista, sem considerar os 

embates de classe e o domínio dos meios de produção por uma classe, 

determinante da divisão social do trabalho e do conhecimento (LOPES, 

1999, pg. 64). 

 Ainda segundo a autora, a cultura não está tanto naquilo que se transmite, como no 

caso dos conhecimentos explícitos no âmbito do currículo31, mas principalmente naquilo que 

se faz com o que se transmite, compreendendo um processo de reprodução do habitus cultural 

dominante no contexto social no qual os educadores estão inseridos (LOPES, 1999, pg. 96). 

Nesta conjuntura, a ação pedagógica (re)afirma a capacidade de influenciar a 

construção da personalidade cultural dos sujeitos ao tornar determinadas práticas e 

concepções de mundo naturalizadas, de modo arbitrário, uma vez que são legitimadas 

construções históricas que passam a ser entendidas como ordem social naturalizada. 

 Ao naturalizar determinados constructos sociais, a escola se distancia do que Raewyn 

Connel (1993) denomina como justiça curricular. Para o autor, só é possível que uma prática 

educativa – e curricular – seja justa se observados três princípios básicos que são, em 

primeiro lugar, a busca pelo atendimento aos interesses dos que estão à margem da sociedade, 

(2º) a participação e atendimento comum nos processos de escolarização e (3º) uma produção 

histórica que reflita a igualdade, por meio da consideração de estratégias pedagógicas que 

produzam menos desigualdades no contexto social ao qual as entidades educativas estão 

vinculadas (CONNELL, 1993). 

 Em vista disso, a justiça curricular seria alcançada na medida em que as práticas 

pedagógicas incitassem questionamentos relacionados as exclusões observadas na sociedade, 

colocando em xeque as práticas que contribuem para criar e preservar diferenças e 

desigualdades, de modo a subverter, ainda no contexto da escola, atos de opressão, 

preconceito e discriminação. 

Logo, a escola, ambiente indissociável da cultura e que se diz nortear por 

conhecimentos historicamente produzidos pela sociedade, a fim de perpetuá-los, aperfeiçoá-

los e torná-los acessíveis aos seres humanos, deveria ser agente de transformação e não de 

 
31 A BNCC (BRASIL, 2018) pode ser um exemplo de documento inclusivo quando analisado sob a ótica do 

currículo explícito, uma vez que o conjunto de conhecimentos elencados não carrega, explicitamente, questões 

que poderiam ser compreendidas como androcêntricas. No entanto, a prática pedagógica e o habitus 

incorporado em cada educador, acaba por transformar o sentido que se dá ao conhecimento, tornando-o 

androcêntrico. A exemplo, a BNCC lista no campo da Arte a ideia de que é necessário explorar as produções 

artísticas provindas de diversas culturas e produzidas por distintos artistas. Mas o professor, ao selecionar 

somente artistas homens (por exemplo), desvela em sua prática a visão androcêntrica, fruto de uma construção 

social. 
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manutenção do arbitrário social, desvelando – e não reproduzindo – fenômenos 

discriminatórios construídos socialmente, tornando-os compreensíveis e passíveis de 

contextualização na esfera educativa.  

 Por conseguinte, uma educação que ambicione a transformação da realidade social, 

deve considerar como um de seus pressupostos o rompimento de fenômenos culturais 

socialmente difundidos, mas contrários à lógica de equidade. Trata-se de respeitar todas as 

pessoas, as quais devem ser percebidas de forma igualitária, sem a predominância de 

preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação.  

 Tal rompimento requer a redefinição do currículo, principalmente de modo a 

proporcionar experiências interculturais, e não apenas o contato com alguma produção 

cultural diferente do padrão eurocêntrico masculino, uma vez que o que ainda se percebe no 

contexto da educação no século XXI, é uma intensa e persistente batalha sobre a definição 

de qual é o papel da escola diante de contextos retrógrados e tidos como fruto de uma suposta 

ordem social que não considera as diversidades como uma realidade posta, embora entenda-

se, no campo teórico, que a valorização da escola como espaço de transformação de culturas 

de sexismo e outras formas de discriminação  seja o melhor serviço que se presta aos 

interesses populares. 

Nesta conjuntura, é imprescindível agir para que a legislação seja aplicada nos 

contextos educativos. Se a existência da lei por si só não garante sua efetivação, sem ela, 

tampouco serão respaldadas as ações antidiscriminatórias no espaço da escola.  

A exemplo estão as questões relativas a gênero, que embora sejam uma realidade do 

cotidiano social ainda carecem de respaldo legal específico para a tomada de consciência 

sobre a problemática. Na contramão, o tema, por si só, provoca conflitos entre aqueles que 

não compreendem ou ignoram a equidade de gêneros como caminho para o alcance da 

igualdade.  

A situação se agrava ainda mais quando  parte da população  não tem a consciência 

de que a educação também mantém lógicas discriminatórias, o que demonstra de modo mais 

evidente a importância do papel da escola diante de discussões tais como a da Escola sem 

Partido, que objetiva “a manutenção de um sistema social cada vez mais desigual e 

excludente, [...] sustentando-se pela manipulação ideológica das massas, por meio do 

monopólio das mídias [...] e pela pedagogia do medo e da violência” (FRIGOTTO, 2017, p. 

24). 
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Logo, a existência de leis e documentos norteadores que pontuem o respeito à 

diversidade cultural em detrimento de processos sociais homogeneizadores, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Constituição Federal (1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases (1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural (2002), as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) 

e mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (2018), não garantem a efetividade 

das discussões sobre cultura e diversidade no espaço educativo. 

 O problema da dominação masculina e do habitus androcêntrico problematizado por 

Bourdieu (2012) apresenta-se em todas as esferas sociais e se manifesta, como consequência, 

na escola. Logo, todas as situações vivenciadas que se tornam habitus são transmitidas às 

diferentes gerações, se reafirmando por meio da violência simbólica, num ciclo vicioso onde 

“[...] os dominados contribuem, inconscientemente, para a sua própria dominação” 

(BATISTA, 2017, p. 19). 

 Os avanços significativos em termos de legislação educacional falham ao não 

contrastarem aos planos curriculares e de ensino, visto que, por interesses dos dominadores, 

com apoio midiático e de bancadas políticas fundamentalistas, influenciam uma parcela 

considerável da sociedade, objetivando, dentre outros fatores, a delimitação da ação docente 

para se fazer calar discussões que trabalhariam de modo a romper com ideologias dominantes 

como a do androcentrismo, tornando a escola um local de reafirmações: 

Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se 

incumbiu de separar os sujeitos — tornando aqueles que nela entravam 

distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também, 

internamente, os que lá estavam, por meio de múltiplos mecanismos de 

classificação, ordenamento, hierarquização (LOURO, 1987, p. 57). 

 Mesmo com a busca pela mudança da cultura de dominação, observa-se o 

crescimento de tendências fundamentalistas cristãs ao redor do mundo: 

O crescimento do fundamentalismo cristão nos EUA, do fundamentalismo 

islâmico em regiões do Oriente Médio, do fundamentalismo hindu na Índia, 

o ressurgimento dos nacionalismos étnicos na Europa Central e Oriental, a 

atitude anti-imigrante e a postura euro-cética de muitas sociedades do 

ocidente europeu, e o nacionalismo cultural na forma de reafirmações da 

herança e da tradição, [...] podem ser considerados como reações culturais 

conservadoras fazendo parte do retrocesso causado pela disseminação da 

diversidade efetuada pelas forças da globalização cultural (HALL, 1997, p. 

19 e 20). 

 Eventualmente, a cultura pode ser compreendida como um elemento dinâmico e 

previsível no novo milênio, não surpreendendo que as lutas pela manutenção de contextos de 
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injustiça e de dominação cultural aconteçam de forma simbólica e discursiva, ao invés de 

tomarem formas físicas ou compulsivas (HALL, 1997, p. 20). 

 Um bom exemplo de resistência e interferência por parte de grupos fundamentalistas 

é o processo de formulação da BNCC (BRASIL, 2018). Durante um longo percurso de 

consultas públicas e até a sua finalização, o documento foi envolto em diversas polêmicas 

quanto a inclusão – ou não – das questões relativas a gênero e ao Ensino Religioso, 

impulsionadas por grupos de direita em um cenário de instabilidade política.  

Ao passo que foi excluído em definitivo o conceito de gênero de seu texto, a terceira 

versão da BNCC (BRASIL, 2018) reintroduziu a área do Ensino Religioso como um 

componente curricular, reafirmando a visão dualista entre concepções fundamentalistas e 

progressistas no documento. 

Apesar das polêmicas, a BNCC (BRASIL, 2018) entrou em vigor e os currículos 

escolares, a partir do ano de 2020, foram implementados em todas as escolas do país. Como 

consequência, os livros didáticos provindos do PNLD para a etapa do Ensino Fundamental 

I, foram, em teoria, reformulados em concordância ao disposto na normativa: 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 7). 

Na Educação Básica, o que se define por direitos de aprendizagem abarca o conjunto 

de posturas e valores que devem ser desenvolvidos pelos estudantes ao final da etapa do 

Ensino Fundamental. Estes direitos são resumidos a 10 competências gerais, delineadas a 

partir de uma concepção e visão de mundo progressista, por meio de uma educação que 

afirme valores e estimule ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-

a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza.  

O documento promulgado, embora tenha cedido às pressões de grupos 

fundamentalistas no que diz respeito a não inclusão das discussões de gênero, definiu em 

duas de suas dez competências valores e atitudes que podem ser compreendidos como 

essenciais para o exercício da igualdade e o respeito aos direitos humanos, sendo estas as 

competências relativas ao trabalho e projeto de vida (competência 6) e a empatia e 

cooperação (competência 9): 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
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próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade; [...]  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018, p. 

10). 

Neste sentido, a educação deverá propiciar situações de aprendizagem que valorizem 

a diversidade como fator constituinte das diversas sociedades, de modo que, ciclicamente, as 

futuras gerações abandonem preceitos discriminatórios e enraizados.  

Em seu texto, a BNCC (BRASIL, 2018) faz 28 menções ao termo diversidade 

cultural,32 o qual corresponde de forma ampla ao conceito de inclusão e valorização das 

diferenças, ao atendimento à pluralidade e à diversidade de culturas: 

No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, 

acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os 

sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as escolas precisam 

elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades 

linguísticas, étnicas e culturais (BRASIL, 2018, p.  15). 

O texto afirma, ainda, que “[...] são amplamente conhecidas as enormes desigualdades 

entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas 

famílias” (BRASIL, 2018, p. 15).  No entanto, a amplitude que circunda o conceito de 

diversidade cultural no próprio documento, sem detalhamento categórico do conceito, pode 

ocasionar desentendimentos, como a supressão ou supervalorização de determinados 

aspectos em detrimento de outros. 

Ao abordar o tema diversidade cultural, a BNCC (BRASIL, 2018) reafirma a 

importância de se discutir também no campo da escola, questões relativas aos grupos sociais 

que partilham de diferentes visões de mundo, seja em ideais ou em questões relacionadas a 

subjetividade de cada indivíduo, uma vez que:  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar (HALL, 1999, p. 13). 

 
32 A pesquisa do termo foi realizada por meio da ferramenta de localização. 
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Dado o exposto, a noção de identidades culturais deriva da 

desarticulação/descentramento da noção de sujeito universal, aceita até meados do século 

XX e que legitimou, principalmente, o homem branco europeu e suas práticas culturais como 

superiores às demais (HALL, 1997; GRIMSON, 2011). Como reflexo, Mariano (2005), 

argumenta que no mundo: 

[...] existem aqueles que ocupam posição social não específica, sem 

marcações (...) e aqueles que são definidos, reduzidos e marcados por sua 

diferença, sempre aprisionados em suas especificidades, designando o 

outro. (...) denunciar a referência masculina do sujeito implica sua 

desconstrução e seu descentramento (MARIANO, 2005, p. 484). 

Para que o descentramento seja possível, os currículos escolares deveriam considerar 

aspectos relativos à inclusão de conteúdos que representem diferentes etnias, classes sociais, 

disponibilidades corporais (deficiências) e gêneros, considerando a relação dinâmica entre 

variados contextos culturais (práticas e crenças) e a construção social da identidade - a opção 

por determinadas práticas e/ou pertencimento a um determinado agrupamento -, uma vez 

que: 

A emergência do termo diversidade e seu uso crescente e continuado em 

várias áreas de conhecimento e segmentos sociais constituem um fenômeno 

mundial, não apenas circunscrito à realidade brasileira. Antes invisíveis nas 

diretrizes internacionais e agendas políticas e econômicas, os indivíduos e 

grupos humanos empurrados para as margens da sociedade – em particular, 

da educação – e que caracterizam, hoje, a “denominada” diversidade 

humana. (FERREIRA, 2015, p. 300) 

 No entanto, a presença do termo diversidade cultural na BNCC (BRASIL, 2018) pode 

não garantir a devida compreensão sobre a significância do conceito, uma vez que não existe 

conceituação suficiente acerca do que se deve entender por diversidade e cultura.  

Diversidade, em uma perspectiva contemporânea, diz respeito a “[...] origem, raça, 

gênero, posição social, renda, orientação sexual, papel social, condição física, cognitiva ou 

intelectiva, motora, neurológica, sensorial etc.” (FERREIRA, 2015, p. 307), enquanto que 

Cultura, segundo Nelson Dacio Tomazi (apud. GERALDES e ROGGERO, 2011), 

corresponde a distinção entre três sentidos usuais do termo, que são cultura-valor, cultura-

alma coletiva e cultura-mercadoria, sendo, cada uma destas: 

[...] cultura-valor: a ideia de cultivar o espírito, quem tem uma cultura 

artística, clássica ou científica; cultura alma-coletiva: sinônimo de 

civilização, todos têm uma cultura que gera uma identidade cultural; cultura 

mercadoria: corresponde à cultura de massa, bens, pessoas, teorias, 

ideologias, tudo que está disponível no mercado (GERALDES e 

ROGGERO, 2011, p.474). 
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 Essas dimensões de cultura suscitam o cuidado ao ser abordado o tema nos 

referenciais curriculares e nas práticas educativas, pois o conceito de diversidade cultural não 

deve ser banalizado, uma vez que o termo, por si só, pode ocasionar confusões se não for 

fundamentado teoricamente. Tal banalização é perceptível no referencial da BNCC 

(BRASIL, 2018), uma vez que não existe detalhamento, de forma categórica, do que se 

entende (e deve se entender) por diversidade cultural. Outra questão diz respeito ao modo 

como tais temáticas devem ser abordadas, uma vez que os encaminhamentos metodológicos 

podem desconsiderar ou negligenciar a diversidade cultural em sua plenitude.  

Os aspectos relativos à diversidade envolvem não somente as categorias agregadas 

ao conceito. É necessário, principalmente, compreender os efeitos e desdobramentos da 

discriminação na vida dos sujeitos, aos quais são ofertadas vantagens (privilégios) e 

desvantagens em decorrência das diversidades, resultando em constantes riscos à violação 

dos direitos humanos. 

Tratar igualitariamente a todos requer endereçar que existe uma distribuição desigual 

de poder e vantagens entre as pessoas com base nas descrições políticas de gênero, raça, 

etnia, deficiência, orientação sexual, idade, origem, religião e classe social. Falar em 

igualdade sem abordar o combate às desigualdades apenas contribui para a manutenção do 

status quo e não promove as mudanças que possibilitariam a garantia dos direitos humanos 

a todas as pessoas.  

Deste modo, a predominância de discursos androcêntricos, se não problematizados e 

considerados no momento da elaboração dos currículos e de recursos didáticos, funcionará 

como uma correia de transmissão de um habitus ou prática cultural homogeneizada. 

Salienta-se, neste sentido, como uma necessidade para a construção dos currículos, 

projetos político-pedagógicos e recursos didáticos, a compreensão explícita do que se 

compreende por diversidade cultural, a fim de que se evitem quaisquer tipos de subtração na 

totalidade do conceito, que contempla o trabalho de (re) afirmação de identidades 

subalternizadas, seja em decorrência de sexo, raça, gênero ou necessidades especiais. Só 

assim, a educação reafirmará seu compromisso para com o combate ao machismo, racismo, 

homofobia ou qualquer forma de hierarquização social que resulte na exclusão dos sujeitos. 

  Trata-se de compreender o fenômeno da desigualdade como uma realidade que só é 

passível de existência em virtude da existência de um padrão normativo androcêntrico 

aplicado os sujeitos.   A hegemonia toma por sujeito normativo o homem, cisgênero, 

heterossexual, branco, europeu e burguês, consolidando uma narrativa de construção 
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histórica sem mulheres33 e sem representatividade dos gêneros no sentido amplo de 

identidades, sem participação ativa ou evidente na produção do conhecimento.  

No caso específico das mulheres, a cultura hegemônica androcêntrica as levou à 

invisibilidade: 

O histórico limitador das mulheres nos espaços públicos está atrelado e, 

sobretudo, ancorado na cultura hegemônica androcêntrica e nas 

desigualdades de gênero, restringindo as mulheres sempre aos espaços 

privados, à “natureza”, ao cuidar e procriar. Na produção científico-

acadêmica, essas restrições se ancoram ainda nos valores e modelo de 

racionalidade das ciências ocidentais modernas hegemônicas, num saber-

poder que tem historicamente excluído às mulheres. (SOUZA e 

SARDENBERG, 2013, p. 2) 

Á exemplo da situação vivida pelas mulheres em decorrência do androcentrismo, 

observa-se como passível de discriminação tudo aquilo que foge à regra hegemônica, 

comumente naturalizada e aceita como normalidade.  

Neste sentido, compreender a diversidade como um direito humano, deve 

corresponder a crença de que nenhuma característica singular do sujeito ou de um grupo de 

pessoas pode determinar a existência de privilégios ou a falta deles, considerado o fato de 

que: 

[...] o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo; [...] que o desprezo e o desrespeito pelos 

direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência 

da Humanidade e que o advento de um mundo em que os todos gozem de 

liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor 

e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano 

comum. (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948)  

Inspirada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos34 (1948), a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) expõem em seu 1º Art., os fundamentos da República Federativa 

do Brasil, que anuncia como valor indiscutível o respeito à dignidade da pessoa humana. No 

Art. 3º, que trata dos objetivos fundamentais, lê-se por meio dos parágrafos I e IV, a busca 

pela construção de uma sociedade “livre, justa e solidária” que promova “o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1988). 

 
33 Considerando o recorte da sexualidade, sem levar em conta os aspectos relacionados a raça, gênero e classe 

social dentro do grupo das próprias mulheres.  
34 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: http://brasa.org.br/wp-

content/uploads/2013/09/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos.pdf. Acesso em: 

01/03/2020. 

http://brasa.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos.pdf
http://brasa.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos.pdf
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Embora ainda não contemple explicitamente o termo gênero como categoria de 

preconceitos, a interpretação que se faz a partir da expressão “[...] quaisquer outras formas 

de discriminação”, permite incluir as questões relativas a gênero como fundamentais para a 

promoção do “bem de todos”, uma vez que “[...] todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza” (BRASIL, 1988, Art. 5°). 

Em tese, a existência de uma Lei Suprema deveria garantir a “inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]”, uma vez que todos, tem os mesmos direitos e 

obrigações, nos termos da Constituição (BRASIL, 1988, Art. 5°). 

 No entanto, a existência de uma Constituição inclusiva, com ideais de justiça social e 

igualdade, ainda não garante a realidade prática no âmbito social, uma vez que a presença de 

uma hegemonia nacional do excludente influencia diretamente para o não alcance dos 

direitos fundamentais ambicionados pela constituição (ABRAMOWICZ E SILVÉRIO, 

2013). Tal fenômeno constitui motivo de preocupação em nossa sociedade, que é herdeira de 

um processo de colonização, cujo estado é fruto de um processo histórico cultural recente, 

com formação social marcada por assustadores níveis de exclusão social. 

A diversidade, contudo, é um direito e uma manifestação humana. Sendo assim, 

nenhuma característica singular de um sujeito ou de um grupo de pessoas pode determinar a 

existência ou a falta de privilégios e a sua exclusão. Neste sentido, na linha de pesquisa 

Educação Cultura e Diversidade do PPGE da UNICENTRO, dei continuidade a 

investigações como as de BATISTA (2017), DOMINGOS FILHO (2018) e FEY (2020), 

discutindo a baixa representatividade de gênero em livros didáticos distribuídos pelo PNLD. 

Além de denunciar a exclusão sistêmica da produção artística feminina, esses trabalhos 

também trazem propostas didáticas para complementação do repertório, de modo a redefinir 

os estereótipos masculinos utilizados nos livros e/ou coleções.  

 Com o objetivo de problematizar o androcentrismo no campo da Arte e incentivar a 

inclusão de mulheres artistas em práticas pedagógicas, Valdoni Ribeiro Batista (2017) por 

meio da pesquisa intitulada “A Desnaturalização do Androcentrismo por meio de uma Prática 

de Pesquisa-ação no Estágio de Licenciatura em Arte-Educação da Unicentro”, constatou 

que 

A partir da análise da tematização de artistas em projetos de estágio, de 

observações sobre as grades curriculares (2009 e 2014) e dos temas de 

interesse dos(as) professores(as) que lecionaram em 2016 no curso de 

Licenciatura em Arte, percebemos que o curso de Arte Educação reproduz 

o androcentrismo do campo da Arte. Em síntese, tais grades curriculares 
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não contém disciplinas abordando as questões de gênero, não houve 

professores(as) com temas de interesse nas questões de gênero dentre os(as) 

que lecionaram em 2016, e os projetos de estágio produzidos por estudantes 

do curso de Arte-Educação entre os anos de 2012 e 2016 incluíram mais 

nomes de artistas homens do que mulheres (BATISTA, 2017, pg. 97). 

Doacir Domingos Filho (2018), em sua dissertação de mestrado intitulada “A 

diversidade de gênero em materiais didáticos da disciplina de Arte”, constatou a 

predominância de repertório androcêntrico em livros do Ensino Médio. O autor conclui que: 

Os livros didáticos servem como um apoio à disciplina de Arte, mas muitas 

vezes os conteúdos são fechados, não dando abertura para novas 

discussões, principalmente no que diz respeito a gênero. Nos livros 

didáticos de Arte do ensino médio analisados, os conteúdos são 

predominantemente androcêntricos e superficiais, seja cobrindo a linha do 

tempo ou as tendências artísticas. (DOMINGOS FILHO, 2018, p. 134) 

 Andréia Schach Fey, por meio da pesquisa “Musicistas mulheres e sua inclusão em 

práticas de Arte no Ensino Fundamental” (2020), realizou a análise de quatro volumes da 

coleção de livros Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) do 6°, 7°, 8° e 9° anos. O objetivo, 

segundo a autora, foi de “[...] verificar se os repertórios priorizam obras produzidas por 

artistas homens, acarretando a baixa representatividade de mulheres artistas” (FEY, 2020, p. 

5). Diante dos dados coletados, a autora constatou “[...] a inequidade nas menções de homens 

e mulheres, confirmando a hipótese de androcentrismo no repertório da coleção didática”. 

(FEY, 2020, p. 146) 

Na mesma linha de pesquisa, embasada na epistemologia feminista, amplio o escopo 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi qualiquantitava, 

pois “[...] o pressuposto central que justifica a abordagem multimétodo é o de que a interação 

entre eles fornece melhores possibilidades analíticas” (PARANHOS et. al., 2016, p. 391). 

Apresento, no capítulo 3, os resultados da análise de repertório artístico nos livros da 

coleção Ápis - Arte do 1º ao 5° ano,35 objetivando a verificação do atendimento ao disposto 

na BNCC (BRASIL, 2018) no que se refere à observância da diversidade cultural, 

delimitando o aspecto de desigualdade de gênero entre artistas homens e mulheres. A ótica 

binária do estudo resulta da delimitação da problemática do androcentrismo, mas também 

vem da constatação de que os recursos didáticos não alcançam sequer a equidade no sentido 

binário.  

 
35 Os livros analisados foram aos manuais do professor, por disporem de orientações metodológicas quanto a 

utilização de cada volume. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

O ANDROCENTRISMO EM LIVROS DIDÁTICOS E A COLEÇÃO ÁPIS - ARTE 

PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

O repertório dos livros didáticos norteia todo o percurso de aquisição de novos 

conhecimentos tanto para professores/as quanto para alunos/as. Ao observar o histórico de 

distribuições de livros didáticos no Brasil, iniciado em 1929 por meio da criação do Instituto 

Nacional do Livro (INL)36 e da instituição da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) 

em 1938, tal como o Decreto Lei nº 8460, de 26/12/1945, que oficializou as condições de 

produção dos recursos, percebe-se que nem todas as áreas do conhecimento eram 

privilegiadas pela distribuição do recurso. Algumas áreas do conhecimento, como a Arte, 

levaram décadas para ganhar coleções completas formuladas a partir de normativas oficiais 

advindas do MEC.  

Foi somente após diversas alterações ocorridas entre os anos de 1960 e 2000 no 

âmbito das legislações, que o PNLD passou a incorporar livros para a área do conhecimento. 

Oficialmente, os livros didáticos de Arte só passaram a figurar nas escolas brasileiras a partir 

do ano de 2015:  

O livro didático para o componente curricular Arte é uma conquista que 

ratifica que a Arte marca a história da humanidade, podendo ser 

considerada como mais um modo de se aprender e refletir sobre a vida. O 

livro didático deve explicitar a estruturação de conceitos e teorias 

pertinentes a cada campo artístico, apresentando orientações objetivas para 

experiências artísticas em cada um deles (BRASIL, 2014, p. 9). 

Os títulos, no entanto, foram disponibilizados em um primeiro momento somente para 

a etapa do Ensino Médio, segundo dados do Guia de Livros Didáticos PNLD 2015 (BRASIL, 

2014), seguido, pelos anos iniciais do Ensino Fundamental (2016) e para os anos finais do 

Ensino Fundamental em 2017. 

Embora represente um avanço no sentido de subsidiar a prática docente no trabalho 

com a área do conhecimento, os livros também são território de conflitos quando entendidos 

como reprodutores de repertórios carregados de discursos dominantes. Nesse sentido, os 

 
36 Fonte: http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/pnld/5164-livro-didatico--75-anos-de-historia. 

http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/pnld/5164-livro-didatico--75-anos-de-historia
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recursos acabam se tornando extensão das normativas curriculares, uma vez que se dizem 

estar alinhados as legislações vigentes. 

A escola, ao utilizar-se de inúmeros recursos e repertórios emanados do todo social, 

pode acabar por transmitir lógicas dominantes, por meio da difusão dos habitus 

naturalizados. No entanto, a postura de docente pesquisador é uma alternativa para 

desarticular práticas pedagógicas incompatíveis com uma mentalidade inclusiva. 

 Sendo assim, é indispensável que gestores/as, professores/as e alunos/as façam 

perguntas, questionem e interroguem a realidade e o arbitrário social que nos rodeia. O 

androcentrismo é apenas uma das vertentes deste arbitrário, e no caso das Artes, o repertório 

masculino que nos é comumente oferecido segue os padrões clássicos que supervalorizam 

obras de artistas homens e é apresentado como algo natural.  

Ser crítico e identificar o habitus do androcentrismo, bem como a violência simbólica 

exercida no campo do currículo, torna-se um exercício fundamental para a construção de uma 

consciência de gênero que promova a igualdade e refute a discriminação. 

A necessidade da consciência sobre a inequidade entre os gêneros em livros didáticos 

evitaria a presunção de que a história da Arte foi constituída somente por homens. No campo 

da educação, o corpo docente pode ter um papel especialmente relevante na formação de uma 

consciência de cidadania, ao promover a ideia de que todos podem ser agentes de mudança. 

   

2.1. O Androcentrismo na Coleção Ápis - Arte  

Lançada em 2017 pela editora Ática, a coleção de livros Ápis – Arte para estudantes 

e professores/as das séries iniciais Ensino Fundamental I foi ofertada para escolha em 2018, 

com distribuição realizada em 2019. Os cinco volumes serão utilizados durante 4 anos, até a 

próxima escolha do PNLD, que ocorrerá em 2022. 

Cada livro é organizado por 2 unidades, subdivididos em 4 capítulos. Já organizado 

conforme os referenciais da BNCC (BRASIL, 2018)37, os livros contemplam as quatro 

linguagens artísticas, sendo estas as Artes Visuais, a Música, o Teatro e a Dança. Cada 

linguagem é abordada individualmente em determinado capítulo da coleção, na perspectiva 

das Artes integradas, ou seja, são exploradas as especificidades de determinada linguagem, 

 
37 Versão da BNCC (BRASIL, 2018) utilizada para a constituição dos livros da coleção: BRASIL, Ministério 

da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Terceira versão revista. Brasília: MEC, 

2017. 
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mas também oferecidos subsídios para que os docentes realizem a integração com outras 

linguagens distintas. 

Cada unidade de cada volume da coleção é organizada conforme a estrutura colocada 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Elementos que constituem cada volume da coleção Ápis – Arte 1° ao 5° ano 

1. Abertura do projeto 
Apresenta a questão disparadora e envolve os estudantes com 

imagens e textos instigantes e experimentações artísticas. 

2. Dois capítulos 

Abordam de forma mais aprofundada linguagens artísticas que 

fazem parte do componente curricular e que ajudam na coleta 

de informações e em vivências que vão servir de fonte de 

pesquisa para resolver a questão disparadora do projeto. 

3. Fechamento do projeto 

Apresenta de forma aprofundada a linguagem integrada ou 

híbrida estudada para que o produto final do projeto seja 

realizado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados no livro (POUGY e 

VILELA, 2017). 
 

Individualmente, cada capítulo da coleção é organizado conforme a estrutura de 

elementos (seções e boxes) resumidos no Quadro 4.
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Quadro 4: Elementos que constituem a estrutura de capítulos de cada livro da coleção Ápis – Arte 1° 

ao 5° ano 

ELEMENTO DESCRIÇÃO 

1. Introdução da 

unidade 

É a abertura do Projeto de Trabalho. Nas duas primeiras páginas, apresenta 

uma imagem e a pergunta disparadora. Em seguida, há imagens e textos de 

sensibilização e, por fim, uma experimentação artística para que os alunos 

comecem a explorar o tema. 

2. Abertura do 

capítulo 

 

Cada capítulo aborda de forma mais aprofundada uma das quatro 

linguagens da Arte, a partir da obra de um artista ou de um grupo em 

especial. 

Para iniciar 
O boxe “Para iniciar” traz perguntas para despertar o interesse do estudante 

e direcionar ao tema do capítulo. 

3. Que obra é 

essa? 

Seção que apresenta e promove a apreciação da obra do artista eleito para a 

construção do conteúdo do capítulo. 

4. Como a obra 

foi feita? 

Seção que desvela o produto artístico, mostrando que há um processo de 

construção da obra. 

5. Conteúdos 

artísticos 

Seção com conceitos estéticos, elementos da linguagem e saberes artísticos 

apresentados a partir da apreciação e da contextualização da obra principal 

do capítulo. 

6. Atividade 

prática 

Momento privilegiado para a criança “colocar a mão na massa”, ou seja, 

experimentar, a partir de um dos valores do trabalho conhecido, uma 

criação. É importante ressaltar que, nas primeiras atividades práticas, as 

crianças podem ter pouca familiaridade com o modo de fazer Arte proposto, 

mas a continuidade, o incentivo e as suas proposições possibilitarão ao 

aluno desenvolver autonomia e desfrutar cada vez mais do processo de 

criação em Arte. 

7. Outros 

trabalhos de... 

Apresenta outros trabalhos do artista para que os alunos possam conhecer 

mais de sua produção e de sua poética. 

Sobre o artista 
Breve biografia do artista ou grupo que aproxima o artista do ser humano 

comum, desmistificando para a criança o imaginário do artista inacessível. 

Assim também 

aprendo 

Seção que auxilia o estudante a verbalizar suas aproximações e repulsas ao 

trabalho do artista/grupo e é uma forma de auxiliá-lo a construir seu senso 

estético. 

8. Ampliando o 

repertório 

cultural 

Oportunidade de trazer obras de outros artistas e linguagens que dialogam 

com o conceito estético desenvolvido no capítulo. 

9. Experimentação 
Vivência de experimentação artísticas que desenvolvem competências e 

habilidades de Arte ao mesmo tempo que despertam o interesse dos alunos. 

10. O que 

estudamos? 

Momento em que o aluno revê o conteúdo desenvolvido ao longo do 

capítulo ou da unidade, tira dúvidas e reforça conceitos.  

Dica de visitação 
Sugestões de visitas culturais que podem aproximar um artista/grupo local 

da escola e da construção do saber em Arte das crianças. 

É hora de retomar o 

portfólio 

Construção passo a passo do produto final que os estudantes terão no fim 

do ano letivo: o portfólio. 
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11. Encerramento 

da unidade 

É o fechamento do Projeto de trabalho. Apresenta uma obra relacionada à 

pergunta inicialmente e trabalhada ao longo dos capítulos, auxiliando os 

alunos a responde-la. 

12. Fazendo Arte 
Proposta de criação e de produção que resultará no principal produto do 

Projeto de Trabalho. 

I. Saiba mais 
Boxe que traz curiosidade ou mais informações sobre algum aspecto 

interligado à obra em questão ou ao tema abordado. 

II. Arte e... 
Boxe que busca promover a interdisciplinaridade do conteúdo artístico com 

outro componente curricular. 

III. Glossário Apresenta conceitos para os alunos. 

IV. Sugestão 

de... 

Indicações de sites, vídeos, livros e filmes selecionados para os alunos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, resumindo cada tópico com palavras do próprio livro 

(POUGY e VILELA, 2017, pg. XXXV e XXXVI)  

No manual do professor, são abordados os princípios gerais considerados para a 

produção dos volumes, que são organizados conforme a estrutura vista no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Estrutura de tópicos apresentados nas orientações gerais do manual do professor em cada 

volume da coleção Ápis – Arte 1° ao 5° ano 

1.  Princípios gerais 

2.  Fundamentos teóricos 

3.  Ambiente de aprendizagem e acesso aos espaços de divulgação cultural 

4.  Avaliação 

5.  Estrutura geral da coleção 

6.  Referências para aprofundamento do professor 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

No item 1, denominado Princípios Gerais, os autores discorrem sobre temas 

relacionados ao ensino da Arte, as questões relativas aos livros didáticos do componente 

curricular e a organização do trabalho pedagógico por meio de Projeto de Trabalho.  

Na opinião dos autores, é imprescindível que professores/as tenham em mente que os 

discentes fazem parte de universos culturais distintos e que as suas próprias diversidades 

culturais os expõem a inúmeras situações de vivência artística, que devem ser consideradas 

no momento em que são planejadas as aulas, de modo a reafirmar o compromisso com a Arte 

produzida tradicionalmente no contexto ao qual as crianças estão inseridas: 

É na escola que os estudantes têm a oportunidade de conhecer, apreciar, 

criticar, dialogar, refletir e valorizar diversas culturas e manifestações da 

Arte, abrindo-se para o ‘diferente’, ao respeitar e valorizar a diversidade 

(POUGY e VILELA, 2017, p. VI). 
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No entanto, os autores ressaltam que uma vez presumido que os/as alunos/as derivam 

de tempos e espaços diferentes e que são expostos a Arte mesmo antes de entrar na escola, 

não anula a pertinência de serem abordados conteúdos formais acerca da área do 

conhecimento, uma vez que “[...] o prazer e o conhecimento estético e cultural podem e 

devem ser cultivados e ampliados pela mediação educativa realizada pela instituição 

escolar”: 

Esta mediação, deve ter por objetivo o desenvolvimento das competências e 

habilidades específicas para o componente curricular, mencionadas no texto da BNCC, que 

expõem a importância de um trabalho que supere a visão do ensino da Arte vinculado aos 

preceitos tradicionais, que se baseiam somente no desenvolvimento da autoexpressão 

criativa. 

Objetivando tal ruptura, os autores utilizam o que se denomina por Abordagem 

Triangular (BARBOSA, 2010), que orienta o processo de ensino e aprendizagem em Arte 

baseado em três eixos: a leitura, a produção e a contextualização, sem uma relação 

hierárquica entre as três ações: 

[...] a Arte-educação baseada na cultura visual visa desenvolver um olhar 

sensível, um pensamento reflexivo e contextualizado e, também, um fazer 

artístico e a construção de uma autoria significativos, frutos de uma ação 

discente participativa e crítica. Sendo assim, orientamos a produção da 

presente coleção por esses fundamentos (POUGY e VILELA, 2017, p. 

XVIII). 

Tais abordagens e concepções se reverberam na organização dos objetos do 

conhecimento a partir de Projetos de Trabalho, por meio de atividades que buscam a 

participação ativa dos estudantes, ou seja, o protagonismo estudantil. Tais projetos se 

vinculam à exploração de problemas significativos para os estudantes e, ao mesmo tempo, 

os aproxima dos saberes escolares. 

O Projeto de Trabalho é uma situação de aprendizagem em que os 

estudantes participam ativamente, pois buscam respostas às suas dúvidas 

em parceria com o professor, ou de forma coletiva. Em outras palavras, ao 

participar das diferentes fases e atividades de um projeto, os alunos 

desenvolvem a consciência de seu próprio processo de aprendizado, ou 

seja, aprendem a aprender (POUGY e VILELA, 2017, p. IX). 

Os autores ainda ressaltam as possibilidades de integração entre diferentes 

componentes curriculares e linguagens artísticas por meio do planejamento dos Projetos de 

Trabalho, de modo a enriquecer a prática pedagógica. 
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Nesta perspectiva, os conteúdos escolares ganham mais sentido na medida em que 

os/as professores/as ou os/as próprios/as alunos/as proponham questões norteadoras, que 

devem se basear em inquietações sobre assuntos relacionados a outros componentes 

curriculares e a própria Arte, fundamentada em técnicas utilizadas por artistas, estética 

apresentada nas obras ou ainda em conceitos éticos presentes nos trabalhos analisados, que 

se relacionem com temáticas contemporâneas.  

Os autores ressaltam a possibilidade de serem criados Projetos de Trabalho com 

questionamentos derivados dos/as próprios/as professores/as e alunos/as, tornando-se 

necessário: 

[...] o estudo sistematizado e a pesquisa, a fim de buscar respostas e 

soluções para o problema e, também, que as crianças organizem as 

informações, descobrindo a relação entre elas. Para tanto, é preciso que elas 

vivam situações de simulação de decisões, estabeleçam relações ou infiram 

novos problemas (POUGY e VILELA, 2017, p. IX). 

 Embora discorram sobre a importância de serem consideradas as perspectivas de 

alunos/as e professores/as para o planejamento das questões norteadoras, são sugeridos 

questionamentos específicos de acordo com a abordagem das linguagens e temas em capa 

capítulo, de modo a instigar o pensamento dos estudantes acerca do que é proposto para 

trabalho. Nesse sentido, os projetos de trabalho devem buscar a integração aos problemas já 

elencados nos livros didáticos. 

A obra em questão propõe temas geradores que foram pensados na 

especificidade da infância, tais como a integração das linguagens artísticas 

e a brincadeira. O professor, como ser autônomo e conhecedor da turma, 

poderá propor, e abrir espaço para que os alunos também proponham, 

vetores de interesse que estejam na mesma direção dos temas geradores 

propostos ao longo da obra ou paralelos a eles (POUGY e VILELA, 2017, 

p. VIII). 

 A organização dos volumes permeada por Projetos de Trabalho, se articula as 

competências e habilidades estabelecidas pela BNCC, e, em teoria, partilham dos princípios 

explicitados no documento. O campo da Arte, alicerçado em obras artísticas produzidas em 

diferentes tempos históricos e culturas, alinha-se, em tese, aos preceitos da diversidade 

cultural.  

No entanto, a predominância do repertório androcêntrico (ou a não observância deste 

conceito para a produção dos livros) pode não evidenciar, de fato, o apreço e observância à 

diversidade cultural. Nesse sentido, serão elencadas as análises relativas à diversidade de 
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gênero presente (ou não) em cada volume, para compreensão do nível de alinhamento com 

ao disposto na BNCC no que tange ao conceito da diversidade cultural. 

2.1.1. Livro didático: Ápis – Arte 1° ano 

 O livro didático do 1º ano é dividido em duas unidades principais. A pergunta 

norteadora da 1ª unidade do livro denomina-se “Podemos fazer um desenho que se mexe e 

faz sons?”, de modo a integrar temas contemporâneos como Trabalho, Ciência e Tecnologia, 

para que os/as alunos/as desenvolvam as seguintes competências gerais estabelecidas pela 

BNCC: 

(a) Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural; (b) Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) 

e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, 

matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e 

com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; (c) Agir 

pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos 

construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários (POUGY e VILELA, 2017, p. XXXVII). 

 Como competência específica para o campo das linguagens, aponta-se como objetivo 

de desenvolvimento a “visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da natureza, 

gênese e função delas para operar com a pluralidade das formas de expressão”. Para a 

linguagem da Arte em específico, espera-se que por meio do estudo da unidade, os discentes 

desenvolvam a “autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas Artes” 

(POUGY e VILELA, 2017, p. XXXVII). 

Sendo assim, é possível observar por meio do conjunto de competências e habilidades 

estabelecidos pelos autores, que existem objetivos alinhados a temas relacionados a 

diversidade cultural, embora, nas sequências disponibilizadas pelo recurso, não se observe 

repertórios que contemplem obras de artistas mulheres e homens de forma paritária. 

Os autores iniciam o estudo do primeiro capítulo da unidade expondo obras do artista 

Figura romeno Saul Steinberg (1914-1999), para exploração dos elementos ponto, linhas e 

formas das Artes visuais, por meio de práticas de desenho. Para professores/as, os autores 

indicam leitura complementar onde são expostas as influências das produções de Steinberg 

sobre a produção artística de outros artistas, como André François (1966), Tomi Ungerer 

(1931-2019), Millôr Fernandes (1923-2012), Ziraldo Alves Pinto (1932) e Jaguar (1932), o 
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que evidencia, logo no primeiro capítulo, o teor androcêntrico do repertório disposto no livro, 

visto que tanto alunos/as, quanto professores/as, são expostos a inúmeros nomes masculinos 

ao longo das páginas. 

É citado ainda o artista Georges Seurat (1859-1891) para o trabalho com o elemento 

ponto e da técnica do pontilhismo nas Artes visuais, por meio da obra “Tempo cinzento em 

Grande Jatte”, assim como a obra “Composição com vermelho, amarelo, azul e preto” (1921) 

do artista Piet Mondrian (1872-1944), para ilustração de obra que leva em conta o elemento 

forma. 

As únicas duas artistas mulheres citadas no primeiro capítulo da unidade são, 

respectivamente, Odilla Mestriner (1928-2009) e Edith Derdyk (1959). Mestriner é citada 

apenas em texto de leitura complementar oferecida no Manual do Professor, por empregar 

em suas obras técnicas como pintura em acrílico, desenho, aquarela e nanquim, sem 

disponibilização de atividades que explorem de fato as obras e/ou trajetória artística da 

artista. Já a obra “Instalação feita com linhas de algodão” (2003), de Edith Derdyk, é 

explorada no tópico “Ampliando o repertório cultural” do livro do/a aluno/a, para ilustração 

do elemento linha.  

No manual do professor, é apontada como sugestão de leitura complementar a 

dissertação de Vanessa Rebesco denominada “Mulheres artistas no Brasil: um estudo sobre 

Marina Caram e Odilla Mestreiner nos acervos públicos de São Paulo”38 (2015), embora os 

autores não utilizem uma única obra de nenhuma das duas artistas no repertório do livro do 

aluno/a. 

Sem contemplar, de forma paritária as obras de artistas homens e mulheres, o capítulo 

1 da primeira unidade do livro demonstra baixa representatividade de gênero, em desacordo 

com os conceitos de inclusão e diversidade cultural sob a ótica do recorte de gênero para 

desigualdade entre homens e mulheres, mencionados nos objetivos, conforme fica constatado 

por meio da Tabela 1.

 
38 Dissertação disponível em: 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/285330/1/Rebesco_VanessaLuciadeAssis_M.pdf.  

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/285330/1/Rebesco_VanessaLuciadeAssis_M.pdf
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Tabela 1: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 1 do livro do 1° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Georges Seurat (1859-1891) Edith Derdyk (1955-)  

* Sérgio de Magalhães Gomes 

Jaguaribe (1932-)  
*Marina Caram (1925-2008) 

 

*André François (1966) *Odilla Mestriner (1928-2009)  

*Millôr Fernandes (1923-2012)   

Piet Mondrian (1872-1944)   

Saul Steinberg (1914-1999)   

*Tomi Ungerer (1931-2019)   

*Ziraldo Alves Pinto (1932)   

*Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

Embora os autores permaneçam explorando o tema principal, o segundo capítulo 

estrutura-se a partir do conceito de Paisagem Sonora. Como no capítulo anterior, um artista 

principal é escolhido para a exploração do conceito, sendo este Thelmo Cristovam (1975). 

Segundo os autores, o conteúdo apresentado deve “contribuir para refinar a escuta 

dos estudantes e sensibilizá-los para a identificação e caracterização dos sons, de modo que 

possam acumular referências para fruir e produzir música”. (POUGY e VILELA, 2017, p.32) 

Deste modo, as obras de Cristovam utilizadas ao decorrer do capítulo 2 são 

fotografias que retratam paisagens sonoras, como forma de expressão musical. Além dos 

temas desenho e música, o conceito de fotografia também é explorado, por meio das obras 

do artista, bem como temas secundários e específicos da linguagem musical.  

No tópico “Ampliando o repertório cultural”, a pintura “Senhora do Irupé” (2012) do 

artista gaúcho Fernando Lindote (1960) é utilizada para introduzir o tema paisagem em 

pinturas, assim como a série de desenho animado “A linha” do artista Osvaldo Cavandoli 

(1920-2007) é utilizado no tópico “Podemos fazer um desenho que se mexe e faz sons”, como 

forma de finalizar os estudos da unidade. Nesta parte do livro, são contemplados conceitos 

como desenho, movimento, som, personagem e história.  

Como texto complementar, os autores citam o artista Leonardo da Vinci (1452-1519) 

para ilustrar a prática de artistas que introduziram movimento em desenhos ou pinturas. 

Segundo os autores, as obras de da Vinci foram marcadas pelo modo como o artista construiu 

suas composições “revelando uma riqueza ímpar do movimento das figuras humanas” 

(POUGY e VILELA, 2017, p.53). 

Os autores continuam a exploração do tema movimento, citando o artista Eadweard 

Muybridge (1830-1904) como explorador de “conceitos fundamentais para o cinema e para 
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a animação, ao desenvolver a ideia da sequência quadro a quadro, ou seja, de diversas 

fotografias tiradas rapidamente”. (POUGY e VILELA, 2017, p.53). Outros dois nomes 

citados, são os dos irmãos Auguste (1862-2954) e Louis Lumière (1864-1942) cuja produção 

foi fundamental para a invenção do cinema no final do século XIX. 

Desta forma, os autores finalizam o capítulo 2 da unidade 1 sem mencionar uma única 

artista mulher para explorar os temas relativos à linguagem musical, paisagem sonora, 

fotografia, desenho animado, pintura com movimento e cinema (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 2 do livro didático do 1° 

ano – manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO 
REPERTÓRIO 

FEMININO 
GRUPO/CIA 

*Auguste Lumière (1862-1954)   

*Eadweard Muybridge (1830-1904)   

Fernando Lindote (1960-)   

*Leonardo da Vinci (1452-1519)   

*Louis Lumière (1862-1954)   

Osvaldo Cavandoli (1920-2007)   

Thelmo Cristovam (-)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados no livro do 1º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

A figura 2 reflete a notável representatividade masculina na Unidade 1 do livro do 1º 

ano, no qual apenas 17% de nomes citados são femininos.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 1º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

83%

17% 0%

FIGURA 2 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade 

1 do livro do 1° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres Grupo/CIA
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 A Unidade 2 é permeada pelo tema “Brincar é importante?”, que abarca, segundo os 

autores, o tema contemporâneo “Direitos das crianças e adolescentes”, de modo a 

desenvolver 2 das 10 competências gerais estabelecidas pela BNCC, sendo estas: 

(a) Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-

visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, 

científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e com eles, 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; (b) Agir pessoal e 

coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos 

construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários (POUGY e VILELA, 2017, p. XXXVII). 

 Além do desenvolvimento das competências acima citadas, espera-se que os/as 

alunos/as, ao terem acesso aos conteúdos do livro, passem a: 

[...] usufruir do patrimônio linguístico, artístico e de práticas corporais 

nacionais e internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo 

acesso ao cervo e possibilidades de construção de categorias de 

diferenciação, apreciação e criação (POUGY e VILELA, 2017, p. 

XXXVIII). 

 Além de explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente: 

(a) Práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social e de 

diversas sociedades, em distintos tempos e contextos, para reconhecer e 

dialogar com as diversidades; [assim como compreendam] (b) as relações 

entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 

possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares 

de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações (POUGY 

e VILELA, 2017, p. XXXVIII). 

 A partir da questão norteadora “Brincar é importante?”, abre-se a unidade 2 por meio 

do capítulo 3 a partir da exploração do tema brincadeiras, uma vez que “o trabalho com 

brincadeiras deve ter caráter predominantemente lúdico, sem a necessidade de um 

direcionamento mais restrito no 1º ano” (POUGY e VILELA, 2017, p. 60). 

 A primeira obra utilizada pelos autores para ilustrar o tema trata-se de uma escultura 

denominada “Pulando Carniça” (2003) de Sandra Guinle. A obra da artista é citada no bloco 

“Saiba Mais” onde é disponibilizado um link para acesso ao site oficial da artista. Nenhuma 

informação complementar sobre a trajetória artística da artista é disponibilizada no bloco, 

sendo, somente sua obra, explorada no capítulo. 

 Na sequência, a linguagem da Dança passa a ser explorada por meio de fotografias de 

cenas dos espetáculos “Brincos e Folias” (1997), “Entranças – descobrindo e redescobrindo 
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o Brasil” (1998), “O tal do quintal – brincadeiras, medos e sonhos” (2006) e “Álbum das 

Figurinhas” (2013) da companhia “Balangandança”. Temas secundários são explorados, 

como o conceito de espetáculo, cenário, dançarino, coreografia/coreógrafo, figurino, 

movimentos e consciência corporal. 

 No tópico “Ampliando o repertório cultural”, a vida e obra da cantora e compositora 

carioca Bia Bedran (1955) é explorada, bem como a importância de espaços como a do 

Terreiro em comunidades Quilombolas para a execução de atividades festivas, rituais, 

brincadeiras, dentre outros processos de aprendizagem comunitária. 

 Os autores finalizam o capítulo demonstrando o repertório artístico (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 3 do livro do 1° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPOS/CIA 

 Bia Bedran (1955-) Balangandança CIA. 

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados no livro do 1º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

 Já o 4º e último capítulo do livro explora a linguagem do Teatro, seguindo ainda a 

temática da Unidade 2 “Brincar é importante?”. As obras dos artistas expostos se relacionam 

com jogos teatrais que se aproximam ao brincar infantil, propondo atividades cênicas que 

potencializam o aspecto lúdico, experimental e integrado (POUGY e VILELA, 2017, p. 84). 

 As peças teatrais exploradas são as produzidas pelo “Centro Teatral e Etc. e Tal”. Os 

autores utilizam fotografias dos espetáculos no decorrer do capítulo para abordar as temáticas 

de estudo. A peça “Victor James – o menino que virou robô de videogame” (2013), é a 

principal obra explorada no capítulo. Outros trabalhos também são expostos, como “No 

Buraco” (2004) e “Branca de Neve?” (2013). 

 Temas secundários são explorados no decorrer do capítulo, como as pessoas que são 

envolvidas e necessárias para a produção e execução de uma peça teatral, como dramaturgos, 

atores, figurinistas, maquiadores, cenógrafos, sonoplastas, diretores e o público. 

 No tópico “Ampliando o Repertório Cultural”, os autores utilizam uma exposição 

organizada pelo Centro de Artes Barbican de Londres, chamada “A Era dos Games” (2017), 

com curadoria de Patrick Moran (1975). Nessa parte do livro, o conceito de curadoria é 

explorado, além dos aspectos relativos à organização de exposições. Ao final do capítulo, 

brincadeiras africanas são elencadas, sem contudo, haver citação de obras de artistas 

africanos, sejam de artistas homens ou mulheres (Tabela 4). 
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Tabela 4: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 4 do livro do 1° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPOS/CIA 

Patrick Moran (1975-)  Centro Teatral e Etc. e Tal 

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados no livro do 1º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

Observados os/as artistas e obras utilizados para ilustração das temáticas e conteúdos 

elencados na Unidade 2, com seus 2 capítulos, apenas 25% são de autoria de mulheres (Figura 

3). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 1º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Diante da análise do livro didático do 1º ano, pode-se inferir que tanto os docentes 

quanto os/as alunos/as, ao terem em mãos o recurso como objeto de estudo, terão contato 

com repertório que reproduz o habitus androcêntrico e minimiza o acesso de professores/as 

e alunos/as a obras de artistas mulheres (Figura 4).  Ao não observar aspectos relativos à 

diversidade cultural em sua plenitude, os autores não oferecem projetos de ensino que 

possibilitem a ampliação de repertório de docentes e discentes. Além disso, a falta de 

entendimento acerca de conceitos contemporâneos como o da inclusão impossibilita a 

ruptura de padrões de reprodução da desigualdade entre gêneros no campo do currículo.  

 

25%

25%

50%

FIGURA 3 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade 

2 do livro do 1° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA



 

 

63 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 1º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Do número total de obras de artistas utilizados para a ilustração dos conteúdos 

propostos pelas unidades do livro do 1º ano, 73% são masculinos, 18% femininos e 9% 

pertencentes a grupos ou cia. A linguagem que apresenta maior repertório androcêntrico é a 

das Artes Visuais. 

 

2.1.2. Livro didático: Ápis – Arte 2° ano 

O livro didático do 2º ano é dividido em duas unidades principais. A pergunta 

norteadora da 1ª unidade do livro denomina-se “A Arte faz pensar?”, integrado ao tema 

contemporâneo “Preservação do meio ambiente”. Segundo os autores, o estudo da unidade 

objetiva desenvolver as seguintes competências gerais estabelecidas pela BNCC: 

(a) Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo 

visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, 

científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; (b) Agir pessoal e 

coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos 

construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários (POUGY e VILELA, 2017, p. XXXVIII). 

 Já a competência específica para o campo das linguagens a ser desenvolvida pelos/as 

alunos/as, relacionasse ao desenvolvimento da “visão crítica das linguagens, tendo por base 

o estudo da natureza, gênese e função delas para operar com a pluralidade das formas de 

expressão”. A competência de Arte exposta no texto, diz respeito ao desenvolvimento da 

“autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas Artes” (POUGY e 

VILELA, 2017, p. XXXIX). 

73%

18%

9%

FIGURA 4 - Comparação entre a representatividade por gênero no livro do 

1° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA
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Bem como no livro do 1º ano, observei que o conjunto de competências e habilidades 

elencados pelos autores, se alinham a temas relacionados a diversidade cultural. 

A primeira unidade do livro é iniciada por meio da questão norteadora “A Arte faz 

pensar?”, instigando, por meio do texto exposto na abertura da unidade, a relação dos/as 

alunos/as com as diversas formas de Arte expostas no local de moradia e as sensações das 

crianças diante de tais obras. 

Nas páginas que seguem, duas afirmações acerca das possibilidades de fruição em 

Artes são destacadas: “A Arte emociona!”, “A Arte surpreende!” (páginas 10 e 11). Nesta 

parte, nenhum artista em específico é utilizado para fundamentar as afirmações, sendo 

expostos apenas textos que detalham os sentimentos que podem ser instigados ao se entrar 

em contato com algum tipo de Arte. 

O capítulo 1, que aborda a linguagem teatral, é organizado a partir das obras da CIA. 

Truks. As reflexões e atividades permitem que as crianças (a) conheçam e participem de 

jogos teatrais; (b) compreendam o conceito de personagem; (c) apreciem obras teatrais; (d) 

descrevam as sensações relacionadas as obras apreciadas; (e) compartilhem com os colegas 

as experiências de apreciação; assim como se (f) apropriem de estéticas que possibilitem a 

valorização de artistas e obras. 

Outras obras de companhias de teatro são disponibilizadas no decorrer do capítulo, 

como a “CIA. de Pernas Pro Ar”, “CIA. do Abração” e “CIA. do Teatro Lumbra”. Todas as 

imagens que ilustram as encenações apresentam artistas homens e mulheres, demostrando a 

existência de papeis femininos e masculinos nas obras. Contudo, nenhuma atriz feminina é 

citada nos créditos das imagens. As únicas menções individuais feitas a atores, são de Gabriel 

Sitchin no espetáculo “Zoo-ilógico” (2004) e Bob Baker. 

Outras imagens utilizadas no capítulo fazem referência a direção de peças teatrais. 

Rogério Bozza é creditado na imagem que cita o espetáculo “Dona Baratinha da Silva Só” 

(2017) e Zé Helou para a cena do espetáculo “A árvore que fugiu do quintal” (2016). 

Como sugestão de leitura, os autores indicam o livro “A pequena marionete” (2009) 

da escritora Gabrielle Vincent, fazendo assim uma única menção a uma obra produzida por 

mulher, sem, no entanto, apresentar sugestões de atividades ou outras formas de exploração 

imediata da obra pelos/as alunos/as.  

Já para o manual do professor, o livro “Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin” 

(2001) é creditado como sugestão de leitura aos docentes, sem haver menção da autora nas 

atividades práticas do capítulo. 
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Ao final do capítulo, o forró intitulado “Festa dos animais” (1980) de Benício 

Guimarães é disponibilizado na seção “Ampliando o repertório Cultural”. Além disso, 

composições visuais de povos indígenas são apresentadas. 

Deste modo, é possível verificar o teor androcêntrico do repertório utilizado pelos 

autores na constituição do capítulo, embora sejam usados com mais evidências obras de 

grupos e companhias teatrais, uma vez que (a) nenhuma atriz mulher é creditada nas obras; 

(b) nenhuma peça citada foi dirigida por mulheres; (c) obras de mulheres são somente 

sugeridas como leituras complementares.  

Sem apresentar de forma paritária obras de homens e mulheres, o capítulo 1 da 

primeira unidade do livro, demonstra baixa representatividade de gênero, em desacordo com 

os conceitos de inclusão e diversidade cultural mencionados nos objetivos, conforme a 

Tabela 5. 

 

Tabela 5: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 1 do livro do 2° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPOS/CIA 

Bob Baker (1910-1975) Gabrielle Vincent (1928-2000) CIA. Truks 

Benício Guimarães (-) *Viola Spolin (1906-1944) CIA. de Pernas Pro Ar 

Gabriel Sitchin (-)  CIA. do Abração 

Zé Helou (-)  CIA. do Teatro Lumbra 

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

O segundo capítulo se organiza a partir da pergunta norteadora da unidade, e explora 

a linguagem da dança. Os autores estabelecem, como expectativas de aprendizagem, (a) o 

conhecimento acerca de obras de artistas da dança; (b) a aprendizagem acerca dos elementos 

desta linguagem; (c) a experimentação de exercícios de consciência corporal; (d) a ampliação 

do repertório artístico e cultural e (e) a criação de uma obra coletiva com base na linguagem 

da dança. 

O capítulo é iniciado sob o título “A dança de Giselda Fernandes”. O espetáculo 

“Sobre Cisnes” (2016) da bailarina e coreógrafa carioca (1961) é utilizado no decorrer do 

capítulo. O gênero de dança Balé Clássico é explorado no decorrer das páginas, citando ainda 

o espetáculo “A morte do Cisne” (séc. XX) com a ilustração de dança da bailarina Anna 

Pavlova para abordagem do tema Movimento. 
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Outros trabalhos de Giselda Fernandes são referendados, como as performances 

“Garrafão” (2006) e “Pet na rede” (2010) para ampliação do conhecimento acerca da 

trajetória artística da artista.  

Na seção “Ampliando o repertório cultural”, as obras “Galo” (1973) e “Três Gatos” 

(2004) do artista plástico Aldemir Martins (1922-2006) são expostas. Os autores utilizam as 

obras para demonstrar que além dos cisnes, outros animais já foram utilizados em obras 

artísticas. Ao final da unidade, a técnica do Origami é apresentada, e o livro “Origami para 

crianças: animais da terra, do ar e do mar” (2015) das autoras Mari Ono e Roshin Ono são 

sugeridas para leitura. 

No final dos estudos do capítulo, os autores utilizam a intervenção/projeção “Salve-

me” (2014) do artista plástico e ativista ambiental Thiago Cóstackz. A obra apresentada diz 

respeito a um enorme balão em forma de polvo flutuante. Segundo os autores, o artista instiga 

uma forma de protesto por meio da obra contra a extinção dos animais. 

Neste segundo capítulo, ocorre maior representatividade feminina do que masculina 

nos referenciais apresentados (Tabela 6). As obras e trajetória artística de Giselda Fernandes 

foram utilizadas como fonte primária para a constituição do planejamento do capítulo.  

 

Tabela 6: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 2 do livro do 2° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPOS/CIA 

Aldemir Martins (1922-2006) Anna Pavlova (1881-1931)  

Thiago Cóstackz (1984-) Giselda Fernandes (-)  

 Mari Ono (1986-)  

 Roshin Ono (-)  

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

Sendo assim, a representatividade de gênero na Unidade 1 do livro do 2º ano, fica 

evidenciada conforme Figura 5: 
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Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 2º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

 Na unidade 1 do livro do 2º ano observa-se, portanto, a equidade entre repertórios 

masculinos e femininos. Destaca-se a predominância de obras de artistas homens na 

linguagem do Teatro, se contrapondo ao predomínio de referenciais femininos para a 

linguagem da Dança, de certo modo reafirmando o estereótipo de que a dança é um campo 

para mulheres, embora isto não seja correto. 

A unidade 2 do livro apresenta a questão norteadora “Brinquedo pode ser Arte?”, que 

se relaciona com o tema contemporâneo “Vida familiar e social e educação para o consumo”, 

com foco na produção de brinquedos manufaturados. Logo na abertura da unidade 2, antes 

de ser iniciado o estudo individual de cada um dos capítulos, a música “Papagaio” (2004) de 

Edmilson Lima e a pintura “Meninos soltando pipas” (1947) de Cândido Portinari são 

referendados para a introdução ao tema “Brincadeiras” e sua importância. Os autores 

estabelecem como expectativas de aprendizagem (a) a compreensão dos objetos culturais 

enquanto patrimônios culturais da humanidade; (b) a importância dos jogos e brincadeiras 

com suas regras para a integração de trabalhos em grupo e (c) a ampliação do conhecimento 

acerca de brinquedos e brincadeiras de diferentes regiões do Brasil. 

 O capítulo 3 aborda a linguagem das Artes Visuais com foco nas esculturas, enquanto 

o capítulo 4 contempla os estudos relativos à linguagem musical, com ênfase nos elementos 

da música e nas possibilidades de criação de instrumentos musicais a partir de brinquedos.  

O início do capítulo 3 enfoca a linguagem das Artes Visuais, utilizando como fonte 

primária as esculturas do artista visual Dim Brinquedim. Todas as esculturas se relacionam 

ao contexto da ludicidade. Outras obras do artista visual Dim Brinquedim são utilizadas no 

37%

38%

25%

FIGURA 5 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade 

1 do livro do 2° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Grupo/CIA



 

 

68 
 

decorrer do capítulo, sendo estas “Brincando na chuva” (2003), “João-teimoso” (2011), 

“QuArteto” (2013), “Nas nuvens” (2014) e “Revoada” (2014). 

Além das esculturas, o conceito de pintura e colagem também é explorado no decorrer 

do capítulo. Para ilustrar o tema pintura, os autores utilizam como referência a obra “A 

Infanta Margarida” (1696) de Diego Velázquez, além das obras “Regata em Argenteuil” 

(1872) de Claude Monet e “Natureza-morta com pote de gengibre, açucareiro e maçãs” 

(1893-1894) de Paul Cézanne. 

 Já para a abordagem do tema colagem, é utilizada a obra “O garoto no Puff” (2014) 

do artista plástico brasileiro Adriano Catenzaro e a assemblagem “Sem título” (1939-1944) 

de Kurt Schwitters.  

  

 Na seção “Ampliando o repertório cultural”, esculturas de bonecas de diversas partes 

do mundo são expostas, sem, contudo, serem referendados os artistas. Como sugestão de 

leitura para os/as alunos/as, os autores citam a obra “Menino brinca de boneca?” (2011) de 

Marcos Ribeiro. 

Neste capítulo, nenhuma obra de artistas mulheres ilustra os conteúdos apresentados, 

demonstrando nula representatividade feminina (Tabela 7). Tal fato evidencia o desacordo 

com os conceitos de inclusão e diversidade cultural estabelecidos por meio das habilidades 

destacadas no livro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 3 do livro do 2° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Adriano Catenzaro (1979-)   

Cândido Portinari (1903-1962)   

Claude Monet (1840-1926)   

Diego Velázquez (1599-2660)   

Dim Brinquedim (-)   

Edmilson Lima (-)   

Kurt Schwitters (1887-1948)   

Marcos Ribeiro (1970-)   

Paul Cézanne (1839-1906)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis - 

Arte (POUGY e VILELA, 2017) 
  

O 4º e último capítulo, que segue a mesma questão norteadora “Brinquedo pode ser 

Arte?”, explora a linguagem musical. Os autores esperam que no decorrer do estudo da 

unidade, as crianças (a) conheçam artistas que se expressão por meio da linguagem musical; 
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(b) compreendam os elementos da música por meio dos seus elementos; (c) experimentem 

jogos musicais; (d) conheçam outras formas de Arte e culturas que relacionem Arte e 

brinquedos e (e) criem obras coletivas com embasamento na aprendizagem sobre música. 

 A fonte primária utilizada para ilustrar a unidade pertence aos artistas da “Orquestra 

de Brinquedos”. A maior parte das imagens apresentadas no decorrer dos estudos diz respeito 

as apresentações musicais do conjunto, composto por 4 artistas homens e 1 artista mulher 

(sem nomes). 

 Ao citar a obra “O trenzinho caipira” (2017), os autores salientam que a composição 

da música pertence a Heitor Villa-Lobos. Temas como as propriedades dos sons são 

exploradas no decorrer das páginas. 

 Na seção “Ampliando o repertório cultural”, o conto “O soldadinho de chumbo” do 

escritor dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875) é apresentado, além do 

espetáculo de balé clássico denominado “O Quebra-Nozes” criado pelo compositor russo 

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893), inspirado em um conto de Alexandre Dumas (1802-

1870). Brinquedos de povos indígenas brasileiros são apresentados na seção, sendo estes a 

Peteca e o Cata-vento. Além disso, uma poesia do poeta brasileiro Ferreira Gullar (1930-

2016) é utilizada na seção “Experimentação”. 

 Ao final do capítulo, a exposição de brinquedos da artista baiana Sálua Chequer com 

curadoria de Zé de Rocha é explorada. O conceito de curadoria é abordado por meio da obra 

“Brinquedos à mão” (2016). A trajetória artística de Chequer é explicitada ao final do 

capítulo, sendo ela a única mulher mencionada (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 4 do livro do 2° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO 
REPERTÓRIO 

FEMININO 
GRUPO/CIA 

Zé de Rocha (1979-) Sálua Chequer (-)  

Alexandre Dumas (1802-1870)   

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893)   

Hans Christian Andersen (1805-1875)   

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

Após análise das fontes utilizadas para ilustração das temáticas e conteúdos 

organizados na Unidade 2, por meio dos capítulos 3 e 4, a representatividade masculina é 

novamente substancial, totalizando 74% (Figura 6). 
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Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 2º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Diante da análise do livro didático do 2º ano, pode-se inferir que tanto os docentes 

quanto os/as alunos/as, ao terem em mãos o recurso como objeto de estudos, terão contato 

com repertório que reproduz o habitus androcêntrico, o que torna inviável o acesso de 

professores/as e alunos/as a repertório não androcêntrico. 

Tal qual ocorre no livro do 1º ano, não há projetos de ensino que possibilitem a 

ampliação do repertório artístico feminino no livro do 2º ano, predominando referências de 

artistas homens em 64% e caracterizando a reprodução dos padrões androcêntricos no 

currículo da disciplina de Arte (Figura 7).  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 2º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Do número total de obras de artistas utilizados para a ilustração dos conteúdos 

propostos pelas unidades do livro, 64% são masculinos, 23% femininos e 13% pertencentes 

a grupos ou cia. A linguagem que apresenta maior teor androcêntrico é a das Artes Visuais. 

74%

5%
21%

FIGURA 6 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade 

2 do livro do 2° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA

64%
23%

13%

FIGURA 7 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade 

2 do livro do 2° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA
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2.1.3. Livro didático: Ápis – Arte 3° ano 

O livro didático do 3º ano é dividido em duas unidades principais. A pergunta 

norteadora da 1ª unidade do livro denomina-se “A Arte pode ser feita com tudo?”, integrado 

ao tema contemporâneo “Preservação do meio ambiente” e “Educação financeira e fiscal”. 

Segundo os autores, o estudo da unidade objetiva desenvolver as seguintes competências 

gerais estabelecidas pela BNCC: 

(a) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre 

o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, 

informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, 

econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a 

construção  de uma sociedade solidária (b) Agir pessoal e coletivamente 

com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, 

segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários (POUGY e VILELA, 2017, p. XL). 

 Como competência específica para o campo das linguagens, os autores apontam o 

reconhecimento das “linguagens como parte do patrimônio cultural material e imaterial de 

uma determinada coletividade e da humanidade”. Já a competência específica de 

desenvolvimento para o campo da Arte, diz respeito a experimentação da “ludicidade, a 

percepção, a expressividade e a imaginação” de modo a ressignificar “espaços da escola e de 

fora dela no âmbito da Arte”. (POUGY e VILELA, 2017, p. XL). 

Assim como nos livros do 1º e 2º ano, observa-se que o conjunto de competências e 

habilidades elencados pelos autores consideram temas relacionados a diversidade cultural, 

estabelecidos pela BNCC (2018). 

Na abertura da unidade 1, os autores instigam os/as alunos/as por meio de textos e 

imagens sobre a diversidade de materiais que podem ser utilizadas para a produção de obras 

artísticas, de modo a romper com a ideia de que somente papeis e tintas são necessárias para 

a composição de obras. Como expectativas de aprendizagens, os autores definem a (a) 

identificação e reconhecimento de aspectos e características das linguagens das Artes visuais 

e da música; (b) o conhecimento de obras de diversas linguagens artísticas de modo a 

identificar as possibilidades de integração entre elas; (c) o conhecimento e experimentação 

de atividades relacionadas às Artes visuais e a música e suas possibilidades de 

experimentação; (d) o estabelecimento de relações entre materialidades, sonoridades e 

expressão em produções artísticas; dentre outros. (POUGY e VILELA, 2017, p. 8) 
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Nos textos introdutórios da abertura da unidade, a reconstituição do ateliê do escultor 

romeno Constantin Brancusi (1876-1957) é demonstrada por meio de imagem, de modo a 

contextualizar as inúmeras possibilidades de materiais disponíveis no ateliê do artista para a 

composição de suas obras visuais. 

Com o mesmo objetivo, uma imagem com a apresentação da “Orquestra de Sons e 

Latas” (2016) é apresentada, demonstrando as possibilidades de recursos que podem ser 

utilizados para a produção de sons e música. 

Na abertura do Capítulo 1, que explora a linguagem das Artes Visuais, os autores 

utilizam como fonte primária as colagens do artista plástico Vik Muniz (1961), demonstrando 

as possibilidades para composição de obras visuais a partir de elementos que são comumente 

descartados (sucatas). As obras “Beija-flor”, “Peixe de ouro”, “Salamandra”, “Cavalo-

marinho” e “Samambaia” da série “Sucata de metal” (2012) são exploradas ao longo das 

páginas que seguem. Além das obras, a trajetória artística do artista é mencionada e explorada 

no recurso. 

Os autores ainda citam como sugestão de filme o documentário “Lixo extraordinário” 

(2010), que explora o trabalho do artista plástico Vik Muniz. Tal documentário, é creditado 

pela direção da cineasta britânica Lucy Walker (1970). 

Na sequência, alguns elementos das Artes visuais são explorados, como a textura e 

as propriedades das cores. Duas sugestões de obras complementares são destacadas no 

recurso do professor, sendo estas “Cor-luz, cor-pigmento e os sistemas RGB e CMY” (2010) 

de João Carlos Rocha e “O guia completo da cor” (2010) de Adam Banks e Tom Fraser. Já 

como sugestão aos/as alunos/as, o livro “Uma cor, duas cores, todas elas” (1997) de Lalau e 

Laurabeatriz é mencionado. 

Outras obras de Vik Muniz ainda são mencionadas no capítulo, sendo estas 

“Valentina, a mais rápida” (1996), “Soldado de brinquedo” (2003), “Marlene Dietrich” 

(2004) e “Jorge” (2009).  

Na seção “Ampliando repertório cultural”, outros dois artistas homens são 

explorados, sendo estes Ivan Monsão e Paulo Libonati. A fotografia denominada “Capoeira” 

(1946-1948) de Pierre Verger (1902-1996) também é mencionada na seção. Como sugestão 

de leitura no manual do professor, o livro “Noivas da seca: cerâmica popular do Vale do 

Jequitinhonha” (2008) de Dalglish Lalada é mencionado, por abordar “fatores estéticos e 

socioculturais relacionados à produção de bonecas de barro no Vale do Jequitinhonha” 

(POUGY e VILELA, 2017, p. 29). Em resumo, ocorre o  
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teor androcêntrico na constituição do capítulo 1 da primeira unidade (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 1 do livro do 3° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Constantin Brancusi (1876-1957) *Dalglish Lalada (-)  

Ivan Monsão (-) Lalau (-)  

*João Carlos Rocha (-) Laurabeatriz (-)  

Paulo Libonati (-) Lucy Walker (-)  

Pierre Verger (1902-1996)   

*Tom Fraser (-)   

Vik Muniz (1961-)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

O segundo capítulo do livro do 3º ano se organiza a partir da pergunta norteadora da unidade 

e explora a linguagem da música. São estabelecidas três expectativas de aprendizagem: (a) 

reconhecer os elementos da linguagem musical, como altura, intensidade, duração, timbre, 

ritmo e melodia; (b) conhecer e participar de exercícios de escuta, improvisação e 

composição musical; (c) apreciação de exemplos de produção musical, dentre outros. As 

músicas de Estêvão Marques são a fonte primária, seguindo a mesma perspectiva do capítulo 

anterior, que explora as possibilidades de produção artística com materiais inusitados. 

Como sugestão de leitura complementar no manual do professor, os autores indicam 

o artigo “Aprendendo música com objetos do cotidiano: experiências criativas” (2013) de 

Jusamara Souza, por discutir “[...] a transformação de objetos do cotidiano em fonte para 

fazer e aprender música”. (POUGY e VILELA, 2017, p. 36) 

Já para os/as alunos/as, o livro “Colherim: ritmos brasileiros na dança percussiva das 

colheres” (2013) de Estêvam Marques é indicado como sugestão de leitura. 

Nas páginas que seguem, os elementos da linguagem musical são abordados. Ao 

trabalhar o tema Notação Musical, os autores do livro apresentam o Fragmento da Partitura 

de Fontana Mix (1958), de John Cage. Materiais sonoros, instrumentos musicais e sua 

classificação são abordados na sequência. Como sugestão de livro, os autores mencionam a 

obra “Brincando e aprendendo: um novo olhar para o ensino da música” (2011) de Iveta M. 

B. A. Fernandes no manual do professor. 

Outros trabalhos de Estêvão Marques são explorados ao final do capítulo. Na seção 

“Ampliando o repertório cultural”, a dança sul-africana denominada “Gumboot” é explorada, 

além da obra “Mercedes Baptista: a criação da identidade negra na dança” (2007) de Paulo 
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Melgaço é creditada como sugestão de leitura complementar no manual do professor. Ao 

citar o capofone como um instrumento musical inusitado, os autores creditam a criação do 

instrumento a Benjamin Franklin (1706-1790). Ao encerrar o capítulo, os autores ainda 

utilizam a plástica sonora de Anton Walter Smetak (1913-1984). 

Deste modo, percebe-se o androcentrismo na abordagem da linguagem da música 

(Tabela 10), uma vez que as únicas duas menções feitas a obras de mulheres se encontram 

somente como sugestão no volume do manual do professor.  

 

Tabela 10: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 2 do livro do 3° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Anton Walter Smetak (1913-1984) *Iveta M. B. A. Fernandes (-)  

Benjamin Franklin (1706-1790) *Jusamara Souza (-)  

Estêvão Marques (-)   

John Cage (1912-1992)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

 Analisados os dados relativos à representatividade de gênero na unidade 1 do livro do 3º ano 

(Figura 8), observa-se a falta de equidade entre repertórios masculinos e femininos para 

ilustração dos conteúdos abordados. Destaca-se a predominância de obras de artistas homens 

na linguagem das Artes Visuais e da Música. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 3º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

 A unidade 2 do livro do 3º ano é iniciada a partir da pergunta geradora “A Arte pode 

fazer a gente se sentir bem?”, onde os autores exploram as sensações que podem ser 

65%

35%

0%

FIGURA 8 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade 

1 do livro do 3° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Grupo/CIA
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instigadas ao entrarmos em contato com obras artísticas. Logo na abertura da unidade, o livro 

“Como estimular a criatividade das crianças?” (2012) de Adriana Franzin é citada como 

sugestão de leitura complementar no manual do professor. 

 O capítulo 3 é iniciado abordando as peças teatrais do grupo “Circo Teatro Artetude”. 

Embora seja um grupo, todos os integrantes são artistas homens o que é demonstrado pela 

sucessão de imagens que ilustram os espetáculos.  

 Ao abordar a linguagem teatral, os autores definem como expectativas de 

aprendizagem o (a) reconhecimento de alguns elementos da linguagem teatral, como o espaço 

cênico e os jogos cênicos; o (b) conhecimento e apreciação de espetáculos de teatro 

relacionados aos temas circo e brincadeira e a (c) participação em jogos teatrais, dentre 

outros. 

 As cenas do espetáculo “Brincadeiras de circo” (2014) são utilizadas ao longo das 

páginas. Como sugestão de livro no manual do professor, os autores citam a obra “Circos e 

palhaços brasileiros” (2017) de Mario Fernando Bolognesi. 

 Seguindo ainda a temática do teatro com ênfase no tema Circo e Brincadeiras, os 

autores mencionam como um dos criadores do circo o ex-militar inglês Philip Astley (1742-

1814). Na mesma seção, a pintura “O Circo” (1890-1891) de Georges Seurat é ilustrada. 

Como sugestão de leitura complementar no manual do professor, a obra “Philip Astley e o 

circo moderno: romantismo, guerras e nacionalismo” (2009) de Mario Fernando Bolosnesi é 

mencionada. Outras duas gravuras que exploram a temática circo ainda são utilizadas: 

“Polichinelo” (1680-1690) de Nicolas Bonnart e “Briguela” (1860) de Maurice Sand.  

 Na seção “Ampliando o repertório cultural”, a produção artística do quArteto “Os 

Saltimbancos” é explorada. O grupo, é composto por 2 artistas homens e 2 artistas mulheres, 

conforme fica ilustrado pelas imagens do livro. 

 Como sugestão de leitura aos/as alunos/as, os autores mencionam a obra “Os músicos 

de Bremen” (2009) originalmente escrita pelos Irmãos Grimm, mas recontada por Flávio de 

Souza e ilustrada por Ellen Pestili. A obra do artista visual Alexander Calder denominada 

“Circo Calder” (1926-1931) também é explorada ao final do capítulo. A lista de nomes 

mencionados é predominantemente masculina (Tabela 11). 
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Tabela 11: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 3 do livro do 3° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Alexander Calder (1898-1976) Ellen Pestili (-) Circo Teatro Artetude 

Flávio de Souza (1955-)  Os Saltimbancos 

Irmãos Grimm – Jacob (1785-

1863) e Wilhelm Grimm (1786-

1859) 

 

 

Maurice Sand (1823-1889)   

Nicolas Bonnart (1637-1718)   

*Mario Fernando Bolosnesi (-)   

Georges Seurat (1859-1891)   

Philip Astley (1742-1814)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

 O capítulo 3, que aborda a linguagem da Dança, segue ainda a pergunta geradora da 

Unidade 2 “A Arte pode nos fazer sentir bem?”. Por meio do estudo proposto pelo capítulo, 

os autores apresentam como expectativas de aprendizagem o (a) reconhecimento dos 

elementos da linguagem corporal assim como suas características; a (b) percepção dos 

espaços, ritmos e integração entre alunos/as em práticas de dança; a (c) criação e exploração 

de gestualidades e expressividades com movimentos dançados; a (d) apreciação de obras da 

dança, entre outros. 

 Ao iniciar a exploração dos conteúdos sob o título “Dançando no ar!”, os autores 

utilizam como fonte primária as danças do grupo “Intrépida Trupe”. Três imagens que 

ilustram apresentações de dança feitas no ar, utilizando tecidos e arcos são apresentadas. A 

artista que aparece nas fotografias é mulher, embora não haja menção ao seu nome e o 

espetáculo seja creditado ao grupo como um todo. Outras imagens de espetáculos do grupo 

são utilizadas na sequência de páginas, sendo estas compostas por mais artistas que não só 

mulheres. 

 Quando abordado o tema do movimento corporal, o livro “Nós” (2015) de Eva 

Furnari é mencionado como sugestão de leitura aos/as alunos/as, uma vez que a obra conta a 

história de uma menina que sofre preconceito onde vive até que descobre a possibilidade de 

demonstrar seus sentimentos e expressões por meio dos movimentos do corpo. 

 Os autores mencionam a coreografia da canção “Minha Rapunzel tem dread” (2016) 

da artista mirim MC Soffia na seção “Corpo e movimento na dança”, bem como uma cena 

do espetáculo “Pó de nuvens” (2012) do grupo Primeiro Ato. Na sequência, outros trabalhos 

do grupo Intrépida Trupe são elencados. 
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Na seção “Ampliando o repertório cultural”, o tema Acrobacias é abordado por meio 

de textos e imagens. Uma destas imagens é a do artista Trevor Kafka durante uma 

apresentação realizada nos Estados Unidos em 2015. Na página seguinte, uma artista mulher 

é observada realizando acrobacias. No entanto, seu nome não é creditado na legenda, sendo 

mencionado apenas que o malabarismo é realizado utilizando diabolô e que o espetáculo 

aconteceu em São Petersburgo, na Rússia em 2015. 

Já ao final do capítulo e do livro, o trabalho desenvolvido pelo grupo “Doutores da 

Alegria” é citado, de modo a contextualizar a qualificação das “relações humanas em 

hospitais com crianças internadas, seus familiares e equipes de saúde” (POUGY e VILELA 

2017, p. 103). 

Dentre as imagens utilizadas pelos autores para ilustrar o conteúdo, 2 apresentam 

artistas mulheres se apresentando para crianças durante visita no Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas, em São Paulo no ano de 2014, seus nomes não são mencionados. Nas 

páginas seguintes, uma imagem do comediante Marcel Marceau é mencionada, tal como a 

do ator Rowan Atkinson se apresentando como Mr. Bean em cena do filme “As férias de Mr. 

Bean (2007) são creditadas. 

Duas imagens de Wellington Nogueira fundador da Associação Doutores da Alegria 

são utilizadas ao final do capítulo, juntamente ao texto que conta a trajetória artística do 

grupo. Como sugestão de filme no recurso dos/as alunos/as, a obra “Doutores da Alegria: o 

filme” (2015) com direção de Mara Mourão é mencionada, finalizando assim o capítulo 4 da 

unidade 2 do livro, que expõem a representatividade de repertório de gênero conforme dados 

da Tabela 12.
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Tabela 12: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 3 do livro do 3° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Wellington Nogueira (-) Mara Mourão (-) Intrépida Trupe 

Rowan Atkinson (1955-) MC Soffia (2004-) Doutores da Alegria 

Marcel Marceau (1923-2007) Eva Furnari (1948-)  

Trevor Kafka (-)   

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

As fontes utilizadas para ilustração das temáticas e conteúdos organizados na Unidade 

2, por meio de seus capítulos 3 e 4, refletem que a representatividade masculina é de 62% 

(Figura 9). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 3º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

A análise no livro didático do 3º ano demonstra a existência de um repertório 

androcêntrico, como verificado nos livros do 1º e 2º ano da coleção. Neste sentido, pode-se 

inferir que tanto docentes quantos alunos/as que venham a ter contato com o recurso terão a 

sua disposição repertórios que reproduzem o habitus androcêntrico. 

A falta de entendimento sobre inclusão e a baixa representatividade de gênero 

impossibilita a ruptura com os padrões de reprodução da desigualdade entre gêneros no 

currículo da área das Artes, uma vez que a representatividade geral no livro do 3º ano 

evidencia predominância de referências masculinas em 72% (Figura 10).  

 

62%
19%

19%

FIGURA 9 - Comparação entre a representatividade por gênero na unidade  

do livro do 3° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Grupo/CIA
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Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 3º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Do número total de obras de artistas utilizados para a ilustração dos conteúdos 

propostos pelas unidades do livro, 72% são masculinos, 23% femininos e 5% pertencentes a 

grupos ou cia. A linguagem que apresenta repertório mais androcêntrico é a do Teatro. 

2.1.4. Livro didático: Ápis – Arte 4º ano  

O livro didático do 4º ano, dividido em duas unidades principais, é organizado de 

modo a responder duas perguntas norteadoras, uma para cada unidade com seus respectivos 

capítulos. Como pergunta norteadora da 1ª unidade do livro, os autores questionam se “A 

Arte pode unir as pessoas?”, integrado ao tema contemporâneo “Diversidade cultural”.  

Dos recursos até então analisados, este é o primeiro livro onde os autores definem a 

diversidade cultural como tema de integração entre os objetos do conhecimento apresentados. 

Segundo o que é proposto na unidade, os/as alunos/as, ao entrarem em contato com os 

conhecimentos ofertados pelo recurso, desenvolverão as seguintes competências gerais 

estabelecidas pela BNCC: 

(a) Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural; (b) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 

decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários 

(POUGY e VILELA, 2017, p. XLII). 

 Já como competências específicas para o campo das linguagens, são salientadas as 

questões relativas ao reconhecimento das: 

[...] (a) linguagens como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais, 

e sua representação simbólica como forma de expressão dos sentidos, das 

72%

23%
5%

FIGURA 10 - Comparação entre a representatividade por gênero no livro 

do 3° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA
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emoções e das experiências do ser humano na vida social; (b) confrontar 

opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas, prevendo a coerência de sua posição e a dos 

outros, para partilhar interesses e divulgar ideias com objetividade e 

fluência diante de outras ideias (POUGY e VILELA, 2017, p. XLII). 

 Tomando como base as competências anteriormente mencionadas, é possível inferir 

que o livro objetiva expor a função das linguagens como fonte de discursos e consequente 

legitimação de ideias e condutas que possam estar em desacordo com perspectivas inclusivas 

de temas relacionados a diversidade cultural. Para o campo das Artes em específico, os 

autores esperam que os/as alunos/as possam: 

[...] explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 

artísticas e culturais do seu entorno social e de diversas sociedades, em 

distintos tempos e contextos, para reconhecer e dialogar com as 

diversidades (POUGY e VILELA, 2017, p. XLII). 

Tal qual ocorre nos livros do 1º, 2º e 3º ano, o conjunto de competências e habilidades 

elencados pelos autores leva em conta a importância do desenvolvimento da consciência 

nos/as alunos/as da existência da diversidade de culturas e consequentemente, de vivências e 

de produções artísticas, como forma de cultivar o respeito e a solidariedade diante das 

distintas manifestações culturais presentes na sociedade, conforme orientado pela BNCC 

(BRASIL, 2018). 

Na abertura da unidade 1, os autores iniciam o questionamento acerca da existência 

de diversas manifestações artísticas presentes em variados contextos, e afirmam que todos 

nós entramos em contato com essas diversidades desde muito pequenos, por meio de 

brincadeiras, cantigas, encenações, festejos, etc.  

São definidas quatro expectativas de aprendizagem: (a) identificação e 

reconhecimento de aspectos e características das linguagens da música e da dança; (b) o 

conhecimento de obras de diversas linguagens artísticas de modo a identificar as 

possibilidades de integração entre elas; (c) o conhecimento e experimentação de atividades 

relacionadas à linguagem corporal e à expressividade gestual e coreográfica; (d) o 

estabelecimento de relações entre as propriedades da música e os movimentos dançados, 

entre outros (POUGY e VILELA, 2017). 

Sob as afirmações “A Arte pode fazer a gente conhecer outros tempos!” e “A Arte 

pode fazer a gente conhecer outros lugares!”, os textos que se apresentam discutem a 

transmissão das manifestações artísticas por meio das diferentes gerações, sejam estas por 
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meio de cantigas, brincadeiras, memórias, etc., e que tais ensinamentos nos levam ao passado 

e a outros lugares, que podem ou não estar distantes da nossa realidade.  

As imagens que ilustram os textos apresentam performances de grupos sociais 

distintos da cultura brasileira, como o grupo pernambucano “Samba de Coco” e o grupo de 

danças do “Centro de tradições Gaúchas Ronda Charrua”, assim como rituais indígenas da 

etnia Pankararu, fiéis do candomblé dançando durante festividade de louvor e agradecimento 

a Iemanjá e pessoas dançando o Siriri durante festejo no Mato Grosso, em 2015. 

Na sequência, o capítulo 1 é iniciado sob a afirmação “Música unindo gerações!”. 

Como fonte primária, os autores utilizam a obra da artista Cláudia Braga. Uma primeira 

fotografia é utilizada para ilustrar o conteúdo do capítulo, e nela, 3 artistas mulheres são 

observadas, sendo estas Nise Franklin, Cláudia Braga e Ursula Collischonn. Nas páginas que 

seguem, mais cenas do espetáculo “Pitocando: um espetáculo de música para crianças” 

(2007) é apresentado com o objetivo de demonstrar a diversidade de materiais sonoros 

utilizados pelas artistas para a composição da obra. 

Os elementos da linguagem musical como as propriedades do som são abordados sem 

que haja menção a artistas e obras na sequência de páginas. Outros trabalhos de Cláudia 

Braga são explorados por meio de imagens, bem como informações acerca da trajetória 

artística da artista. Os autores ainda utilizam cenas de apresentações de outros grupos 

musicais, como o conjunto “Maria vai com as outras” (2008) e o grupo vocal “Mandrialis” 

durante estreia do espetáculo “Tangos, boleros y otras cositas más” (2000). 

Na seção “Ampliando o repertório cultural”, outra artista mulher é mencionada, sendo 

esta Marlui Miranda, por desenvolver um trabalho de pesquisa acerca de músicas e canções 

indígenas, uma vez que “ao interpretar músicas de diversas etnias” o principal objetivo da 

artista é o de “divulgar a cultura indígena do Brasil”. Seu CD “Ihu: todos os sons” (1995) são 

sugeridos no recurso dos/as alunos/as, visto que é fruto de mais de 17 anos de pesquisa 

realizada pela artista no campo da representatividade indígena no Brasil (POUGY e VILELA, 

2017, p. 28). 

O artista brasileiro Heitor dos Prazeres também é mencionado na seção, por trabalhar 

a questão da cultura popular brasileira não somente na música e na dança, mas também na 

pintura. Sua obra “Carnaval nos Arcos da Lapa” de 1961 é ilustrada logo após os autores 

trabalharem sua trajetória artística. 

Não há teor androcêntrico na constituição do capítulo 1, que enfoca a diversidade 

cultural brasileira não só incluindo quatro mulheres artistas, mas também o grupo vocal 
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Mandrialis, constituído praticamente com paridade de vozes femininas e masculinas  (Tabela 

13). 

 

Tabela 13: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 1 do livro do 4° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 

REPERTÓRIO 

FEMININO 
GRUPO/CIA 

Heitor dos Prazeres (1898-

1966) 
Cláudia Braga (-) 

Centro de tradições Gaúchas 

Ronda Charrua 

 Marlui Miranda (1949-) Grupo vocal Mandrialis 

 Nise Franklin (-)  

 Ursula Collischonn (-)  

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Já o segundo capítulo do livro do 4º ano aborda a linguagem da dança e é iniciado 

sob a afirmação “Dançando e festejando!”, utilizando espetáculos  da “Companhia de 

Aruanda,” do Rio de Janeiro como fonte primária e  valorizando  a música e a dança 

afrobrasileira feita por jovens de comunidade tradicional do Jongo, cuja trajetória artística é 

comentada.Imagens do espetáculo “Fuzuezinho” (2014) são apresentadas nas páginas que 

seguem, por abordarem manifestações culturais brasileiras de origem africana. Outro grupo 

é mencionado, sendo este “Jongo de Piquete” (2007), assim como uma imagem do grupo 

samba de roda “Raízes de Acupe” (2017) durante performance. 

Temas como o movimento, corpo e dança são elencados na sequência. Como 

ilustração, os autores elencam cenas do espetáculo “Breu” (2007) do grupo de dança 

contemporâneo “Corpo” e fotografia de dançarinos durante apresentação da “Companhia de 

Dança David Parsons” (2006). 

Sob o título “Dança e cultura”, três danças distintas são apresentadas, sendo estas uma 

dança clássica da Índia, denominada “Bharatanatyam”, o Tango e a Cúmbia colombiana. 

Como sugestão de leitura complementar no manual do professor, os autores citam a obra 

“Consciência corporal: o que é?” (2017) de Mariana Garcia Marques. 

Na seção “Ampliando repertório cultural”, festejos brasileiros como o Festival 

Folclórico de Parintins que ocorre no Amazonas, a Folia dos Reis em Minas Gerais, e o 

Carnaval são abordados. Neste momento, os autores utilizam a obra “Cena de Carnaval” 

(1823) de Jean-Baptiste Debret. 



 

 

83 
 

Ao final do capítulo, sob o título “A Arte pode unir as pessoas”, mais imagens de 

festividades de carnaval que ocorrem em diversas regiões do Brasil são utilizadas, bem como 

trabalhadas suas variações de região para região. 

Deste modo, infere-se que existe equidade na representatividade de gênero para a 

constituição do capítulo, uma vez que os grupos utilizados são compostos por ambos os 

sexos. No entanto, a única menção feita a uma obra feminina é realizada apenas no manual 

do professor, embora a pintura do artista Jean-Baptiste Debret seja utilizada apenas para 

ilustrar o conteúdo, não sendo abordada sua trajetória artística. A Tabela 14 resume os nomes 

citados neste segundo capítulo.  

 

Tabela 14: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 2 do livro do 4° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Jean-Baptiste Debret (1768-

1848) 
*Mariana Garcia Marques (-) 

Companhia de Aruanda 

  Jongo de Piquete 

  Grupo de Dança Corpo 

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Os autores priorizaram obras de artistas mulheres ao abordarem os conteúdos 

relativos à linguagem da dança e da música sob a perspectiva da exaltação da diversidade na 

cultura brasileira, não havendo, portanto, teor androcêntrico na constituição da primeira 

unidade do livro do 4º ano (Figura 11).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 4º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

17%

41%

42%

FIGURA 11 - Comparação entre a representatividade por gênero na 

unidade 1 do livro do 4° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Repertório de Grupo/CIA
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Na segunda unidade do volume correspondente ao 4º ano, os objetos do conhecimento 

são organizados a partir da pergunta norteadora “A Arte pode construir lugares?”. O tema 

contemporâneo definido pelos autores, que nos dois primeiros capítulos circundava a ideia 

de diversidade cultural com foco em festejos tradicionais do Brasil, agora enfoca nas culturas 

Caipira e Urbana, sendo, o capítulo 3 destinado ao trabalho com a linguagem do Teatro e o 

quarto e último capítulo, elaborado para a abordagem das Artes Visuais. 

Os autores iniciam a abertura do volume com diversos questionamentos acerca das 

possibilidades expressivas das obras artísticas, bem como sua capacidade de revelar hábitos, 

mitos e memórias de um determinado povo. São definidas, como expectativas de 

aprendizagem: a (a) identificação e reconhecimento de aspectos característicos da linguagem 

teatral e visual; o (b) conhecimento acerca de diferentes linguagens artísticas e suas 

possibilidades de integração; o (c) conhecimento e experimentação de atividades 

relacionadas ao teatro e às Artes visuais, dentre outros (POUGY e VILELA 2017). 

A partir das afirmações “A Arte revela as histórias de um lugar!” e “A Arte cria a 

memória de um lugar!”, os autores trabalham a ideia de que as manifestações artísticas são 

capazes de nos transportar para lugares diferentes daqueles que fazemos parte, uma vez que 

nos são reveladas histórias destes locais. Para ilustração do conteúdo textual, são utilizadas 

duas imagens, sendo a primeira uma pintura rupestre que demonstra uma cena de caça e a 

segunda, apresenta duas mulheres fazendo pintura em muros do bairro Jardim Santo André, 

em 2008. Nesta parte do livro, é oferecido como sugestão de livro no manual dos professores 

a obra “Diversidade, cultura e educação: olhares cruzados” (2003) de Neusa Maria M. 

Gusmão. 

O capítulo 3 é então iniciado sob a afirmação “Expressando um modo de viver e de 

conviver!”. Os autores utilizam como fonte primária as obras teatrais do grupo “As Meninas 

do Conto”. As imagens utilizadas para ilustração do conteúdo textual correspondem a cenas 

do espetáculo “Caminho da Roça” (2006). Nelas, observam-se as duas das cinco artistas 

mulheres que compõem o grupo, mas seus nomes não são creditados nas legendas das fotos.  

Na sequência, apresenta-se como sugestão de leitura aos/as alunos/as o livro “O mais 

assustador do folclore: monstros da mitologia brasileira” (2005) de Luciana Garcia. Já para 

os docentes, os autores indicam a obra “Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 

paulista e a transformação dos seus meios de vida” (2010) de Antonio Candido. 
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Ao abordar os elementos que compuseram o espetáculo “Caminho da roça” (2016) 

do grupo “As Meninas do Conto”, os autores abordam a viola como um instrumento musical 

muito importante para a construção da história. Neste momento, é ilustrada a pintura “O 

violeiro” (1899) de Almeida Júnior. O livro “Música Caipira: da roça ao rodeio” (2001) de 

Rosa Nepomuceno é creditado como sugestão de leitura no manual do professor. 

Temas como a importância da contação de histórias como prática surgida pela 

necessidade humana de se expressar, vinculadas as questões da tradição oral, são elencadas. 

Outros trabalhos do grupo “As Meninas do Conto” são explorados no capítulo, como o 

espetáculo “A princesa Jia” (2002), “As velhas fiandeiras” (2012), “Bruxas, Bruxas... e mais 

Bruxas!” (2012).  

Na seção “Ampliando o repertório cultural” é explorada a cultura africana de 

manutenção da identidade e tradição cultural por meio da narração de histórias. Imagens de 

contadores e de instrumentos utilizados durante as contações são observados. Como sugestão 

de livro no manual dos professores, os autores mencionam a obra “Encontros com griot 

Sotigui Kouyaté” (2013) de Isaac Bernat e a música “África” do grupo Palavra Cantada. Para 

os/as alunos/as, é sugerido o livro “Entre rios e as nuvens: algumas histórias africanas” (2003) 

de Kátia Canton e Dudi Maia Rosa.  Verificou-se equidade de gênero e valorização de obras 

compostas mulheres (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 3 do livro do 4° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

*Almeida Júnior (1850-1899) *Dudi Maia Rosa (1946-) As Meninas do Conto 

*Antonio Candido (1918-2017) *Kátia Canton (1962-)  

*Isaac Bernat (1960-) *Luciana Garcia (-)  

 *Rosa Nepomuceno (-)  

 *Neusa Maria M. Gusmão (-)  

* Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

No quarto e último capítulo, que aborda a linguagem das Artes Visuais, os autores 

iniciam a explanação dos conteúdos sob a afirmação “Gravando a diversidade da cidade!”. 

Como fonte primária, as gravuras e relevos da artista ítalo-brasileira Maria Bonomi são 

utilizadas. 

O painel “Epopeia paulista” (2014) de Bonomi é a primeira obra mencionada no 

capítulo, por prestar uma homenagem a Estação da Luz e a cidade de São Paulo. Segundo os 
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autores do livro, a obra “foi uma grande oportunidade [para Bonomi] homenagear a história 

de milhares de imigrantes, o que inclui sua própria história” (POUGY e VILELA 2017, p. 

85). 

No decorrer das páginas, os autores abordam o processo de criação da obra. Dois 

elementos da linguagem visual são então trabalhados, sendo a primeiro a noção de figura e 

fundo, ilustrado por um mosaico bizantino da basílica de santa Socia, em Istambul, Turquia, 

e o relevo, com ilustração de composições gregas e egípcias constituídas a partir da utilização 

de tal elemento. 

Ao trabalhar o conceito de gravura, os autores utilizam a obra “Grassmann IX” (1960) 

de Marcelo Grassmann e indicam como sugestão de leitura complementar aos professores o 

livro “Gravura aventura” (2012) de katia Canton. 

Outras obras de Maria Bonomi são utilizadas, sendo estas “Sem título” (1952), 

“Retrato I” (1954-1955), “Pensamento cristalino” (1957) e “Estatuto III” (2001), além de ser 

explorada sua trajetória artística. 

Na seção “Ampliando o repertório cultural”, a obra “Favela da Portelinha” (2007) do 

artista visual Sergio Cezar é utilizada por ser inspirada em comunidades do Rio de Janeiro. 

Na sequência, a trajetória artística do pernambucano J. Borges (José Francisco Borges) é 

trabalhada, uma vez que o artista trabalha com literatura de cordel e xilogravura. 

 Ao final do capítulo e da unidade 2 do livro, a instalação interativa “Dengo” (2010) 

de Ernesto Neto é contemplada. O conceito de instalação é trabalhado as todas as imagens 

que seguem expostas ao decorrer das páginas fazem referência a mesma instalação do artista. 

Embora as obras de uma artista mulher sejam selecionadas como fonte primária para 

a constituição do capítulo, percebe-se teor androcêntrico na apresentação das fontes, uma vez 

que as demais menções realizadas ao longo do texto são pertencentes a artistas homens 

(Tabela 16).
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Tabela 16: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 4 do livro do 4° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO MASCULINO REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Ernesto Neto (1964-) *Katia Canton (-)  

José Francisco Borges (1935-) Maria Bonomi (1935-)  

Marcelo Grassmann (1925-2013)   

Sergio Cezar (-)   

*Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

A Figura 12 resume a representatividade por gênero na ilustração das temáticas e 

conteúdos organizados nos capítulos 3 e 4 da Unidade 2.   

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 4º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Após a análise no livro didático do 4º ano, observou-se que os autores utilizaram mais 

fontes femininas do que masculinas, além de um considerável número de grupos/CIAs. 

Sendo assim, o recurso do 4º ano destoa dos livros até então analisados (1º, 2º e 3º ano), uma 

vez que apresenta obras de artistas mulheres de forma predominante ao longo de suas 2 

unidades e 4 capítulos (Figura 13). 

 

46%

47%

7%

FIGURA 12 - Comparação entre a representatividade de gênero na unidade 

2 do livro do 4° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Repertório de Grupo/CIA
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Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 4º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Do número total de obras de artistas utilizados para a ilustração dos conteúdos 

propostos pelas unidades do livro, 45% pertencem a mulheres, 33% a homens e 22% a grupos 

ou cias. No entanto, predomina repertório androcêntrico nos conteúdos da linguagem de 

Artes Visuais, seguindo padrão já observado em outros volumes da coleção. 

 

2.1.5. Livro didático: Ápis – Arte 5° ano 

 O último volume da coleção Ápis, pertencente ao 5º ano, é dividido em duas unidades 

principais com 4 capítulos. Sua unidade 1, que contempla os dois primeiros capítulos, tem 

como pergunta norteadora a questão “A Arte tem raiz?”, integrado aos temas contemporâneos 

“Vida familiar e social” e “Diversidade Cultural”, sendo, o último tema, discutido também 

no volume do 4º ano. 

 Os autores acreditam que o trabalho realizado por meio do estudo da unidade 

proporcionará o desenvolvimento das seguintes competências gerais estabelecidas pela 

BNCC: 

(a) Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural; (b) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 

decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários 

(POUGY e VILELA, 2017, p. XLIV). 

 Além das questões relativas as competências gerais, duas competências específicas 

para o campo das linguagens são demarcadas pelos autores, sendo estas: 

(a) Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e 

condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão 

33%

45%

22%

FIGURA 13 - Comparação entre a representatividade de artistas homens e 

mulheres utilizados no livro do 4° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA
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dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social; 

(b) Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas, prevendo a coerência de sua posição e a dos 

outros, para partilhar interesses e divulgar ideias com objetividade e 

fluência diante de outras ideias (POUGY e VILELA, 2017, p. XLIV). 

 Ao analisar as competências explicitadas pelos autores, é possível inferir que para a 

composição dos conteúdos do livro, fora objetivado o trabalho com a linguagem de modo 

perceber o potencial da linguagem para a exposição de ideias e consequente legitimação de 

condutas que possam estar em desacordo com perspectivas inclusivas de temas relacionados 

a diversidade cultural.  

Já para o campo das Artes, espera-se que os/as alunos/as possam, por meio dos 

estudos com o livro: 

[...] explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 

artísticas e culturais do seu entorno social e de diversas sociedades, em 

distintos tempos e contextos, para reconhecer e dialogar com as 

diversidades (POUGY e VILELA, 2017, p. XLII). 

Assim como nos livros do 1º, 2º, 3º e 4º ano, é possível observar que o conjunto de 

competências e habilidades elencados, levam em conta a importância do desenvolvimento da 

consciência dos/as alunos/as acerca da existência da diversidade de culturas e 

consequentemente, de vivências e de produções artísticas, como forma de cultivar o respeito 

e a solidariedade diante das distintas manifestações culturais presentes na sociedade, 

conforme orientado pela BNCC (BRASIL, 2018). 

Ao iniciar os estudos por meio da Unidade 1, os/as alunos/as se deparam com a 

pergunta geradora “A Arte tem raiz?”. Na sequência, as crianças são indagadas acerca do que 

pode inspirar um artista no momento de criação de suas obras, seguida da afirmação de que 

as inspirações para a composição artística são permeadas por aspectos individuais dos 

artistas, que revelam algo sobre o autor e a cultura da qual ele faz parte. 

Como expectativas de aprendizagem, os autores definem que os/as alunos/as serão 

capazes de (a) identificar e reconhecer aspectos característicos das linguagens da música e 

das Artes visuais; (b) conhecer e valorizar as matrizes culturais indígenas; (c) conhecer 

manifestações de diversas linguagens artísticas e identificar as possibilidades de integração 

entre elas; e (d) conhecer e experimentar atividades relacionadas à música e às Artes visuais, 

dentre outras (POUGY e VILELA, 2017). 

Sob as afirmações “A Arte pode fazer a gente valorizar as nossas origens!” e “A Arte 

pode fazer a gente compreender a nossa história!”, são discutidos aspectos relativos à tradição 
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artística presente na sociedade, ou seja, por meio da Arte podemos “entrar em contato com 

as nossas origens” e valorizar “as criações daqueles que vieram antes de nós” (POUGY e 

VILELA, 2017, p. 9). 

Imagens ilustram o conteúdo textual, ao apresentar crianças cantando em coral, 

integrantes de banda se apresentando acompanhados de instrumentos, monges budistas 

entoando um mantra e um espetáculo de ópera. 

Para contextualizar a questão de que as obras carregam historicidade, a obra 

“Independência ou Morte” (1888) de Pedro Américo é observada, por situar historicamente 

o momento da independência do Brasil de Portugal. O “Monumento às Bandeiras” (1954) 

criado por Victor Brecheret também é utilizado para ilustração do conteúdo, uma vez que 

revela o período da história brasileira onde os bandeirantes escravizavam os povos indígenas 

do Brasil. 

O capítulo 1 inicia-se então sob o título “Cantando a memória indígena!”. As músicas 

dos povos Guaranis são selecionadas como fonte primária para a abordagem dos conteúdos 

propostos. Imagens de crianças indígenas cantando em coral são dispostas ao longo do texto 

de modo a ilustrar a relação do povo com sua música. A letra da canção indígena “Xondaro’i” 

do álbum “Ñande Reko Arandu – Memória viva guarani” (2001) também é utilizada nesta 

pArte do capítulo. 

Outras imagens do povo Guarani são utilizadas no decorrer das páginas. A referência 

do livro “Xandaro” (2016) de Vitor Flynn Paciornik é disposta no recurso do professor como 

sugestão de leitura complementar, além do filme “Tainá – uma aventura na Amazônia” 

(2000) com direção de Tânia Lamarca e Sérgio Bloch é referendado como sugestão aos/as 

alunos/as. 

Outra obra mencionada como sugestão de leitura aos professores/as diz respeito ao 

livro “A temática indígena na escola: subsídios para os professores” (2011) de Pedro Paulo 

Funari. 

Ao abordar as questões relativas aos elementos da música, a voz e o canto são 

trabalhados pelos autores a partir de um coral da aldeia Tenondé Porã formada por meninos 

e meninas. Temas como afinação e tonicidade também são explorados. A relação do canto 

com os processos ritualísticos das comunidades indígenas também é tema de discussão no 

capítulo, onde mais imagens dos povos Guaranis são utilizadas para ilustrar o conteúdo. Os 

instrumentos musicais indígenas como o Chocalho, Pau de chuva, Tambor, Flauta e apito 
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também são trabalhados. Outros trabalhos Artesanais dos povos Guarani são explorados no 

capítulo, como esculturas, colares e cestaria.  

 Já na seção “Ampliando o repertório cultural”, as obras “A árvore de todos os saberes” 

(2013) e “Pata Ewa’n – O coração do mundo” (2016) do artista indígena Jaider Sbell são 

elencadas. A manifestação coletiva Da-ño’re do povo indígena Xavante também é abordada, 

por simbolizar sua união. 

 Deste modo, o capítulo 1 da unidade 1 é encerrado, com maior representatividade 

masculina (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 1 do livro do 5° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Jaider Sbell (1979-) Tânia Lamarca (1953-)  

Pedro Américo (1843-1905)   

*Pedro Paulo Funari (1959-)   

Sérgio Bloch (-)   

*Vitor Flynn Paciornik (-)   

*Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

Já para a abordagem das Artes Visuais no capítulo 2, os autores selecionam como 

fonte primária a pintura “Celacanto provoca maremoto” (2004-2008) da artista brasileira 

Adriana Varejão, por expressar a herança portuguesa na cultura brasileira. 

Aspectos técnicos relativos à composição da obra são trabalhados e diversas imagens 

de diferentes ângulos do painel de azulejos são utilizadas ao decorrer do texto. Os autores 

oferecem como leitura complementar aos professores/as o texto “Azulejos no Brasil contam 

história portuguesa” (1999) de Haroldo Ceravolo Sereza. 

Outras imagens de painéis de azulejo são utilizadas ao longo das páginas que seguem, 

sem que haja menção aos artistas que compuseram os painéis. O tema padrões visuais é 

trabalhado, juntamente ao elemento composição por contraste por meio do círculo cromático.  

Outros trabalhos de Adriana Varejão são explorados no capítulo, por meio das obras 

“Palatinus Lido Bath” (2005), “O virtuoso” (2006) e “O obsessivo (desenho)” (2007). Sua 

trajetória artística também é abordada. Na seção “Ampliando repertório cultural”, a técnica 

da azulejaria é explorada e são discutidas as influências da cultura portuguesa no contexto 

formativo da diversidade do Brasil. 
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Ao final do capítulo 2 e da unidade 1, o festejo do “Bumba meu Boi” é trabalhado, 

por meio de sua historicidade e elementos. A letra da música “Senhora dona da casa” de Tião 

Carvalho e Naná de Nazaré é explicitada, assim como os instrumentos musicais típicos da 

festividade. A Tabela 18 resume os nomes citados. 

 

Tabela 18: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 2 do livro do 5° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Tião Carvalho (1955-) Adriana Varejão (1964-)  

 Naná de Nazaré (-)  
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

A Figura 13 ilustra a representatividade por gênero na Unidade 1 do livro do 5º ano.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 5º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Percebe-se teor androcêntrico na abordagem dos conteúdos ilustrativos de mais esta 

unidade do livro, uma vez que a porcentagem de menções a obras de homens é superior à de 

mulheres, embora os autores tenham selecionado como fonte primária para o segundo 

capítulo as obras da artista Adriana Varejão. 

A unidade 2 é então iniciada a partir da pergunta geradora “Arte é patrimônio?”. Na 

sequência, os autores afirmam que: 

Cada povo tem uma história, um modo de organização social e seus 

próprios hábitos culturais. Cada povo produz, também, suas manifestações 

artísticas, como músicas, danças, encenações, obras de Arte visual, entre 

67%

33%

0%

FIGURA 14 - Comparação entre a representatividade por gênero na 

unidade 1 do livro do 5° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Repertório de Grupo/CIA
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outras, que possuem características próprias e podem representar esse 

grupo (POUGY e VILELA 2017, p. 61). 

A partir das afirmações “Precisamos valorizar as obras de Arte!” e “Precisamos 

preservar as obras de Arte!”, os autores iniciam a explanação do conteúdo expressando 

textualmente a importância da produção artística para a cultura dos povos, uma vez que todas 

representam algo desses grupos sociais. Fotografias de manifestações artísticas populares do 

Brasil são dispostas ao longo do texto. 

O capítulo 3 é então iniciado abordando o tema das Danças Africanas, com foco na 

produção artística do grupo Bacnaré. Duas imagens ilustram o conteúdo, ambas 

representando cenas do espetáculo “Nações Africanas”, do grupo Balé de Cultura Negra do 

Recife no ano de 2016. 

Nas páginas que seguem, um mapa político da África é apresentado, além de duas 

imagens de apresentações de dança durante festival no Quênia (2014) e em Zimbábue (2015). 

Juntamente a mais duas imagens do espetáculo “Nações africanas” (2016), os autores 

apontam como sugestão de leitura para os professores/as o livro “Brasilidades que vêm da 

África” (2017) de Sônia Queiroz. Temas como a consciência corporal, o movimento do corpo 

e o gasto de energia, o corpo por dentro e por fora e os movimentos voluntários e 

involuntários são abordados, sem que haja menção a obras artísticas ou a artistas. Outro livro 

é sugerido pelos autores aos professores/as, sendo este “Anatomia da dança” (2011) de Jacqui 

Greene Haas. 

Outros trabalhos do grupo Bacnaré são apresentados, como a cena do espetáculo 

“Sons da África” (2011) e “Memórias” (2012). A trajetória artística do grupo também é 

mencionada pelos artistas, juntamente a foto de Ubiracy Ferreira, fundador do grupo. 

Na seção “Ampliando o repertório cultural”, o tema Identidades Africanas é 

trabalhado, expondo a diversidade de grupos étnicos da África, como o povo Kikuyu, o Zulu 

e o Ioruba. Destes povos, o grupo mais numeroso que são os Iorubas é trabalhado mais a 

fundo, por meio de textos e imagens que apresentam produções artísticas como a “Cabeça de 

bronze Ioruba” produzida entre os séculos XII a XV e a “Máscara Gelede” do século XX. Os 

autores fazem a sugestão do livro “Histórias da Preta” (2006) de Heloísa Pires Lima, já para 

os/as professores/as, a indicação é a da obra “Arte africana” (2017) de Frank Willett (Tabela 

19).
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Tabela 19: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 3 do livro do 5° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

Frank Willett (-) Heloísa Pires Lima (-) Grupo Bacnaré 

Ubiracy Ferreira (-) *Jacqui Greene Haas (-)  

 *Sônia Queiroz (-)  

*Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

O 4º e último capítulo da Unidade 2 do livro, que aborda a linguagem teatral, explora 

as narrativas de ontem, de hoje e de sempre, por meio do teatro de mamulengos de José Júlio. 

O artista é portanto, escolhido como fonte primária para o trabalho no capítulo. 

Os autores iniciam a explanação do conteúdo questionando os/as alunos/as acerca da 

possibilidade de serem transmitidas mensagens e preservadas as tradições de um povo por 

meio de outras linguagens artísticas que não somente a Música, as Artes Visuais e a Dança. 

Uma foto de um público aguardando o início da apresentação do espetáculo “Mamulengo 

Jurubeba” em Recife, Pernambuco, no ano de 2017 é apresentada, bem como outras fotos 

durante a apresentação do espetáculo teatral. 

Como primeira sugestão de livro apresentado aos/as alunos/as, os autores indicam a 

obra “O rei do mamulengo” (2003) de Rogério Andrade Barbosa com ilustrações de André 

Neves. 

Na seção “Como a obra foi feita?” é mostrada uma fotografia do artista José Julio 

confeccionando um dos bonecos mamulengos. Na sequência, uma fotografia de um artista 

não creditado é utilizada pelos autores, para demonstrar que a música se faz presente no 

espetáculo. 

Conceitos estruturantes da linguagem teatral são abordados na sequência, como a 

função dos personagens e do dramaturgo, assim como a composição do espaço cênico para 

a montagem de uma peça teatral. 

A trajetória de José Julio é trabalhada, com enfoque específico na ação docente do 

artista, que ensina crianças e jovens a manipularem bonecos mamulengo.  

Na seção “Ampliando o repertório cultural”, a “Embolada”, forma de música 

tradicional e muito difundida no Nordeste é apresentada. Os instrumentos típicos para a 

produção da música são elencados. Uma fotografia apresentando dois artistas homens 

durante uma apresentação da Embolada é disposta no decorrer do texto, sem que haja, no 
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entanto, menção aos nomes dos artistas. O museu de bonecos do grupo “Giramundo” também 

é mencionado na seção. 

Ao encerrar a unidade, o filme de animação “Òrun Àiyé: a criação do mundo” (2015) das 

cineastas baianas Jamile Coelho e Cintia Maria é abordado. Duas fotografias da animação 

são organizadas juntamente ao texto pelos autores. Imagens das cineastas durante a produção 

do filme são dispostas nas páginas que seguem, assim como a indicação do livro “Os orixás 

sob o céu do Brasil” (2012) de Marion Villas Boas, para os/as alunos/as. A Tabela 20 

apresenta os nomes mencionados. 

 

Tabela 20: Comparação entre repertórios de artistas por gênero no capítulo 4 do livro do 5° ano – 

manual do professor. 

REPERTÓRIO 

MASCULINO 
REPERTÓRIO FEMININO GRUPO/CIA 

André Neves (-) Cintia Maria (-) Grupo Giramundo 

José Júlio (1916-1963) Jamile Coelho (-)  

Rogério Andrade Barbosa (-)   

*Menções realizadas somente no manual do professor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados nos livros da coleção Ápis 

- Arte (POUGY e VILELA, 2017). 
 

Por meio de uma análise geral das fontes utilizadas para ilustração das temáticas e 

conteúdos organizados na Unidade 2, em seus capítulos 3 e 4, a representatividade por gênero 

é comparada na Figura 15. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 5º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

41%

42%

17%

FIGURA 15 - Comparação entre a representatividade por gênero na 

unidade 2 do livro do 5° ano

Repertório Masculino Repertório Feminino Repertório de Grupo/CIA
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Por meio da análise no livro didático do 5º ano, é possível observar que os autores 

utilizaram mais fontes masculinas do que femininas. Sendo assim, o recurso do 5º ano segue 

o padrão androcêntrico já observado nos recursos do 1º, 2º e 3º ano, uma vez que apresenta 

repertório predominantemente masculino para a ilustração dos conteúdos, conforme 

explicitado por meio do Figura 16. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados coletados no livro do 5º ano da coleção 

Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 

Do número total de referências utilizadas para a ilustração dos conteúdos propostos 

pelas unidades do livro, 52% pertencem a homens, 38% a mulheres e 10% a grupos ou CIAs. 

A linguagem onde predomina repertório androcêntrico é a da Música. 

 

2.2. Considerações sobre os resultados da análise da coleção Arte – Ápis 

Por meio da análise quantitativa dos cinco volumes da coleção Arte – Ápis (POUGY 

e VILELA, 2017), compreende-se que embora os autores tenham contemplado temas 

relativos à valorização da cultura em todos os recursos, a baixa representatividade de gênero 

demonstra a predominância do discurso androcêntrico em todos os recursos da coleção, 

conforme Figura 17.

52%38%

10%

FIGURA 16 - Comparação entre a representatividade por gênero no livro 

do 5° ano

Artistas Homens Artistas Mulheres GRUPOS/CIA
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FIGURA 17 - Comparação entre a representatividade por gênero nos 5 volumes da coleção Ápis - 

Arte (POUGY e VILELA, 2017). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados dos livros didáticos. 

 

 Diante dos dados, é possível explicitar que o recurso do 3º ano demonstra a mais baixa 

representatividade de obras produzidas por artistas mulheres, seguido pelo recurso do 1º ano 

e do 2º, subsequentemente. Os livros do 4º e 5º ano demonstram maior representatividade, 

embora o do 5º apresente porcentagem superior a 50% de repertório constituído por 

produções artísticas masculinas. O livro do 4º ano é o único que apresenta maior proporção 

feminina, com um total de 45% de menções a obras de mulheres.  

 No Figura 18, é apresentada a representatividade de gênero por nomes em todos os 

livros da coleção: 

 

Figura 18: Comparação entre a representatividade por gênero nos livros do 1°, 2º, 3º, 4º e 5º ano da 

coleção Ápis - Arte (POUGY e VILELA, 2017).  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, conforme dados dos livros didáticos. 

 

 

Deste modo, a análise quantitativa e qualitativa da coleção permite inferir sobre a 

existência do habitus androcêntrico nos recursos, uma vez que o repertório é composto por 

73%
64%

72%

33%
52%

18%
23%
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45%

38%
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apenas 32% de obras de artistas mulheres, o que reflete a dominação masculina nos livros 

didáticos. A consideração dos aspectos ligados ao modo como o habitus opera por meio da 

violência simbólica não anula, no entanto, os benefícios dos livros didáticos para a prática 

escolar. A adesão generalizada ao Programa Nacional do livro Didático é um indício da 

aprovação desta política pública e, segundo os dados no site do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, a distribuição de livros do PNLD para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, entre o final de 2019 e o primeiro trimestre de 2020 alcançou 88.674 

escolas e mais de 12 milhões de estudantes (Anexo I)39.  

Os resultados apresentados ratificam os estudos anteriores (BATISTA & RAUEN, 

2017; DOMINGOS FILHO & RAUEN, 2018; FEY, 2020) e demonstram a supervalorização 

das obras masculinas em detrimento das femininas. Não defendo, aqui, a exposição de falhas 

para o refutamento do livro na cultura educativa. Valorizo, assim, o compromisso reflexivo 

e crítico de docentes em relação aos seus recursos didáticos e ao preparo de suas aulas, 

pesquisando possibilidades de desarticulação do currículo androcêntrico e enriquecimento 

do ensino de Arte desde uma ótica inclusiva.  

No sentido de conhecimentos complementares e alternativos ao livro didático, o 

capítulo 3 apresenta sugestões para a ampliação do repertório artístico em virtude da baixa 

representatividade de gênero nos recursos da coleção, assim como orientações ao trabalho 

dos docentes que por ventura desejem minimizar o problema durante a utilização da coleção. 

 
39 Disponível em https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos  

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos
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CAPÍTULO 3 

 

 

Apesar da problemática da invisibilidade de mulheres artistas e do impacto desse 

apagamento no seu capital cultural, conforme discutido no capítulo 1, a nova história das 

artes desenvolvida por pesquisadoras feministas desde a segunda metade do século XX vem 

suprindo lacunas e, cada vez mais, docentes de arte podem contar com biografias nacionais 

e livros estrangeiros traduzidos ao português. É certo que publicações de prestígio também 

refletem androcentrismo e verificamos, por exemplo, que dentre dezenas de biografias 

lançadas pela editora Taschen até os anos 2000, apenas três eram sobre mulheres, a saber, 

Frida Kahlo, Tamara de Lempicka (NÉRET, 2000) e Georgia O’Keefe. No entanto, a própria 

Taschen publicou o volume específico intitulado Mulheres Artistas nos séculos XX e XXI, 

com textos de Ilka Becker (GROSENICK & BECKER, 2002), enquanto obras de referência 

sobre a produção de artistas mulheres em todas as linguagens e uma infinidade de websites 

oficiais e blogs sobre artistas passaram a existir nos últimos vinte anos.  Mesmo que o/a 

docente não tenha o conhecimento de repertório para pesquisar nomes, poderá acessar 

inúmeros resultados apenas com uma simples expressão de busca - mulheres artistas.  

Dada esta postura pedagógica, neste capítulo, valorizo a metodologia de 

professores(as) pesquisadores(as) e proponho algumas alternativas de recursos 

complementares aos materiais didáticos androcêntricos. Apresento nove propostas 

concebidas para aulas televisivas de Arte no sistema educacional de Ponta Grossa, PR, de 

modo a redefinir os estereótipos masculinos utilizados nos volumes da coleção Ápis – Arte.   

 

3.1 O/a professor/a pesquisador e a prática investigativa como forma de 

desnaturalização do habitus androcêntrico no campo educativo 

O apelo à autorreflexão e à autoconscientização diante do problema da baixa 

representatividade de gênero em recursos de Arte deve ser integrado ao ideal de inclusão. Se 

as artistas mulheres foram excluídas do contexto histórico das Artes e suas obras são 

frequentemente esquecidas, menosprezadas e anuladas quando comparadas a corriqueira 

utilização e valorização das obras de artistas homens em livros didáticos, faz-se necessário 

que o/a professor/a procure meios de reverter a lógica posta nos discursos e práticas de 

ensino. 
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 Sendo assim, é indispensável que gestores, professores/as e alunos/as façam 

perguntas, questionem e interroguem a realidade e o arbitrário social que nos rodeia. O 

androcentrismo é apenas uma das vertentes deste arbitrário, e no caso das Artes, o repertório 

masculino que nos é comumente oferecido segue os padrões clássicos que supervalorizam 

obras de artistas homens, apresentando-se, portanto, como algo natural.  

Ser crítico e identificar o habitus do androcentrismo, bem como a violência simbólica 

exercida no campo do currículo, torna-se um exercício fundamental para a construção de uma 

consciência de gênero que promova a igualdade e refute a discriminação. 

A necessidade da consciência sobre a inequidade entre os gêneros em livros didáticos 

evitaria a presunção de que a história da Arte foi constituída somente por homens. No campo 

da educação, o corpo docente pode ter um papel especialmente relevante na formação de uma 

consciência de cidadania, ao promover a ideia de que todos podem ser agentes de mudança. 

 O caminho é dificultoso, principalmente quando levado em conta a realidade dos 

professores/as dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que devem trabalhar as diferentes 

linguagens da Arte, sem que tenham formação específica na área, como no caso da realidade 

do município de Ponta Grossa, onde o concurso para admissão de docentes para as séries 

iniciais exige formação em Pedagogia (para ministrar todos os componentes curriculares 

exceto Educação Física, que possui quadro próprio admissional).  

 Por meio do livro “O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa (2008), 

a autora Stella Maris Bortoni-Ricardo estabelece estratégias de ensino permeadas pela 

necessidade de existirem práticas metodológicas baseadas na investigação, que podem ser 

efetivas por meio de projetos de pesquisa.  

Segundo a autora, sua obra apresenta uma “introdução à metodologia da pesquisa 

qualitativa, dirigido especialmente a professores em formação inicial e continuada”, com o 

objetivo de instigar os docentes além dos demais agentes do espaço educativo a “assumirem 

uma postura proativa na produção de conhecimento científico” (BORTONI-RICARDO, 

2008, p.10). 

Ao apresentar suas considerações acerca do caráter da pesquisa científica na escola, 

a autora expõe que a pesquisa em sala de aula insere-se: 

[...] no campo da pesquisa social e pode ser construída de acordo com um 

paradigma qualitativo, que deriva do positivismo, ou um paradigma 

quantitativo, que provém da tradição epistemológica conhecida como 

interpretativismo. O positivismo e o interpretativismo são as duas 

principais tradições do desenvolvimento da pesquisa social (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 10). 
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 Nesta conjuntura, infere-se que a tarefa de analisar os recursos didáticos de Arte 

quanto ao nível de representatividade de gênero, pode ser incrementada na prática dos/as 

professores/as de Arte, uma vez que o exercício de pesquisa poderia ser realizado juntamente 

aos/as alunos/as ou anteriormente as aulas, no momento do planejamento. 

 A priori, o/a professor/a poderia investigar o repertório artístico dos/as alunos/as no 

que diz respeito aos artistas e obras de Arte conhecidos. Constatando-se a predominância de 

um repertório androcêntrico, o projeto de pesquisa poderia ser encaminhado para a 

investigação dos aspectos conflituosos da história que levaram a subalternização das artistas 

mulheres, uma vez que “a pesquisa qualitativa procura entender, interpretar fenômenos 

sociais inseridos em um contexto.” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34) 

 Os/as alunos/as, por sua vez, entrariam em contato com a realidade da violência 

simbólica exercida sobre as artistas mulheres em decorrência da naturalização do habitus 

androcêntrico, e poderiam, juntamente ao/a professor/a, em grupos ou individualmente, se 

encarregarem de investigar obras de artistas mulheres para a ampliação do repertório.  

Desta maneira, o principal objetivo seria de que “as alunas e alunos passem a ter 

consciência destas questões nos modos como apreendem e analisam o mundo que os rodeia 

e, neste caso específico, a história da cultura e das Artes” (VICENTE, 2017, p. 333). 

A prática docente seria pautada na pesquisa “onde, ao problematizar sua prática 

didático-pedagógica, o docente investiga os resultados obtidos, detectando os ajustes 

necessários para aperfeiçoar o processo que constitui o ensino e a aprendizagem, ao qual se 

propõe.” (WITTKE, 2010, p. 807) 

Neste sentido, o/a professor/a buscaria interpretar as realidades sociais arbitrárias que 

se desdobram no campo da escola, por meio de questionamentos norteadores: 

1. O que está acontecendo aqui? 2. O que essas ações significam para as 

pessoas envolvidas nelas? Ou seja, quais são as perspectivas interpretativas 

dos agentes envolvidos nessas ações? 3. Como essas ações que têm lugar 

em um microcosmo como a sala de aula se relacionam com dimensões de 

natureza macrossocial em diversos níveis: o sistema local em que a escola 

está inserida, a cidade e a comunidade nacional? (BORTONI-RICARDO, 

2008, p. 41). 

 Ampliadas as questões à realidade específica do habitus androcêntrico no campo da 

Arte, os/as professores/as poderiam iniciar a discussão, levantando para a resolução dos 

seguintes questionamentos: (1) Mulheres trabalharam como artistas no passado? (2) Qual era 

o contexto vivido por estas mulheres? (3) Por que você acha que as obras das artistas 

mulheres aparecem com menos frequência do que a dos artistas homens? (4) Quais são as 
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possibilidades de inclusão das artistas mulheres e ampliação do repertório artístico em virtude 

da baixa representatividade de gênero? 

O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é seu 

compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar e 

desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências. Para isso 

ele se mantém aberto a novas ideais e estratégias (BORTONI-RICARDO, 

2008, p. 46). 

 A reflexão sobre a própria prática explanada pela autora e permeada pela tomada de 

consciência acerca da existência de disparidade entre referenciais de artistas homens e 

mulheres em livros didáticos, poderá ser facilitada em decorrência da introdução da 

metodologia de pesquisa para o desenvolvimento das aulas. Além de ampliar as 

possibilidades de ensino, os/as professores/as poderiam conciliar a docência juntamente ao 

desenvolvimento de pesquisas: 

Uma grande vantagem do trabalho do professor pesquisador é que ele 

resulta em uma “teoria prática”, ou seja, em conhecimento que pode 

influenciar as ações práticas do professor, permitindo uma 

operacionalização do processo ação-reflexão-ação (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 48). 

 Compreende-se, portanto, que a percepção dos desdobramentos do androcentrismo 

no campo da educação e das Artes, pode gerar inúmeras possibilidades de investigação, a 

medida em que os/as professores/as compreendam as consequências da manutenção do status 

quo para o não alcance de direitos igualitários entre gêneros. Além disso, sugere-se que os 

docentes elenquem os demais recortes que circundam o conceito de diversidade cultural, 

observando também outros sujeitos ou grupos sociais que são vítimas de subalternização em 

decorrência de alguma forma de violência exercida por grupos dominantes. 

3.2 Pandemia da COVID-19: oportunidade de redefinição curricular 

Os movimentos feministas inspiram discussões sobre desigualdade de gênero e um 

crescente número de produções acadêmicas abordam essa problemática e contribuem para a 

desnaturalização de práticas discriminatórias que persistem ainda no século XXI.  

Deste modo, observar as vias pelas quais o androcentrismo opera em livros didáticos 

vislumbra a desmistificação das concepções errôneas sobre gênero, o que se subverte na 

subalternidade não só da mulher, mas também de outras identidades que sejam 

desconsideradas no âmbito da vida pública. 
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A igualdade de gênero está no âmago dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, que são valores essenciais para a dignidade dos indivíduos, 

para a prosperidade das sociedades e para o Estado de direito (UNESCO, 

2011, p. 5). 

Objetivando contribuir para com a minimização da subalternidade de gênero 

contemplada nos livros didáticos analisados, proponho, na sequência, material didático 

complementar que demonstra a possibilidade de um discurso didático que considere as 

práticas artísticas de mulheres, considerando a disparidade com os referendos masculinos. 

Contudo, não basta a existência de propostas de complementação sem que haja 

consciência sobre androcentrismo e suas implicações na esfera social. Equipes gestoras e 

professores/as devem ter em mente que a desigualdade de gênero é fato na história da 

humanidade e perdura até a atualidade. 

Problematizar a baixa representatividade e gênero, expor a objetificação do corpo 

feminino em obras de Arte e exaltar as obras de mulheres que a tempos se tornaram 

subalternizadas, já demonstra ser uma realidade nos meios artísticos, sendo importantes por 

dar luz a produções artísticas que até pouco eram desconhecidas ou menosprezadas. 

 Estes movimentos ampliam o repertório imagético social e instigam o aumento do 

interesse da sociedade diante de distintas práticas artísticas. Oferecer aos/as alunos/as 

produções de diferentes contextos sociais e culturais, permite que sejam elucidadas questões 

que vão além da própria produção artística, possibilitando a contextualização histórica pela 

qual as artistas e obras perpassaram. 

 As propostas de complementação do repertório artístico devem elucidar produções de 

artistas mulheres que abordaram em suas obras temas que frequentemente são dominados por 

referenciais masculinos em livros didáticos. A complementação requer contextualização que 

deve ser considerada no momento do planejamento das aulas de Arte a fim de justificar sua 

utilização. 

 Diante do momento singular ao qual a população global está sendo submetida em 

decorrência da pandemia da COVID-19, o ensino remoto emergencial impactou a área da 

educação, pois as aulas foram suspensas em virtude do distanciamento social. 

 Até o momento da qualificação desta pesquisa, ambicionei organizar E-book com os 

materiais complementares. Porém, com a modificação no contexto educacional no ano de 

2020, observei, juntamente a minha orientadora, a possibilidade de oferecer aulas que foram 

televisionadas em Ponta Grossa, produzidas pela Secretaria de Educação na qual atuo como 

um dos coordenadores do componente Arte.  
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 Tendo em vista que a SME de Ponta Grossa passou a oferecer aulas por meio da TV 

Educativa durante a pandemia, foram planejadas e gravadas aulas televisivas sobre escritoras 

e mulheres artistas, tanto reposicionando o currículo com um critério de equidade, quanto 

complementando o repertório da coleção Ápis - Arte. 

Como desarticular o androcentrismo? Esta é a pergunta que fiz diante de um sistema 

real de ensino no contexto da pandemia. A resposta requer lidar com a percepção de sua 

ocorrência num sistema de significação, aqui discutido em termos dos livros do PNLD para 

o componente curricular Arte. No entanto, as carências observadas nos repertórios dos três 

livros da coleção Ápis são potencializadas diante do perfil de professores/as que lecionam 

Arte na rede de ensino de Ponta Grossa, por não possuírem formação específica na área. 

Este questionamento levou ao encaminhamento de consulta sobre o perfil de 

professores/as de Arte no sistema de abrangência de nossa pesquisa, consistindo de 85 

escolas vinculadas à SME de Ponta Grossa, com anuência da coordenação do Ensino 

Fundamental da referida instituição, conforme consta no Anexo II. O questionário (Anexo 

III) aos gestores foi encaminhado em agosto de 2020, já no contexto da pandemia. Obteve-

se o retorno de 61 respondentes, constatando que apenas 17 professores/as possuem formação 

específica para docência no campo das Artes, enquanto 109 docentes lecionam Arte sem 

possuir formação em nenhuma das linguagens e/ou em Artes Integradas. 

Dentre as 61 escolas respondentes, 60 aderiram e participaram da seleção do PNLD 

no ano de 2018 e 58 unidades optaram pela coleção Ápis – Arte (POUGY e VILELA, 2017a, 

b, c).  Devido à decisão administrativa de distribuir o título mais solicitado, 60 das 61 

unidades educativas receberam os livros da coleção e os utilizam desde 2019, totalizando 

8.538 alunos/as e 126 professores/as os recursos para os estudos no componente Arte.40 

No entanto, em decorrência da adoção do ensino remoto emergencial por televisão na 

rede municipal de ensino fundamental de Ponta Grossa, a rotina de utilização dos livros, tanto 

por professores/as para o planejamento das aulas, quanto pelos estudantes no 

desenvolvimento das atividades foi alterada. Dentre as 61 escolas respondentes, 48% não 

liberaram os livros, que foram mantidos nas escolas, enquanto 41% permitiram que os/as 

estudantes os levassem para casa (Figura 19). 

 
40 Os registos sobre a população discente e docente nas escolas respondentes por meio de questionário eletrônico 

do Google Forms. 
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Figura 19: Utilização dos livros para atividades remotas nas 61 escolas que responderam à consulta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Luiz Fernando Ribas, de acordo com dados coletados por consulta à Rede 

Municipal de Ensino Fundamental I de Ponta Grossa. 

 

Quanto ao percentual de 11% que utilizam em alguns casos, não tivemos 

detalhamento. Porém, a totalidade de 48% das escolas que optaram por não liberar os livros 

didáticos para os/as estudantes, em questão sobre outros recursos utilizados durante a 

pandemia, afirmou estar utilizando as aulas planejadas e gravadas pelo sistema municipal de 

ensino. 

Em um contexto de educação pública, no qual uma considerável parte dos/as 

alunos/as não possui acesso a tecnologias da informação e comunicação (TIC), a rede 

municipal de Ponta Grossa optou por oferecer aulas pela TV Educativa de Ponta Grossa, por 

intermédio do canal vinculado a prefeitura municipal e num programa chamado Vem 

Aprender.  

Antes ministradas, em sua maioria, em escolas de tempo integral, as aulas passaram 

a ser transmitidas diariamente de segunda a sexta feira, em dois turnos. Para o componente 

curricular Arte, a programação dispõe de 1 aula semanal de 10 min para a etapa da Educação 

Infantil e 1º ano, 1 aula semanal de 20 min para o 2º e 3º, 4º e 5º ano, sendo, para estes dois 

últimos, o planejamento multisseriado.  

A partir desta nova realidade, observou-se no programa a oportunidade de oferecer 

conteúdos alinhados aos temas da diversidade cultural, por meio de aulas que buscaram (e 

buscam) romper com o habitus androcêntrico no campo da Arte.41  

As aulas, planejadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação com 

apoio de docentes da própria rede de ensino, subsidiam o planejamento dos/as professores/as 

 
41 Os docentes envolvidos no planejamento e na gravação de aulas encontram inúmeros desafios no novo modo 

de trabalhar. O primeiro autor agradece o apoio de todas as pessoas que direta ou indiretamente colaboraram 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

48%

41%

11%

NÃO SIM EM ALGUNS CASOS
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atuantes na rede de ensino. A organização multisseriada ocorreu devido ao tempo de TV 

disponibilizado pelo canal no qual as aulas foram vinculadas. 

As aulas gravadas servem tanto para docentes – que observam as metodologias e 

práticas apresentadas nas aulas – quanto para os/as estudantes. Portanto, o repertório artístico 

que antes se baseava nos livros didáticos, passou a ser difundido nas aulas desenvolvidas pela 

equipe municipal, da qual o primeiro autor é integrante e um dos responsáveis pela área de 

Arte.   

A experiência no contexto da pandemia trouxe, então, a oportunidade de ampliar a 

diversidade de gênero no repertório de Arte por meio de bibliografias adicionais e, 

principalmente, da criação de uma lista de referências42 (Apêndice I) com nomes de escritoras 

de base para aulas lúdicas de “Teatralidades na Literatura Infantil” como Adélia Prado, Ana 

Maria Machado e Aparecida de Jesus Ferreira, e as artistas e dramaturgas Maria Clara 

Machado e Karen Acioly, entre outras. Foi criado, também, um tema de aula exclusivamente 

dedicado à produção feminina nas Artes, com uma lista correspondente de nomes femininos 

anteriormente invisíveis no currículo e representativos de todas as linguagens, incluindo 

Djanira da Motta e Silva (Artes visuais), Leci Brandão (música), Lúcia Benedetti, Fátima 

Ortiz e Fernanda Lopes de Almeida (teatro), Luciane Pugliese, Beatriz Souza e Giovana Zen 

(dança). 

O trabalho segue engajado na busca por alternativas de inclusão que proporcionem 

uma visão intercultural das Artes (CANDAU, 2012), sobretudo em oportunidades criativas 

que promovam, entre os pequenos, a vivência com os valores éticos de respeito à diversidade 

cultural no mais amplo sentido da inclusão. 

 

3.3 Fundamentação teórica e metodológica das propostas de complementação 

curricular vinculadas as aulas televisionadas no município de Ponta Grossa 

Os Referenciais Curriculares para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram 

lançados no ano de 2020 pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, tendo em 

vista as exigências trazidas pela BNCC. No documento, não existem normativas ou 

orientações relacionadas ao planejamento de aulas remotas e não se previa essa demanda na 

época de sua elaboração, em 2019.  

 
42 A lista de referências foi formulada tendo em vista os conteúdos programáticos estabelecidos pela 

coordenação da área de Arte da qual faço parte e sou um dos coordenadores. As professoras que colaboraram 

na gravação das aulas para a TV tiveram a liberdade de optar ou não pela utilização das referências. 
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No entanto, como já relatado, a pandemia da COVID-19 forçou as redes de ensino de 

todo país a buscarem e adotarem medidas que minimizem os impactos do distanciamento 

social imposto.  

A instrução normativa nº 004/2020 (Anexo IV), que “orienta as ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino durante o tempo 

de pandemia da COVID-19”, estabelece as aulas televisionas pela TV Educativa como 

instrumento de ensino durante o tempo de distanciamento social.  De acordo com o 

documento, a equipe técnica da secretaria juntamente aos professores/as da rede de ensino, 

devem abordar os conteúdos curriculares tendo em vista o disposto no referencial curricular 

do município.  

Subsidiada pelas concepções pedagógicas de Paulo Freire (1921-1997), os 

referenciais curriculares explicitam a ideia de que “cabe ao professor mover-se com clareza 

na sua prática” (PONTA GROSSA, 2020, p. 8). Sendo assim, compreender e problematizar 

o arbitrário social, aqui discutido a partir da concepção de Bourdieu (2012) sobre Dominação 

Masculina, habitus e violência simbólica, permite que de fato educadores tomem consciência 

sobre o modo como os processos educativos se articulam e operam para a manutenção do 

arbitrário. Ainda segundo os referenciais: 

O ser humano, como ser inacabado, tal como indica Paulo Freire, está 

sempre chamado a ‘ser mais’. Tornamo-nos humanos na medida em que 

convivemos com outros humanos e, nessa convivência, nos educamos. 

Assim, temos que reconhecer que a educação é um direito humano 

fundamental, porque sem ela não poderíamos reflexivamente nos tornar 

humanos, tampouco ter consciência de que somos humanos e, por isso 

mesmo, seres merecedores de toda dignidade (PONTA GROSSA, 2020, p. 

24 e 25). 

Se educar, nesta perspectiva, preconiza a tomada de consciência acerca de problemas 

potencialmente prejudiciais para a modificação de contextos de exclusão. O entendimento 

sobre a articulação do capital cultural permeado por ideais dominantes e executado por meio 

da violência simbólica nos processos de ensino, é de suma importância para a mudança de 

realidade, uma vez que “a educação é sempre a ação de ‘alguém’ sobre ‘alguém’” (PONTA 

GROSSA, 2020, p. 17). 

Tanto Bourdieu, quanto Paulo Freire, analisam a tensão ideológica entre dominadores 

e dominados no campo da educação. No estudo sobre reprodução, com Jean Claude Passeron, 

Bourdieu enfatiza o poder da ação pedagógica na inculcação de crenças que reforçam 

sentidos de grupos e classes socialmente dominantes, acarretando a continuada 
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subalternidade de indivíduos socialmente dominados, ou seja, pessoas com reduzidos capitais 

cultural e simbólico:  

[...] o trabalho pedagógico (seja ele exercido pela Escola, por uma Igreja ou 

um Partido) tem por efeito produzir indivíduos modificados de forma 

durável, sistemática por uma ação prolongada de transformação que tende 

a dotá-los de uma mesma formação durável e transferível (habitus), isto é, 

de esquemas comuns de pensamento, de percepção, de apreciação e de ação 

(BOURDIEU & PASSERON, 1975, p. 206).  

Apesar de se referirem ao contexto francês, o que Bourdieu e Passeron (1975) 

afirmam sobre a escola é a realidade que Paulo Freire discute também no Brasil, em termos 

da dissimulação da ideologia da classe dominante:   

Saber igualmente fundamental à prática educativa do professor ou da 

professora é o que diz respeito à força, às vezes maior do que 

pensamos, da ideologia. [...] É que a ideologia tem que ver 

diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com o uso da 

linguagem para penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo 

em que nos torna 'míopes' (FREIRE, 1996, p. 141 e 142). 

Há, portanto, aspectos comuns nas obras dos dois autores, embora ocorram 

divergências: 

Ambos foram críticos das práticas pedagógicas predominantes nos sistemas 

de ensino por seus efeitos excludentes, porém ao mesmo tempo a educação 

escolar uma importância singular na vida dos socialmente dominados. Esta 

confluência nos possibilita buscar pontos de interseções entre a sociologia 

de Bourdieu e a pedagogia de Freire, colocando em ponto menor diferenças 

quanto a elementos analíticos distintos, em especial referentes a 

conceituações de sujeito e agente (ACKER, 2020, p. 107). 

Diante do possível encontro entre teorias de Bourdieu e Freire, as propostas de 

complementação de repertório aqui apresentadas se articulam ao ideal de que a reflexão 

crítica sobre a prática docente se torna “[...] uma exigência da relação Teoria/Prática sem a 

qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p. 22). 

Neste sentido, o conhecimento de mundo, elemento importante da pedagogia de 

Freire e aqui utilizado em conexão com a percepção feminista do currículo androcêntrico 

proporcionou a construção das propostas de ensino formuladas a partir da necessidade de 

complementação de repertório. Os questionamentos acerca da realidade social na qual 

estamos inseridos, realidades estas fundadas em preceitos androcêntricos, pouco inclusivos 

e pouco representativos da diversidade de gênero, foram direcionados aos/as professores/as, 

alunos/as e demais telespectadores das aulas televisionadas. 
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  Cabe deixar claro que a premissa utilizada para a composição das propostas foi a 

complementação de repertórios a partir da disparidade de referenciais por gênero observados 

nos livros didáticos da Coleção Ápis - Arte analisados, delimitando a concepção 

heterossexual (homem x mulher), posto que os conteúdos nem ao menos caracterizam 

equidade binária dos gêneros. Abordagens que incluam outras identidades de gênero e que 

apresentem repertórios ainda mais inclusivos são de fundamental importância, vindo, 

também, ao encontro de alternativas de redefinição curricular e das teorias pós-críticas de 

currículo (SILVA, 1999).  

Nos próximos itens, apresento nove propostas, sendo três para o 1º ano, três para o 2º 

e o 3º anos, e três para o 4º e 5º anos. A organização multisseriada dos planejamentos respeita 

o cronograma das aulas televisionadas no programa “Venha Aprender”43, e as temáticas 

buscaram sanar as ausências constatadas na análise dos livros da coleção Ápis.  

A busca pelo viés da inclusão, explicitada por meio das propostas, não contempla 

apenas temas relacionados a inserção de artistas mulheres. A proposta 2 do 4º e 5º ano, por 

exemplo, elucida uma perspectiva de trabalho transversal, a partir da abordagem da temática 

da arte Indígena. Nesse sentido, o viés interseccional da proposta adiciona novo filtro de 

inclusão ao promover a discussão do tema da arte indígena a partir de obra de uma artista 

mulher. 

 

 

 

 
43 As aulas foram planejadas e gravadas durante os meses de setembro, outubro e novembro. 
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3.3.1 Propostas para o 1º ano 

PROPOSTA 1 – 1º ANO 

TEMA DA AULA: A produção feminina nas Artes  

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNjJwikr-JA 

COMPETÊNCIA: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

INTRODUÇÃO: A aula problematiza a desigualdade de gênero entre homens e mulheres 

na sociedade e no campo das Artes, tendo em vista o problema do androcentrismo 

constatado no repertório artístico dos livros didáticos utilizados pelos/as alunos/as. 

HABILIDADE: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativo à linguagem artística. 

OBJETIVOS: 

▪ Compreender que por muito tempo, meninas e mulheres foram impedidas de se expressar 

artisticamente; entender que em muitos lugares do mundo, as mulheres ainda lutam por 

igualdade. 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula perguntando aos/as alunos/as: “O que você quer ser quando crescer?”; 

▪ Discutir as hipóteses levantadas pelas crianças; 

▪ Explicar que nos dias de hoje, tanto meninos quanto meninas podem sonhar com o que 

querem ser no futuro, mas que as coisas nem sempre foram assim; 

▪ Contar que por muito tempo, somente os meninos e homens podiam sonhar com o futuro; 

▪ Explicar que as meninas, diferentemente dos meninos, tinham suas vidas definidas pelo 

que a sociedade considerava correto para elas; 

▪ Contar que em diversas partes do mundo os direitos das mulheres ainda são negados e 

não são os mesmos que os dos homens; 

▪ Mostrar a representação de duas crianças imaginando o futuro e categorizar as atividades 

que eram comumente atribuídas aos homens e mulheres; 

▪ Apresentar a animação “Mulheres Fantásticas: Malala” que conta a história de luta pelo 

acesso à educação da ativista paquistanesa Malala Yousafzai (1997-). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8; 

https://www.youtube.com/watch?v=PNjJwikr-JA
https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8
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▪ Sugerir a leitura do livro “Malala: a menina que queria ir para a escola” escrito por 

Adriana Carranca.  

Disponível em: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-

que-queria-ir-para-a-escola/; 

▪ Refletir sobre a importância de vivermos em um país onde as meninas tem acesso à 

educação, ao contrário do contexto onde vivia Malala; 

▪ Explicar que no campo das Artes também existiu e ainda existe muito preconceito: muitas 

mulheres não puderam se expressar artisticamente, pois algumas tradições sociais 

restringiam as ações delas; 

▪ Contar que os artistas homens sempre representaram mulheres em suas obras, mas que a 

sociedade não permitia que elas assumissem o papel de criadoras; 

▪ Por meio da história “Coisa de Menina” de Pri Ferrari, desmistificar a ideia de que 

existem coisas específicas para as meninas; 

▪ Perguntar aos/as alunos/as: 

 O que é coisa de menina? 

▪ Concluir explicando que coisa de menina é tudo aquilo que ela quiser ser; 

▪ Explicar a tarefa de casa: as meninas deverão representar por meio de desenho aquilo que 

elas desejam ser; os meninos desenharão uma mulher importante, que admirem; 

(Apêndice II) 

▪ Realizar a revisão da aula: 

 Durante muitos e muitos anos, somente os meninos podiam sonhar com um futuro 

profissional: as meninas restava pensar no casamento e em constituir uma família; 

 Muitas meninas e mulheres, ao redor do mundo, ainda lutam por uma vida mais digna 

e por direitos básicos como o de poder ir para a escola; 

 Nas Artes não foi diferente: no passado, as mulheres não puderam se expressar 

artisticamente e não eram incentivadas a seguir uma carreira artística; 

 Hoje em dia, mulheres e meninas conquistaram o direito de ser tudo aquilo que 

quiserem, mas a luta por igualdade ainda continua. 

REFERÊNCIA: 

FERRARI, P. Coisa de menina / Pri Ferrari – 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

2016. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
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PROPOSTA 2 - 1º ANO 

TEMA DA AULA: Yayoi Kusama e os elementos das Artes Visuais. 

INTRODUÇÃO: A sequência de aulas se baseará em obras de artistas mulheres que 

compuseram suas produções a partir dos elementos das Artes visuais ponto, cor e espaço, 

por meio de atividades de desenho, pintura e instalação. A artista visual utilizada como 

referência é Yayoi Kusama (1929-), por sua obra ser colorida e demonstrar de forma simples 

a utilização dos elementos das Artes visuais. No entanto, outras artistas mulheres podem ser 

selecionadas. 

HABILIDADES: Identificar e apreciar formas distintas das Artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético; Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, movimento, etc.). 

OBJETIVOS: 

▪ Observar, identificar e reconhecer os elementos constitutivos da linguagem visual: ponto 

e espaço; 

▪ Observar, identificar e reconhecer as possibilidades de uso dos elementos em 

composições artísticas; 

▪ Produzir com a utilização dos elementos constitutivos das Artes Visuais. 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula apresentando as crianças a trajetória artística de Yayoi Kusama (1929-). 

Disponível em: https://www.ebiografia.com/yayoi_kusama/;   

▪ Comentar que a artista se expressa por meio de pinturas, esculturas, colagens, instalações 

(entre outros) e que um elemento comum utilizado em várias de suas obras é o ponto. 

▪ Mostrar para os/as alunos/as algumas obras da artista para que observem atentamente as 

composições, a fim de que possam apreciar as obras. 

▪ Após a visualização de algumas composições, apresentar a obra Dots (1990). Obra 

disponível em: 

https://media.mutualart.com/Images/2017_09/07/10/104852025/1d7a7794-09f3-4579-

99a4-cd38b93d15db_570.Jpeg. 

▪ Explicar que Dots significa Ponto em Português, e guiar a apreciação/observação; 

▪ Mostrar a variação do tamanho dos pontos utilizados pela artista na obra. Explicar que os 

pontos podem ser desenhados, recortados ou modelados, assim como utilizados diversos 

https://www.ebiografia.com/yayoi_kusama/
https://media.mutualart.com/Images/2017_09/07/10/104852025/1d7a7794-09f3-4579-99a4-cd38b93d15db_570.Jpeg
https://media.mutualart.com/Images/2017_09/07/10/104852025/1d7a7794-09f3-4579-99a4-cd38b93d15db_570.Jpeg
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materiais (papeis coloridos, massa de modelar, lápis de cor, folhas de papel sulfite, 

materiais de recorte e colagem...) e cores para a composição 

▪ Demonstrar a possibilidade de criação de uma composição visual a partir das obras da 

artista; 

▪ Realizar a revisão da aula: 

 Qual artista estudamos na aula de hoje? 

 Qual elemento das Artes visuais a artista mais usa em sua obra? 

 É possível criar diferentes obras visuais utilizando o mesmo elemento?
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PROPOSTA 3 - 1º ANO 

TEMA DA AULA: Teatralidades na Literatura Infantil44 

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO: 

https://www.youtube.com/watch?v=nu7QNScDbu8   

COMPETÊNCIA: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

INTRODUÇÃO: A aula discute as possibilidades cênicas advindas de histórias infanto-

juvenis.  

HABILIDADE: Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes 

em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas. 

OBJETIVO: 

▪ Ouvir e compreender que as histórias podem ser contadas de diversas formas, e que 

podemos, inclusive, transformá-las em encenações teatrais. 

ETAPAS:  

▪ Iniciar a aula solicitando que os/as alunos/as realizem a leitura da imagem apresentada, 

onde duas crianças aparecem diante de um livro do qual saem diversas coisas: planetas, 

balões, animais... 

▪ Questionar os/as alunos/as: quando lemos um livro, várias coisas saem dele como na 

imagem? 

▪ Explicar que a leitura proporciona novos horizontes e nos permite viajar para vários locais 

diferentes, por meio das histórias e das personagens que nos ensinam várias coisas; 

▪ Contar e encenar uma história e pedir que os/as alunos/as se atentem aos personagens, o 

local onde a história se passa, bem como demais detalhes do enredo; 

▪ A história se chama “O aniversário da Bruxa Kika” da autora Léia Cassol: 

▪ Biografia resumida: Nasceu no município de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Entrou 

no universo da literatura por meio das histórias que o pai lhe contava quando pequena. 

Sua professora também serviu de inspiração por meio das histórias que contava durante 

as aulas. 

▪ Explicar que além de texto escrito, o livro também possuí ilustrações, que no caso da 

história, foram criadas pela ilustradora Giana Lorenzini; 

 
44 A aula foi planejada em conjunto pela equipe de Arte da SME. Autor: Luiz Fernando Ribas; Coautoras: Kelly 

Vieira Baba, Milene Karau Pereira e Tatiana S. C. Fernandes. Gravada pelas coautoras. 

https://www.youtube.com/watch?v=nu7QNScDbu8
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▪ Realizar a contação da história e ao final questionar:  

 Quem representou a bruxa Kika?  

 Quem representou a bruxa a bruxa mãe?  

 Quem narrou a história?  

▪ Espera-se que os/as alunos/as reconheçam quem encenou as personagens e realizou a 

narração ao final da encenação; 

▪ Partindo das respostas dos/as alunos/as, explicar que uma história escrita pode se 

transformar em uma dramatização teatral. Sendo assim, teatro é a Arte que dá vida aos 

personagens, por meio da representação de uma situação, que nesse caso, foi o aniversário 

da bruxinha Kika descrito na história do livro;  

▪ Cantar a música baseada na história, criada pela própria autora e disponível em seu canal 

do YouTube (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UCuCipEmT4o). 

Ensinar e solicitar que os/as alunos/as acompanhem e realizem os comandos dados 

durante a música; 

▪ Realizar a revisão da aula: 

 As histórias dos livros podem ser contadas de inúmeras formas e o teatro é uma delas; 

▪ Encerrar a aula cantando Parabéns para a bruxinha Kika. 

REFERÊNCIA: 

CASSOL, L. N. S. O aniversário da bruxa Kika. Porto Alegre: Cassol, 2013. 20 p. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCuCipEmT4o
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3.3.2 Propostas multisseriadas para o 2º e 3º anos 

PROPOSTA 1 - 2º E 3º ANOS 

TEMA DA AULA: A produção feminina nas Artes 

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO:  

https://www.youtube.com/watch?v=uAUrXu1D37Q&t=4157s 

COMPETÊNCIA: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

INTRODUÇÃO: A aula problematiza a desigualdade de gênero entre homens e mulheres 

na sociedade e no campo das Artes, tendo em vista o problema do androcentrismo constatado 

no repertório artístico dos livros didáticos utilizados pelos/as alunos/as. 

OBJETIVOS:  

▪ Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativo à linguagem artística. 

▪ Compreender que por muito tempo, meninas e mulheres foram impedidas de se expressar 

artisticamente; 

▪ Entender que em muitos lugares do mundo, as mulheres ainda lutam por igualdade. 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula perguntando aos/as alunos/as: 

 “O que você quer ser quando crescer?” 

▪ Discutir as hipóteses levantadas pelas crianças; 

▪ Explicar que nos dias de hoje, tanto meninos quanto meninas podem sonhar com o que 

querem ser no futuro, mas que as coisas nem sempre foram assim; 

▪ Contar que por muito tempo, somente os meninos e homens podiam sonhar com o futuro; 

▪ Explicar que as meninas, diferentemente dos meninos, tinham suas vidas definidas pelo 

que a sociedade considerava correto para elas; 

▪ Contar que em diversas partes do mundo os direitos das mulheres ainda são negados e 

não são os mesmos que os dos homens; 

▪ Mostrar a representação de duas crianças imaginando o futuro e categorizar as atividades 

que eram comumente atribuídas aos homens e mulheres; 

https://www.youtube.com/watch?v=uAUrXu1D37Q&t=4157s
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▪ Apresentar a animação “Mulheres Fantásticas: Malala” que conta a história de luta pelo 

acesso à educação da ativista paquistanesa Malala Yousafzai (1997-). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8; 

▪ Sugerir a leitura do livro “Malala: a menina que queria ir para a escola” escrito por 

Adriana Carranca. Disponível em: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-

para-a-escola/; 

▪ Refletir sobre a importância de vivermos em um país onde as meninas tem acesso à 

educação, ao contrário do contexto onde vivia Malala; 

▪ Explicar que no campo das Artes também existiu e ainda existe muito preconceito: muitas 

mulheres não puderam se expressar artisticamente, pois algumas tradições sociais 

restringiam as ações delas; 

▪ Contar que os artistas homens sempre representaram mulheres em suas obras, mas que a 

sociedade não permitia que elas assumissem o papel de criadoras; 

▪ Contar a história de Frida Kahlo (1907-1954) aos/as alunos/as, e citá-la como artista 

mulher que rompeu com paradigmas sociais que impunham regras as mulheres e as 

artistas em seu tempo; 

▪ Sugerir a leitura do livro: ALKAYAT, Z. COSFORD, N. Frida Kahlo: retratos da vida. 

2016, Quarto Publishing Plc; 

▪ Sugerir que os/as alunos/as assistam ao vídeo “Mulheres Fantásticas: Frida Kahlo”. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o;  

▪ Por meio da história “Coisa de Menina” de Pri Ferrari, desmistificar a ideia de que 

existem coisas específicas para as meninas; 

▪ Perguntar aos/as alunos/as: 

 O que é coisa de menina? 

▪ Concluir explicando que coisa de menina é tudo aquilo que ela quiser ser; 

▪ Explicar a tarefa de casa, que consiste na criação de uma Paper Doll de Frida Kahlo; 

(Apêndice III); 

▪ Realizar a revisão da aula: 

 Durante muitos e muitos anos, somente os meninos podiam sonhar com um futuro 

profissional: as meninas restava pensar no casamento e em constituir uma família; 

 Nas Artes não foi diferente: no passado, as mulheres não puderam se expressar 

artisticamente e não eram incentivadas a seguir uma carreira artística; 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o


 

 

118 
 

 Mulheres artistas, como Frida Kahlo, lutaram e resistiram para produzir suas obras e 

viver uma vida digna e igualitária entre homens e mulheres; 

 Hoje em dia, mulheres e meninas conquistaram o direito de ser tudo aquilo que 

quiserem, mas a luta por igualdade ainda continua. 

REFERÊNCIAS: 

ALKAYAT, Z. COSFORD, N. Frida Kahlo: retratos da vida.  Quarto Publishing, 2016. 

FERRARI, P. Coisa de menina / Pri Ferrari – 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

2016. 
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PROPOSTA 2 - 2º E 3º ANOS 

TEMA DA AULA: Teatralidades na Literatura Infantil 

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO: 

https://www.youtube.com/watch?v=MhSquxghTd4  

COMPETÊNCIA: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

INTRODUÇÃO: A aula discute as possibilidades cênicas advindas de histórias infanto-

juvenis.  

HABILIDADES: Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas. 

OBJETIVOS: 

▪ Ouvir e compreender que as histórias podem ser contadas de diversas formas, e que 

podemos, inclusive, transformá-las em encenações teatrais; 

▪ Entender que as histórias poder conter personagens reais e não reais (ficcionais). 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula solicitando que os/as alunos/as realizem a leitura da imagem apresentada, 

onde duas crianças aparecem diante de um livro do qual saem diversas coisas: planetas, 

balões, animais... 

▪ Questionar os/as alunos/as: quando lemos um livro, várias coisas saem dele como na 

imagem? 

▪ Explicar que a leitura proporciona novos horizontes e nos permite viajar para vários locais 

diferentes, por meio das histórias e das personagens que nos ensinam várias coisas; 

▪ Contar a história “O chá das Maravilhas” (2015) escrito por Leia Cassol e ilustrado por 

Vanessa Alexandre por meio de dramatização; 

▪ Explorar os elementos constitutivos do livro e apresentar um breve relato sobre a autora 

e ilustradora; 

▪ Mostrar as ilustrações das personagens feitas por Vanessa Alexandre e categorizá-los em 

personagens reais e não-reais; 

▪ Explicar a atividade de casa, que consiste na criação da continuidade da história; 

(Apêndice IV) 

▪ Realizar a revisão da aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=MhSquxghTd4
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 As histórias dos livros podem ser contadas de inúmeras formas diferentes e que o 

teatro é uma delas; 

 Nas histórias, as personagens podem ser reais ou não reais; 

▪ As histórias podem conter mensagens e ensinamentos. 

REFERÊNCIA: 

CASSOL, L. N. S. O chá das Maravilhas. Porto Alegre: Cassol, 2015. 24 p.
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PROPOSTA 3 - 2º E 3º ANOS 

TEMA DA AULA: Paisagens sonoras nas obras de Tarsila do Amaral45 

COMPETÊNCIA: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. 

INTRODUÇÃO: A aula explora o conteúdo das Paisagens Sonoras por meio de pinturas da 

artista brasileira Tarsila do Amaral (1886-1973). 

COMPETÊNCIA: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais.  

HABILIDADES: Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos. 

OBJETIVOS: 

▪ Compreender o conceito de Paisagem Sonora por meio de obras da artista plástica 

brasileira Tarsila do Amaral; 

▪ Identificar, em obras visuais, sonoridades; 

▪ Dramatizar sons. 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula perguntando aos/as alunos/as: 

 Vocês conhecem Tarsila do Amaral? 

 Vocês já ouviram falar em Paisagem Sonora? 

▪ Discutir as hipóteses levantadas pelas crianças; 

▪ Apresentar a trajetória artística de Tarsila por meio dos vídeos (1. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqpLoWtMb1E e/ou 2. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=05u2hWRwJqI); 46 

▪ Discutir com os/as alunos/as sobre o conteúdo do vídeo; 

▪ Explicar que as obras da artista são visuais, ou seja, não possuem sons; 

▪ Questionar: 

 É possível identificar sonoridade em obras visuais? 

▪ Mostrar a obra disponível em: http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/ 

para os/as alunos/as; 

▪ Realizar a leitura da obra juntamente aos/as alunos/as, identificando todos os elementos 

empregados pela artista; 

 
45 A aula foi planejada em conjunto pela equipe de Arte da SME. Autor: Luiz Fernando Ribas; Coautoras: Kelly 

Vieira Baba, Milene Karau Pereira e Tatiana S. C. Fernandes. Não houve tempo hábil para gravação no ano 

letivo de 2020, em virtude de mudanças ocorridas no cronograma de aulas da TV Educativa. 
46 O vídeo foi planejado em conjunto pela equipe de Arte da SME, indo ao ar no dia 28/04/2020. Autor: Luiz 

Fernando Ribas; Coautora: Kelly Vieira Baba. Gravado pela coautora. 

https://www.youtube.com/watch?v=RqpLoWtMb1E
https://www.youtube.com/watch?v=05u2hWRwJqI
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
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▪ Chamar a atenção das crianças para o Trem e questionar: qual é o som do Trem? (Espera-

se que as crianças criem a sonoridade do meio de locomoção); 

▪ Reproduzir o vídeo “Sons de Trem” para os/as alunos/as (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Toowy85_3IQ) se possível, juntamente a 

visualização da obra da artista; 

▪ Neste momento, chamar a atenção dos/as alunos/as para o fato de que embora seja uma 

pintura, o quadro permite identificar sonoridades, uma vez que a artista representou 

elementos reais que possuem sons; 

▪ Apresentar a obra “Morro da favela” de 1924 (Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928) e solicitar que os/as alunos/as 

(individualmente ou em grupo) identifiquem todos os elementos representados por 

Tarsila que possam presumir sonoridade, como: 

 Sons das pessoas se comunicando; 

 Sons do vento sobre as plantas; 

 Latido do cachorro; 

 Sons da cidade. 

▪ Realizar o mesmo exercício por meio da obra “Carnaval em Madureira” de 1924 

(Disponível em: http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/): 

 Destacar a sonoridade presente em festas como as de carnaval: músicas, conversas, 

etc.; 

▪ Conceituar paisagem sonora: 

 Sugestão 1: vídeo “O que é paisagem sonora? Vídeo-aula”. (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_UGw_KpVKYU); 

 Sugestão 2: vídeo: “Paisagem Sonora”. (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv8xW8p3QqY); 

▪ Distribuir aos/as alunos/as divididos em grupos, obras impressas de Tarsila, nas quais a 

artista representa diversas senas. Solicitar que as crianças realizem a leitura das imagens 

e elenquem as possibilidades sonoras observadas. Posterior a leitura, solicitar que cada 

grupo apresente a obra e represente os sons para toda a turma. Obras sugeridas: 

 Obra: “O sapo” de 1928. (Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/); 

 Obra: “O Touro”, de 1928. (Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/); 

https://www.youtube.com/watch?v=Toowy85_3IQ
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
https://www.youtube.com/watch?v=_UGw_KpVKYU
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/
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 Obra: “A Família”, de 1924. (Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/); 

▪ Propor a produção de composição visual onde cada aluno/a possa destacar elementos 

sonoros por meio de imagens (desenhos, recortes e colagens, etc.); 

▪ Expor o trabalho dos/as alunos/as; 

▪ Realizar a revisão da aula: 

 As paisagens sonoras estão presentes em todos os espaços que nos rodeiam, basta que 

prestemos atenção no que ouvimos ao nosso redor; 

▪ É possível encontrar sonoridade em composições visuais. 
 

 

 

 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
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3.3.3 Propostas multisseriadas para o 4º e 5º anos 

PROPOSTA 1 - 4º E 5º ANOS 
 

TEMA DA AULA: A produção feminina nas Artes. 

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6a4Xb0VQLc  

COMPETÊNCIA: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

 

INTRODUÇÃO: A aula problematiza a desigualdade de gênero entre homens e 

mulheres na sociedade e no campo das Artes, tendo em vista o problema do 

androcentrismo constatado no repertório artístico dos livros didáticos utilizados pelos/as 

alunos/as. 

HABILIDADE: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, favorecendo a construção 

de vocabulário e repertório relativo à linguagem artística. 

OBJETIVOS: 

▪ Compreender que por muito tempo, meninas e mulheres foram impedidas de se 

expressar artisticamente; 

▪ Discutir sobre desigualdade de gênero entre homens e mulheres; 

▪ Entender que em muitos lugares do mundo, as mulheres ainda lutam por igualdade. 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula perguntando aos/as alunos/as: 

 “O que você quer ser quando crescer?” 

▪ Discutir as hipóteses levantadas pelas crianças; 

▪ Explicar que nos dias de hoje, tanto meninos quanto meninas podem sonhar com o 

que querem ser no futuro, mas que as coisas nem sempre foram assim; 

▪ Contar que por muito tempo, somente os meninos e homens podiam sonhar com o 

futuro; 

▪ Explicar que as meninas, diferentemente dos meninos, tinham suas vidas definidas 

pelo que a sociedade considerava correto para elas; 

▪ Contar que em diversas partes do mundo os direitos das mulheres ainda são negados 

e não são os mesmos que os dos homens; 

https://www.youtube.com/watch?v=M6a4Xb0VQLc
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▪ Mostrar a representação de duas crianças imaginando o futuro e categorizar as 

atividades que eram comumente atribuídas aos homens e mulheres; 

▪ Apresentar a animação “Mulheres Fantásticas: Malala” que conta a história de luta 

pelo acesso à educação da ativista paquistanesa Malala Yousafzai (1997-). Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8; 

▪ Sugerir a leitura do livro “Malala: a menina que queria ir para a escola” escrito por 

Adriana Carranca. Disponível em: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-

para-a-escola/; 

▪ Refletir sobre a importância de vivermos em um país onde as meninas tem acesso à 

educação, ao contrário do contexto onde vivia Malala; 

▪ Explicar que no campo das Artes também existiu e ainda existe muito preconceito: 

muitas mulheres não puderam se expressar artisticamente, pois algumas tradições 

sociais restringiam as ações delas; 

▪ Contar que os artistas homens sempre representaram mulheres em suas obras, mas 

que a sociedade não permitia que elas assumissem o papel de criadoras; 

▪ Contar a história de Maria Anna Mozart (1751-1829) por meio do vídeo “Mulheres 

Fantásticas: Nannerl Mozart” (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FOQxGRNYLhM) aos/as alunos/as, e citá-la 

exemplo de artista mulher que teve sua carreira artística interrompida por ser mulher; 

▪ Sugerir que os/as alunos/as assistam ao vídeo  

▪ Por meio da história “Coisa de Menina” de Pri Ferrari, desmistificar a ideia de que 

existem coisas específicas para as meninas; 

▪ Perguntar aos/as alunos/as: 

 O que é coisa de menina? 

▪ Concluir explicando que coisa de menina é tudo aquilo que ela quiser ser; 

▪ Explicar a tarefa de casa, que consiste em texto informativo e questionário sobre a 

trajetória artística de Maria Anna Mozart (1751-1829); (Apêndice V) 

▪ Realizar a revisão da aula: 

 Durante muitos e muitos anos, somente os meninos podiam sonhar com um futuro 

profissional: as meninas restava pensar no casamento e em constituir uma família; 

 Muitas meninas e mulheres, ao redor do mundo, ainda lutam por uma vida mais 

digna e por direitos básicos, como o de poder ir para a escola; 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.youtube.com/watch?v=FOQxGRNYLhM
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 No passado, meninas e mulheres como Maria Anna Mozart (1751-1829) não 

puderam se expressar artisticamente. Isso gerou o apagamento de várias histórias 

de artistas mulheres; 

 Hoje em dia, mulheres e meninas conquistaram o direito de ser tudo aquilo que 

quiserem, mas a luta por igualdade ainda continua. 
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PROPOSTA 2 - 4º E 5º ANOS 

TEMA DA AULA: Arte indígena 

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO: 

https://www.youtube.com/watch?v=6khpRvxRLJQ 

COMPETÊNCIA: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  INTRODUÇÃO: Na aula, são apresentadas as principais 

manifestações artísticas dos povos indígenas, além de possibilitar o entendimento acerca 

da importância da preservação e valorização de tais produções. 

HABILIDADE: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, favorecendo a construção 

de vocabulário e repertório relativo às diferentes linguagens artísticas. 

OBJETIVOS:  

▪ Conhecer a riqueza e a diversidade das manifestações artísticas dos povos indígenas; 

▪ Produzir uma composição visual utilizando duas técnicas da Arte Indígena. 

ETAPAS:  

▪ Iniciar a aula perguntando aos/as alunos/as “O que é ser índio para você?”; 

▪ Refletir sobre a pergunta a partir da obra “Mikay” (2009) da artista indígena Arissana 

Pataxó (1983-). Para mais informações sobre a artista e a obra acesse: 

https://revistadesvio.com/2019/04/01/4109/;  

▪ Explicar que a identidade só pode ser definida pela pessoa ou grupo social ao qual ela 

pertence. Nesse caso, não cabe a nós, homens e mulheres brancos alheios a cultura 

dizer se alguém é ou não indígena; 

▪ Com auxílio de texto, contar aos/as alunos/as que atualmente no Brasil existem mais 

de 300 povos indígenas com mais de 270 línguas (dialetos) diferentes, o que 

inviabiliza ainda mais a padronização de uma concepção única sobre o que é ser 

indígena; 

▪ Diante de tais dados, comentar a enorme diversidade de grupos e culturas indígenas; 

▪ Discutir a terminologia correta a ser utilizada quando nos referimos aos povos 

indígenas. Dar duas opções: “Índios” ou “Indígenas”. Explicar que o termo “índio” 

não é o correto a ser utilizado, sendo “indígenas, povos nativos ou originários” a 

forma certa de se referir a esses povos; 

https://www.youtube.com/watch?v=6khpRvxRLJQ
https://revistadesvio.com/2019/04/01/4109/
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▪ Explicar também que “Indígena” é o contrário da palavra “Alienígena”: indígena é 

nativo, nascido em um determinado local e alienígena significa estrangeiro, estranho, 

desconhecido... 

▪ Explicar que os povos originários são pertencentes ao local e que, portanto, não 

podemos presumir que a eles pertencem somente os espaços das aldeias e não das 

cidades; 

▪ Mostrar dados estatísticos que demonstram o desaparecimento da cultura indígena em 

nosso país desde a colonização por Portugal em 1500; 

▪ Por meio da animação “Os indígenas – Raízes do Brasil” (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s), explicar: 

▪ como ocorreu a redução da população indígena no país; 

▪ que o problema relacionado a diminuição dos povos indígenas ainda não acabou e 

deixar claro que a resistência para manutenção da cultura ainda continua. 

▪ Discutir com os/as alunos/as a relação da vida com a Arte indígena: de nada adianta 

estudar as manifestações artísticas dos povos indígenas se a população ainda não 

aprendeu a respeitar a cultura desses povos; 

▪ Contar aos/as alunos/as que existem diversas manifestações artísticas indígenas e que 

diante do imenso número de grupos que habitam o Brasil, não podemos presumir que 

tudo é igual; 

▪ Apresentar as principais manifestações artísticas dos indígenas por meio de fotos: a 

dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a Arte plumária e 

a música; 

▪ Esclarecer aos/as alunos/as que muitos povos indígenas não possuem a figura do 

artista. Para alguns grupos, a dedicação exclusiva a uma única atividade significa 

obsessão; 

▪ Explicar que a Arte indígena não é apenas utilitarista e que esses povos incluem em 

todas as suas produções aspectos artísticos e tudo tem significado; 

▪ Falar sobre apropriação cultural: explicar aos/as alunos/as que é desrespeitoso se 

apropriar de simbologias indígenas sem que se saibam quais são os significados; 

▪ Propor a produção de uma composição visual a partir de duas técnicas indígenas: o 

grafismo e o trançado. Explicar cada técnica utilizando texto e vídeo e ensinar o 

processo de criação; 

▪ Realizar a revisão da aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s
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 A Arte indígena é muito rica e diversa e cada povo possuí suas próprias 

simbologias e manifestações culturais; 

 A produção artística está relacionada a vivência dos povos indígenas: tudo que é 

produzido tem um significado específico para cada povo; 

 São exemplos de manifestações artísticas indígenas a dança, a cerâmica, a 

tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a Arte plumária e a música.  

▪ Terminar a aula lendo o depoimento de Davi Kopenawa Yanomani: “Nós, nós 

queremos que a floresta permaneça como é, sempre. Queremos viver nela com boa 

saúde e que continuem a viver nela os espíritos xapiripë, a caça e os peixes. 

Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam, não queremos fábricas, nem 

buracos na terra, nem rios sujos. Queremos que a floresta permaneça silenciosa, que 

o céu continue claro, que a escuridão da noite caia realmente e que se possam ver as 

estrelas”. (Depoimento recolhido e traduzido por Bruce Albert, na maloca Watoriki, 

setembro/1998 – Disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/descobrindo_os_br

ancos.pdf).

https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/descobrindo_os_brancos.pdf
https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/descobrindo_os_brancos.pdf
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PROPOSTA 3 – 4º E 5º ANO 

TEMA DA AULA: Arte Ponta-grossense47  

LINK PARA ACESSO AO CONTEÚDO GRAVADO: 

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

COMPETÊNCIA: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial da 

cultura brasileira, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.  

 

INTRODUÇÃO: A aula explora a Arte produzida por artistas de Ponta Grossa, em 

comemoração ao aniversário da cidade. 

HABILIDADE: Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 

artísticas e culturais do seu entorno social. 

OBJETIVO: 

▪ Reconhecer e valorizar artistas locais. 

ETAPAS: 

▪ Iniciar a aula parabenizando Ponta Grossa pelos 197 anos; 

▪ Falar sobre a importância de (re)conhecer artistas locais e valorizar a Arte ponta-

grossense; 

▪ Relembrar as quatro linguagens da Arte estudadas na escola; 

▪ Conhecer artistas locais por meio de análise de obras, trajetória artística e vídeos: 

 Carlos Leandro de Freitas (Leboard) – Artes Visuais: Grafitti; 

 Nessandra Cordeiro – Artes Visuais: Pinturas e Gravuras; 

 Silmara Lesiko e Beatriz Lesiko – Artes Visuais: Pintura; 

 Thatiane Rhafaela Loppnow – Dança: Balé Clássico 

 Renan Simonato – Professor de Teatro; 

 Elias Eurich – Música: piano. 

▪ Os/as próprios/as artistas pontuam características de suas produções artísticas nos 

vídeos expostos; 

▪ Revisar o que aprendemos: 

 Os artistas locais e a Arte que eles produzem contribuem para a construção e 

valorização da cultura local.

 
47 As aulas foram planejadas em conjunto pela equipe de Arte da SME. Autor: Luiz Fernando Ribas; 

Coautoras: Kelly Vieira Baba e Tatiana S. C. Fernandes. Gravado pelas coautoras. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNHrFInlgLU
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3.4 Reflexões sobre a implementação das propostas por meio das aulas 

televisionadas 

 As propostas48 de aula apresentadas foram produzidas tendo em vista a realidade 

do ensino remoto emergencial vivenciado no ano de 2020 em Ponta Grossa, e refletem as 

limitações impostas pelo formato do programa, que é televisionado em um tempo 

diferente do que poderia ser realizado presencialmente na escola.  

 No entanto, as aulas poderão ser adaptadas ao processo de ensino presencial, o 

que amplia as possibilidades de trabalho com os/as alunos/as, uma vez que ao gravar, não 

se pode obter nenhuma forma de feedback ou interação imediata com as crianças, para 

coleta de informações e novas problematizações propostas pelos/as próprios/as 

estudantes. 

 No ensino presencial, a introdução ao tema da baixa representatividade de gênero 

entre homens e mulheres no campo das Artes poderá se dar da seguinte forma: 

 Iniciar os estudos coletando dos/as alunos/as dados sobre repertório artístico: 

quem são os artistas que vocês mais gostam? O que vocês costumam ouvir 

(música), ver (Artes visuais, dança e teatro) para introduzir o assunto; 

 A partir dos dados, criar listas onde sejam comparadas as respostas dos/as 

alunos/as, de modo a visualizar a presença (ou não) de repertório androcêntrico; 

 Propor pesquisas por parte das crianças acerca do repertório artístico dos 

familiares; 

 Criar lista com nomes de artistas mulheres expoentes em diversos contextos 

(regional, nacional e internacional); 

 Propor a criação de livreto da turma, onde sejam expostas trajetórias artísticas 

(criadas em forma de texto coletivo a partir da pesquisa bibliográfica), releituras 

e composição de obras de uma ou várias artistas mulheres; 

 Criar exposições com os trabalhos dos/as alunos/as, com enfoque em estudos de 

produções de artistas mulheres; 

 Realizar pesquisas simples no Google para ilustrar o problema da baixa 

representatividade de gênero. Propor que os/as estudantes pesquisem a partir de 

palavras chave como “Artistas mais famosos”. Os/as alunos/as poderão visualizar 

de forma ilustrada o foco que se dá as obras masculinas, quando comparada as 

femininas, como no exemplo da Figura 20.

 
48 Os sites consultados para pesquisa e formulação das propostas encontram-se listados no Apêndice VII. 
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Figura 20: Print de tela de pesquisa no Google, que ilustra o androcentrismo no campo da 

Arte. 

 

FONTE: coletado em pesquisa na internet.49 

 

É importante observar, durante toda a aula, o nível de envolvimento dos/as 

alunos/as com o assunto, para redirecionar os encaminhamentos metodológicos. A 

discussão sobre as causas da invisibilidade das mulheres na Arte, devem servir de fio 

condutor para justificar a disparidade com as produções masculinas.  

Também central no trabalho foi o incentivo à criatividade, importante em aulas 

presenciais, remotas ou híbridas. Atividades e jogos que objetivem tornar os/as estudantes 

agentes do processo educacional podem servir de gatilho para novas problematizações, 

partindo dos/as próprios/as discentes.  

A expressão torna os sujeitos mais aptos a adaptação e transformação diante de 

diversos oponentes e situações, como as próprias reorganizações nos modos de ensinar e 

aprender num contexto de pós-pandemia. 

Através dos jogos de situações, o aluno tem seu mais espontâneo 

meio de expressão: a simulação. Reunindo jogos dramáticos aos 

criativos, estimulamos uma reformulação de ideias (consciente ou 

inconscientemente), possibilitando novas atitudes [...]. Assim 

adaptamos o educando às contingências das sociedades atuais, de 

mudanças tão rápidas (HAETINGER, 2016, p. 12 e 13). 

 Dentre as mudanças, nada mais atual do que as vivenciadas no contexto da 

educação no período da pandemia e pós-pandemia, exigindo posturas criativas tanto por 

 
49 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=artistas+mais+famosos&oq=artistas+mais+famosos&aqs=chrome.0.6

9i59j0l7.3211j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.google.com/search?q=artistas+mais+famosos&oq=artistas+mais+famosos&aqs=chrome.0.69i59j0l7.3211j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=artistas+mais+famosos&oq=artistas+mais+famosos&aqs=chrome.0.69i59j0l7.3211j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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parte de educadores/as quanto de alunos/as. A criatividade, nesse sentido, se relaciona a 

experiência de vivenciação e experimentação de desafios que exijam novas respostas e 

caminhos:   

Quando desenvolvemos a criatividade, melhoramos consideravelmente 

nossa autoimagem e autoestima. Podendo discernir melhor as coisas 

que são importantes para nós, conseguimos a todo momento gerar ideias 

novas e únicas, o que é fundamental para nosso desenvolvimento como 

ser humano (HAETINGER, 2016, p. 19). 

 Max G. Haetinger, autor do livro Criatividade: criando arte e comportamento 

(2016), afirma que para se desenvolver um senso crítico apurado, precisamos trabalhar a 

criatividade. Nessa perspectiva, é necessário “oportunizar que o aluno se relacione, crie, 

invente, divirta-se” (HAETINGER, 2016, p. 20). Reitera-se, nesse sentido, o papel dos/as 

educadores/as como facilitadores no processo de ensino e aprendizagem, premissa que 

não deve ser perdida de vista em qualquer forma de situações didáticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os livros didáticos distribuídos por meio do PNLD e amplamente utilizados na 

educação básica são instrumentos facilitadores da aprendizagem em meio a um cenário de 

precariedade do ensino público. Por meio deles, professores/as e alunos/as podem ter acesso 

a informações, imagens e outros elementos que definem a formação a do repertório referente 

as diferentes áreas do conhecimento. 

 Reconhecer a predominância de discursos e conteúdos androcêntricos nos livros da 

coleção Ápis para o componente Arte permite que seja problematizada a subalternidade da 

mulher diante da disparidade de gênero recorrente nos volumes para cada ano, conforme 

demonstrado pelos dos resultados da pesquisa qualiquantiativa.  

Em uma análise geral dos cinco volumes da coleção, foi possível observar um 

repertório predominantemente masculino, com 68% das obras selecionadas pelos autores 

pertencentes a artistas homens, enquanto que 32% a artistas mulheres. 

Diante dos dados, é possível inferir que os recursos não estão alinhados ao disposto 

na BNCC acerca da diversidade cultural, sob o recorte de representatividade de gênero entre 

homens e mulheres, embora os autores anunciem o contrário. 

Conforme as tabelas e figuras apresentadas nas análises dos livros da coleção Ápis - 

Arte (POUGY e VILELA, 2017 a, 2017 b, 2017 c, 2017 d, 2017 e), percebeu-se o recorrente 

apagamento da mulher nos referenciais de Arte e consequente supremacia das produções 

artísticas de homens, demonstrando uma historicidade constituída sob o âmbito da visão 

masculina. 

Constatada a carência de referências femininos, esta dissertação buscou discutir a 

importância de ser reconhecido o problema do androcentrismo e suas implicações arbitrárias 

em livros didáticos como da coleção Ápis, de modo a almejar o distanciamento de lógicas 

discriminatórias. 

A consideração dos aspectos ligados ao modo como o habitus opera por meio da 

violência simbólica não anula, no entanto, os benefícios dos livros para a prática escolar. O 

que se defende aqui, não é a exposição de falhas para o refutamento do livro na cultura 

educativa, uma vez que, no contexto da educação pública do Brasil, marcada por 

insuficiência de recursos financeiros, pode acarretar um ensino ainda mais empobrecido ao 

se abrir mão do recurso didático.  
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Ainda no século XXI, faz-se necessário não somente denunciar tal apagamento, mas 

principalmente buscar e apontar caminhos que demonstrem a possibilidade de ampliar o 

repertório de professores/as e alunos/as, para que seja possibilitado um ensino caracterizado 

pelo apreço a diversidade cultural e norteada pelos princípios da inclusão. 

Uma das alternativas, como explicitado no escopo do texto, é a introdução de 

metodologias de pesquisa por parte dos próprios docentes, que ao se depararem com 

problemas sistémicos como a da baixa representatividade de gênero em recursos educativos, 

podem estabelecer ações que visem a desarticulação de preceitos discriminatórios e pouco 

inclusivos. 

As propostas de complementação de repertório aqui elucidadas, demonstram um 

passo no sentido de tentar reverter o problema posto nos livros, mas não significa que a 

discussão e problematização do assunto com os/as alunos/as deva ser banalizada a ponto de 

se falar uma única vez sobre o tema. A baixa representatividade de gênero, observada nos 

livros e em outros artefatos ligados a cultura e história da Arte, devem ser constantemente 

monitoradas a fim de não se propagar ideais discriminatórios, baseadas unicamente na visão 

de mundo masculina.  

Os/as professores/as devem se atentar ainda aos demais aspectos relacionados a 

diversidade cultural, partindo do princípio de que todos devem se ver valorizados e 

representados por meio dos conteúdos ilustrativos dos livros, independente de quaisquer 

diferenciações. 

Para tanto, faz-se necessário uma abrangência mais significativa de estudos e 

programas de formação continuada, para que os/as docentes possam identificar as 

contradições existentes entre o que é previsto em marcos legais como a BNCC e recursos 

didáticos formulados a partir das normativas, tal qual exposto em minha pesquisa, uma vez 

que identificada divergência, possam ser buscadas alternativas complementares como as aqui 

apresentadas e ainda, curadoria mais cuidadosa nos processos de escolhas dos livros. 

 Embora possa parecer dificultoso e distante o alcance da igualdade plena entre 

gêneros, a educação ainda demonstra ser a melhor ferramenta para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária. A mudança, nesse sentido, será processual, na medida em que 

todos da escola se apropriem e aprendam a observar o modo como o mundo se apresenta, por 

meio de constantes problematizações e questionamentos sobre o que demonstre ser arbitrário.  

Professores/as que reconhecem situações de injustiça e problematizam tais questões 

na escola, colaboram para a desnaturalização de práticas discriminatórias que persistem no 
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âmbito social, e é neste sentido que minha pesquisa pretendeu colaborar, dando luz a um 

problema que persiste no âmago dos livros didáticos e na história da Arte, também na etapa 

do Ensino Fundamental I.
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Apêndice I 

Sugestão de Repertório artístico feminino para planejamento das aulas do programa 

“Venha Aprender” 

Tema da aula: 

TEATRALIDADES NA LITERATURA INFANTIL 

ARTISTA OBRA Sinopse  

Adélia Prado 

 
(1935-) 

Carmela vai à Escola 

  
(2011) 

Quem não adora a hora do recreio? 

Brincar de pique, comer lanche e 

conversar com os amigos até a hora 

do sinal tocar? Carmela tira as 

melhores notas, adora recitar poesia, 

mas também fala sem parar na fila 

da chamada e até troca de lugar com 

a melhor amiga. 

Ilka Brunhilde 

Laurito 

 
(1925-2012) 

A Menina que fez a 

América 

 
(1992) 

Fortunatella é uma menina que vive 

em Saracena, cidade italiana, no 

final do século XIX. Sua mãe e seu 

padrasto emigraram para o Brasil, a 

fim de “fazer a América”. A menina 

vive com a avó, enquanto espera o 

momento de também emigrar de 

país. Seu cotidiano na pequena 

cidade é encantador, cheio de 

histórias dos avós e aventuras típicas 

de crianças daquele período em que 

aviões, carros e outros produtos hoje 

comuns ainda eram assunto de 

ficção científica. 

Telma Guimarães 

Castro de Andrade 

 
(-) 

Rita está crescendo 

 
(1989) 

Rita está crescendo... Um sufoco - a 

primeira menstruação, as espinhas 

no rosto, os nervos e a ansiedade 

dando cambalhotas, e mais tudo a 

que se tem direito nesse período em 

que, pelo que dizem por aí, já somos 

grandinhos demais para continuar 

fazendo certas coisas e ainda não o 

bastante para fazer outras... Neste 

livro, Rita vive esses anos agitados 

em que tanta coisa tem de ser 

decidida e, por meio de um diário 

nos conta todos os seus segredos, 

sonhos, medos... É no registro desse 

dia-a-dia que a gente pode ver Rita 

sendo feliz, sofrendo, errando, 

acertando, aprendendo. Em uma 

palavra - crescendo. 
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Ana Maria 

Machado 

 
(1941-) 

Passarinho me contou 

 
(1983) 

Passarinho me contou é a história de 

um rei que acreditava viver no 

paraíso, até que um dia alguém lhe 

conta sobre um problema que existia 

no seu reino. Surpreso, o rei deseja 

combatê-lo, mas só após o encontro 

com duas crianças, João e Maria, ele 

descobre que o problema estava nas 

próprias pessoas. 

Gente bem diferente 

 
(1997) 

A obra é narrada em primeira 

pessoa, por dois narradores que se 

alternam: Andreia e Rodrigo. Os 

dois compartilham suas descobertas 

sobre a própria família, “gente bem 

diferente”, mas que parece bem 

normal. Para os dois, todos têm uma 

identidade secreta: princesa, a avó; 

pirata, o avô; fada, a mãe; gênio ou 

gigante, o pai. Andreia e Rodrigo 

demonstram grande familiaridade 

com a Literatura Infantil universal, 

fazendo referências a Branca de 

Neve, A princesa e a ervilha, A Bela 

e a Fera, A Bela Adormecida e Peter 

Pan. Divertida e poética, a obra 

chama atenção para as mudanças 

nos papéis sociais da mulher, do 

homem e do idoso, além de sugerir a 

magia e o encanto que podem existir 

nos pequenos atos do cotidiano. 

Maria Clara 

Machado 

 
(1921-2001) 

A menina e o vento e 

outras peças 

 
(1963) 

A menina e o vento conta a história 

do encontro da menina Maria com o 

Vento. Os dois se tornam amigos, 

apesar de quase ninguém acreditar 

nisso, e Maria viaja com o Vento e 

pede a ele que desarrume um pouco 

o mundo porque “mundo 

arrumadinho é muito chato”. 

Terceiro volume da coleção Teatro 

de Maria Clara Machado, este livro 

traz também Maroquinhas Fru-Fru, 

A gata borralheira e Maria Minhoca 

e uma seção de fotos de diferentes 

montagens das peças, pesquisadas 

no arquivo do Tablado. A orelha é 

assinada pela atriz Louise Cardoso. 

Márcia Leite 

Olívia tem dois papais Filha adotiva de Raul e Luís, Olívia 

é uma menina curiosa e alegre, que 

adora usar palavras complicadas e 
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(1960-) 

 
(2010) 

desfiar grandes raciocínios quando 

conversa com seus dois pais. 

Conheça um dia da vida de Olívia, 

suas relações familiares e algumas 

de suas inquietações. 

Aparecida de Jesus 

Ferreira 

 
(-) 

As bonecas negras de 

Lara 

 
(2017) 

O livro traz a história de crianças 

que abordam sobre suas experiências 

com bonecas negras. Retrata 

crianças e famílias diversas, que 

gostam de brincar, contar histórias e 

que valorizam as diferenças. 

Celina Bezerra 

 
(-) 

Bruna: uma amiga down 

mais que especial 

 
(2017) 

O clubinho das meninas que 

brincam é muito especial. Nele há 

espaço para todas, inclusive para 

Bruna, uma menina com síndrome 

de down muito divertida e amorosa. 

Mas até que ponto pode ir essa 

amizade diante dos obstáculos? 

Sabrina a menina albina 

 
(2019) 

Lucas era um menino querido e 

gostava muito de brincar - ele nem 

imaginava a companhia que iria 

ganhar!  

Quando sua irmãzinha nasceu, eles 

brincavam juntos, uma beleza! 

Corriam no sítio que tinha todas as 

cores da natureza. Ela estava sempre 

contente! Sabrina era uma menina 

albina, o que a tornava diferente! 
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Tema da aula: 

A PRODUÇÃO FEMININA NAS ARTES 

ARTISTA 
LINGUAGEM DA 

ARTE 
Breve descrição 

Ana Botafogo 

(1957-) 

Artes Cênicas e Dança 

Bailarina e atriz brasileira 
Principal nome da dança clássica 

brasileira. 

Anna Pavlova 

(1881-1931) 

Dança 

Bailarina Russa 

Seu trabalho excepcional na 

Dança deu um novo sentido ao 

balé clássico. 

Carmem Miranda 

(1909-1955) 

Artes Cênicas e Música 

Atriz e cantora brasileira 

Considera, pela revista Rolling 

Stone como a 15ª maior voz da 

música brasileira. 

Chiquinha Gonzaga  

(1847-1935) 

Música 

Musicista brasileira 
Pianista e primeira mulher a 

reger uma orquestra. 

Clara Nunes 

(1942-1983) 

Música 

Cantora e compositora 

brasileira 

Considerada uma das maiores e 

melhores intérpretes do país. 

Djanira da Motta e Silva 

(1914-1979) 

Artes Visuais 

Pintora brasileira 
Célebre pintora brasileira. 

Elis Regina Carvalho Costa 

(1945-1982) 

Música 

Cantora brasileira 

Considerada por muitos críticos 

como a melhor cantora popular 

do Brasil. 

Fernanda Montenegro 

(1929-) 

Artes Cênicas 

Atriz brasileira 

Considerada uma das melhores 

atrizes do Brasil. Primeira latino-

americana e única brasileira já 

indicada ao Oscar. 

Frida Kahlo 

(1907-1954) 

Artes Visuais 

Pintora mexicana 

Emblemática produção artística 

que retrata a cultura mexicana e 

a experiência feminina nas 

Artes. 

Iria Correia 

(1839-1887) 

Artes Visuais 

Pintora Paranaense 
Pioneira da pintura no Paraná. 

Laura Cardoso 

(1927-) 

Artes Cênicas 

Atriz brasileira 
Uma das atrizes mais premiadas 

do país. 

Lúcia Benedetti 

(1914-1998) 

Teatro 

Autora de obras literárias 
Lançou as bases da dramaturgia 

infantil brasileira. 

Maria Anna Mozart 

(1751-1829) 

Música 

Musicista europeia 

Musicista, irmã de Mozart. 

Precisou abandonar sua carreira 

musical em virtude de ser 

mulher. 

Sofonisba Anguissola 

(1523-1625) 

Artes Visuais 

Pintora Renascentista 
Pintora mais famosa do 

Renascimento. 
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Tema da aula: 

GÊNEROS MUSICAIS 

ARTISTA GÊNERO 

Leci Brandão 

(1944-) 

Uma das mais importantes intérpretes de 

samba e da música popular brasileira 

Samba 

Yvonne Lara da Costa 

(1922-2018) 

Primeira mulher a assinar um samba-enredo 

Samba 

Rita Lee 

(1947-) 

Cantora, compositora, multi-instrumentista, 

atriz e escritora. Conhecida como “Rainha 

do Rock brasileiro”.  

Rock 

 

Maria Bethânia 

(1946-) 

Cantora e compositora brasileira. Eleita pela 

revista Rolling Stone como a quinta maior 

voz da música brasileira. 

MPB 

Elza Soares 

(1930-) 

Cantora e compositora brasileira. Eleita pela 

Rádio BBC de Londres como a cantora 

brasileira do milênio. 

MPB, Samba, dentre outros. 

Alcione 

(1974-) 

Cantora, compositora e multi-instrumentista 

brasileira. Uma das mais notórias sambistas 

do Brasil. 

MPB, Samba, dentre outros. 

Ivete Sangalo 

(1972-) 

Cantora, compositora e multi-instrumentista 

brasileira. Uma das maiores artistas com 

vendagem de discos no Brasil. 

Axé 

Marisa Monte 

(1967-) 

Cantora, compositora, multi-instrumentista e 

produtora musical brasileira. 

Considerada a 4ª maior cantora brasileira 

segundo a revista Rolling Stone. 

MPB, POP, Samba 
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Apêndice II 

Atividade remota proposta para o 1º ano 
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Apêndice III 

Atividade remota proposta para o 2º e 3º ano
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Apêndice IV 

Atividade remota proposta para o 2º e 3º ano 
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Apêndice V 

Atividade remota proposta para o 4º e 5º ano 
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Apêndice VI 

Consulta aplicada as equipes gestoras das escolas municipais de Ponta Grossa 
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Apêndice VII 

Sites consultados para constituição das propostas 

PROPOSTAS DO PRIMEIRO ANO 

PROPOSTA 

1 

▪ Animação: “Mulheres Fantásticas: Malala”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8; 

▪ Livro digital: Malala: a menina que queria ir para a escola, escrito 

por Adriana Carranca. Disponível em: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-

menina-que-queria-ir-para-a-escola/. 

PROPOSTA 

2: 

▪ Trajetória artística de Yayoi Kusama (1929-). Disponível em: 

https://www.ebiografia.com/yayoi_kusama/; 

▪ Obra “Dots” de Yayoi Kusama (1990). Disponível em: 

https://media.mutualart.com/Images/2017_09/07/10/104852025/1

d7a7794-09f3-4579-99a4-cd38b93d15db_570.Jpeg. 

PROPOSTA 

3: 

▪ Vídeo: “Léia Cassol - Aniversário da Bruxa Kika - hora do conto”. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCuCipEmT4o.  

PROPOSTAS DO 2º e 3º ANO: 

PROPOSTA 

1: 

▪ Animação: “Mulheres Fantásticas: Malala”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8; 

▪ Livro digital “Malala: a menina que queria ir para a escola” escrito 

por Adriana Carranca. Disponível em: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-

menina-que-queria-ir-para-a-escola/; 

▪ Animação: “Mulheres Fantásticas: Frida Kahlo”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o. 

PROPOSTA 

3: 

▪ Vídeo “Tarsila”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqpLoWtMb1E; 

▪ Vídeo “EP 07 VEM APRENDER”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=05u2hWRwJqI; 

▪ Obra “Pau Brasil” (1924 – 1928” de Tarsila do Amaral. 

Disponível em: http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-

1924-1928/; 

▪ Vídeo “Sons de Trem”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Toowy85_3IQ; 

▪ Obra “Carnaval em Madureira” (1924) de Tarsila do Amaral. 

Disponível em: http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-

1924-1928/; 

▪ Vídeo “O que é paisagem sonora? Vídeo-aula”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_UGw_KpVKYU; 

▪ Vídeo “Paisagem Sonora”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv8xW8p3QqY; 

▪ Obra: “O sapo” (1928) de Tarsila do Amaral. Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/; 

▪ Obra “O Touro” (1928) de Tarsila do Amaral. Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/ 
▪ Obra: “A Família” (1924) de Tarsila do Amaral. Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/. 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.ebiografia.com/yayoi_kusama/
https://media.mutualart.com/Images/2017_09/07/10/104852025/1d7a7794-09f3-4579-99a4-cd38b93d15db_570.Jpeg
https://media.mutualart.com/Images/2017_09/07/10/104852025/1d7a7794-09f3-4579-99a4-cd38b93d15db_570.Jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=UCuCipEmT4o
https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.youtube.com/watch?v=vnZjagn3W2o
https://www.youtube.com/watch?v=RqpLoWtMb1E
https://www.youtube.com/watch?v=05u2hWRwJqI
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
https://www.youtube.com/watch?v=Toowy85_3IQ
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
https://www.youtube.com/watch?v=_UGw_KpVKYU
https://www.youtube.com/watch?v=Jv8xW8p3QqY
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/pau-brasil-1924-1928/
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PROPOSTAS DO 4º e 5º ANO: 

PROPOSTA 

1: 

▪ Animação: “Mulheres Fantásticas: Malala”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8; 

▪ Animação: “Mulheres Fantásitcas: Nannerl Mozart”. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=FOQxGRNYLhM;  
▪ Livro digital: “Malala: a menina que queria ir para a escola” escrito 

por Adriana Carranca. Disponível em: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-

menina-que-queria-ir-para-a-escola/. 

PROPOSTA 

2: 

▪ Animação: “Os indígenas – Raízes do Brasil”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s; 

▪ Biografia da artista indígena Arissana Pataxó (1983-). Disponível 

em: https://revistadesvio.com/2019/04/01/4109/; 

▪ Depoimento recolhido e traduzido por Bruce Albert, na maloca 

Watoriki, setembro/1998 – Disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/d

escobrindo_os_brancos.pdf. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8
https://www.youtube.com/watch?v=FOQxGRNYLhM
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s
https://revistadesvio.com/2019/04/01/4109/
https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/descobrindo_os_brancos.pdf
https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/descobrindo_os_brancos.pdf
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ANEXO I 

Distribuição de livros pelo PNLD em 2018, 2019 e 2020 
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ANEXO II 

Autorização para aplicação de pesquisa 
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ANEXO III 

Instrução Normativa  
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