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Resumo 

 

FEY, Andréia Schach. Musicistas mulheres e sua inclusão em práticas de arte no ensino 

fundamental. 188 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, Brasil, 2020. 

 

Esta dissertação, no contexto da linha de pesquisa Educação, Cultura e Diversidade, está 

embasada na epistemologia feminista e aborda a problemática do androcentrismo na arte 

(ARCHER, 2012; PERROT, 2007). Os referenciais históricos e teóricos pertinentes ao 

feminismo incluíram Beauvoir (2009), Lauretis (1987), Hollanda (1994), Scott (1995), 

Crenshaw (2002, 2004), Louro (2008) e Bourdieu (2012).  Dada a reprodução cultural do 

androcentrismo como resultado do habitus e da violência simbólica, foi realizada pesquisa 

acerca da visibilidade de nomes por gênero em livros didáticos de Arte do nível Fundamental 

II. Quatro volumes da coleção Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) do 6°, 7°, 8° e 9° anos, 

distribuídos nas escolas públicas brasileiras por meio do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD),  foram analisados com o objetivo de verificar se os repertórios priorizam obras 

produzidas por artistas homens, acarretando a baixa representatividade de mulheres artistas. 

Cada livro da referida coleção foi analisado através de uma contagem de artistas homens e 

artistas mulheres ilustrativos das quatro linguagens que compõe a disciplina de Arte: artes 

visuais, dança, música e teatro. Os dados foram tabulados e os resultados das análises 

qualitativa e quantitativa revelaram repertórios androcêntricos. O repertório de mulheres 

artistas nos referidos livros totalizou 11,2% no 6° ano, 19, 5% no 7°, 11,5% no 8o, e 19,9% no 

9º ano. Dada uma ocorrência tão baixa de artistas mulheres e o fato de que a linguagem da 

música apresenta ainda menor representatividade, foi elaborada uma proposta didática 

complementar, visando a ampliação do repertório de mulheres musicistas e compositoras. A 

proposta foi concebida após pesquisa bibliográfica e webográfica de mulheres artistas em linhas 

do tempo similares às dos conhecimentos de história da arte dos livros analisados. Foram 

encontradas centenas de compositoras, constatando-se a existência de produção feminina 

compatível com a masculina em todos os períodos históricos, dentre as quais, cem foram 

selecionadas para serem incluídas na proposta complementar. O material oferece um recurso 

para que docentes de arte promovam a inclusão de gênero em suas práticas pedagógicas, dando 

também visibilidade a musicistas representativas de diversidade étnico-racial. 

 

Palavras-chave: Androcentrismo, feminismo, currículo, gênero, diversidade, livros didáticos, 

história da Arte. 
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Abstract 

 

FEY, Andréia Schach. Women musicians and their inclusion in art practices in middle school. 

188 p. Master’s Degree in Education Thesis – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Guarapuava, Brazil, 2019.  

 

This thesis is engaged in the research line of Education, Culture and Diversity, and was 

produced from the stance of feminist epistemology to address the problem of androcentrism in 

art (ARCHER, 2012; PERROT, 2007). The historical and theoretical references pertaining to 

feminism included Beauvoir (2009), Lauretis (1987), Hollanda (1994), Scott (1995), Crenshaw 

(2002, 2004), Louro (2008), and Bourdieu (2012). Given the premise of the cultural 

reproduction of androcentrism as a result of habitus and symbolic violence, an investigation 

about the visibility of names according to gender was conducted in textbooks for the teaching 

of Art in Middle School. Four volumes of the collection Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) 

for the 6th, 7th, 8th and 9th grades, which are distributed in Brazilian public schools through the 

National Program of Didactic Books [Programa Nacional do Livro Didático - PNLD], were 

analyzed with the objective of verifying whether the repertoires emphasize works by male 

artists, leading to the underrepresentation of  women artists. The occurrences of male and 

women artists who are mentioned to illustrate contents that pertain to the visual arts, dance, 

music and theatre were counted in each of the four textbooks. The data was charted and the 

results of the quantitative and qualitative analysis revealed androcentric repertoires. The 

repertoire of women artists in the aforementioned textbooks amounted to 11,2% in the 6th grade, 

19, 5% in the 7th grade, 11,5% in the 8th grade, and 19,9% in the 8th grade.  Given such low 

occurrence of women artists, and the fact that they are the most underrepresented in music 

contents, a complementary didactic proposal was produced, so as to increase the repertoire of 

women musicians and composers. The proposal was devised on the basis of a bibliographic and 

webographic [sic] search of women artists in timelines that are similar to the art history contents 

in the selected textbooks. Several hundred composers were found, confirming the existence of 

works by women that are compatible to the production by males in all the historical periods. 

Due to the need to narrow the amount of sources, one hundred of them were selected to illustrate 

the complementary material. The proposal offers resources for art teachers to foster gender 

inclusion in their pedagogical practices, in addition to allowing for the visibility of musicians 

who represent ethnic and racial diversity.  

 

Keywords: Androcentrism, feminisms, curriculum, gender, diversity, textbooks, art history. 
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Zusammenfassung 

 

FEY, Andréia Schach. Musikerinnen und ihre Inklusion in den Kunstunterricht der 

Grundschulen. 188 p. Dissertation (Master in Erziehung) – Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, Brasilien, 2020. 

 

Diese Dissertation, im Kontext des Forschungsbereichs Erziehung, Kultur und Vielfalt, hat als 

Grundlagen eine feministische Epistemologie und bearbeitet das Problemfeld des 

Androzentrismus in der Kunst (ARCHER, 2012; PERROT, 2007). Die relevanten 

geschichtlichen und theoretischen Referenzen bezüglich des kulturellen Feminismus beinhalten 

Beauvoir (2009), Lauretis (1987), Hollanda (1994), Scott (1995), Crenshaw (2002, 2004), 

Louro (2008) und Boudieu (2012). Angesichts der kulturellen Reproduktion des 

Androzentrismus als Resultat von habitus und der symbolischen Gewalt, wurde eine Forschung 

über die Sichtbarkeit von Namen nach Genre in Lehrbücher vom Sekundarstufe I. Vier Bücher 

im Bereich Kunst aus der Reihe Por toda Parte [Überall] (FERRARI et al., 2015) des 6., 7., 8. 

und 9. Schuljahrs, welche im Rahmen des Nationalen Programms für Lehrbücher [Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD] in den staatlichen brasilianischen Schulen verteilt werden, 

wurden analysiert, mit dem Ziel, zu zeigen, ob sie vorzugsweise Werke von Künstlern 

beinhalten und ob dies zum Nachteil der Sichtbarkeit von Künstlerinnen geschah. Bei jedem 

Buch der genannten Reihe wurde die Anzahl der Künstler und der Künstlerinnen ermittelt, und 

das in den vier Bereichen die das Fach Kunst ausmacht, Bildende Kunst, Tanz, Musik und 

Theater. Die Forschungsergebnisse wurden als Tabellen dargestellt und im Anschluss an die 

quantitative und qualitative Untersuchung ergaben sich androzentrische Repertoires. Der Anteil 

der Künstlerinnen in diesen Büchern betrug 11,2% im 6. Jahr, 19,5% im 7. Jahr, 11,5% im 8. 

und 19,9% im 9. Jahr. Nachdem die niedrige Repräsentativität der Künstlerinnen nachgewiesen 

war und die Tatsache, dass im Bereich der Musik Frauen noch weniger repräsentiert sind,  

wurde ein ergänzendes Unterrichtsmaterial erarbeitet mit dem Ziel, der Inklusion oder 

Verstärkung der Visibilität von Musikerinnen und Komponistinnen im Kunstunterricht. Der 

Vorschlag wurde nach bibliografischer und ergänzt von webografischer Forschung erarbeitet 

und zwar mit Künstlerinnen aus ähnlichen Epochen wie die der analysierten Bücher. Es wurden 

dabei hunderte von Komponistinnen entdeckt und es konnte gezeigt werden, dass in allen 

geschichtlichen Perioden ähnlich viel produziert wurde wie von Männern. Von all diesen 

Frauen habe ich 100 ausgewählt, die in den ergänzenden Vorschlag eingefügt werden können. 

Das Material bietet eine Ressource für Kunstlehrer, um die Gender Inklusion in ihrer 

pädagogischen Arbeit zu fördern, wobei auch Musikerinnen aus andere ethnisch-rassischer 

Gruppen sichtbar gemacht werden. 

 

Schlüsselworte: Androzentrismus, Feminismus, Curriculum, Geschlecht, Vielfalt, 

Lehrbücher. 
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INTRODUÇÃO 

 

A problemática da baixa representatividade de mulheres artistas e a reprodução de 

práticas pedagógicas e recursos didáticos de Arte já vem sendo analisada e pesquisada  pela 

minha orientadora, professora Margarida Gandara Rauen – Margie e mestrandos do Programa 

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

(UNICENTRO), na linha de pesquisa de Educação, Cultura e Diversidade. Os trabalhos 

anteriores enfatizaram artes cênicas (RAUEN, 2017; RAUEN & BATISTA, 2017) e visuais 

(VAZ 2009; BATISTA & RAUEN, 2017; DOMINGOS FILHO & RAUEN, 2018), mas por 

ser musicista, tive despertado o interesse em repensar a minha própria visão dos clássicos e 

amostrar o androcentrismo também no campo da música. Para tanto, voltei minha atenção aos 

materiais didáticos que utilizo como professora de Arte no nível Fundamental II, no Colégio 

Estadual Laranjeiras do Sul de Laranjeiras do Sul, Paraná. A ausência de referências de 

mulheres compositoras, especialmente quando relembro as experiências musicais vividas, 

despertou o meu interesse nesta pesquisa, propondo incluir mulheres musicistas em práticas de 

arte no ensino fundamental. 

Optei por analisar uma coleção de livros didáticos de Arte (Figura 1) intitulada Por toda 

parte (FERRARI et al., 2015), que teve 6.112.6371 exemplares distribuídos no Brasil pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),2 justificando a relevância da pesquisa, por 

abranger um recurso didático utilizado por muitas escolas brasileiras. 

 
1 Informação disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referindo-se ao 

PNLD de 2017 na lista das “Coleções mais distribuídas por componente curricular - Séries finais Ensino 

Fundamental”. Disponível em <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-

estatisticos>. Acesso em: ago. 2019. 
2 O PNLD será detalhado um pouco mais adiante neste trabalho, em subcapítulo específico da Revisão 

Bibliográfica. 

Figura 1: Capas dos livros da coleção Por toda parte (FERRARI et al., 2015) 
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 Há discussões divergentes sobre o uso do livro didático nas escolas. Enquanto alguns 

argumentam que o livro didático apresenta interesses econômico-políticos e ideológicos, é 

utilizado por uma parte dos professores como a única verdade (FRACALANZA & NETO, 

2003), prefiro acreditar no livro como  

[...] instrumento específico e importantíssimo de ensino e de 

aprendizagem formal. Muito embora não seja o único material de que 

professores e alunos vão valer-se no processo de ensino e 

aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado 

resultante das atividades escolares (LAJOLO, 1996, p. 4). 

Diante de variadas formações do professor de Arte, tendo em vista o Artigo 26 da lei 13.415 

(BRASIL, 2017) que prevê: “§ 6o As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens 

que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo”,3 acredito no livro 

didático como auxiliar do/da docente com uma formação específica em uma das artes, para 

abordar equitativamente as diferentes linguagens artísticas.4 

 Ao analisar a diversidade de gênero dos livros em questão, parti da premissa de que a 

escola não atende plenamente as demandas das legislações e normatizações vigentes no Paraná 

e do Brasil, pois o estado da arte apontou para a hipótese de que o currículo de Arte é 

androcêntrico. Era claro que as pesquisas já existentes sobre outros recursos e livros didáticos 

de Arte distribuídos pelo PNLD (VAZ 2009; DOMINGOS FILHO, 2018; DOMINGOS FILHO 

& RAUEN, 2017), constataram a baixa representatividade de artistas mulheres nos materiais 

do ensino fundamental e médio. No Brasil, esses pesquisadores confirmaram a histórica 

sobreposição de artistas homens em relação às artistas mulheres, problema discutido 

internacionalmente por Michael Archer (2012) e Michele Perrot (2007). 

 O androcentrismo é um comportamento instituído culturalmente na sociedade. Ele não 

se manifesta somente na arte, mas se apresenta como um problema resultante das relações 

desiguais entre os gêneros. Pierre Bourdieu (2012) explica que foram instituídas divisões 

sexuais do trabalho. Homens foram destinados a tarefas e ambientes externos, enquanto as 

mulheres ficaram envolvidas em atividades de ambientes internos, especialmente por conta de 

seu papel maternal. Por consequência, os homens ocuparam posições privilegiadas, pois “[...] 

 
3 Neste, consta que “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório da educação básica” (BRASIL, 2017). 
4 O estudo recente de CUNHA (2020) apresenta uma discussão acerca das artes integradas. Os cursos de formação 

de professores de Arte, adotaram currículos com foco em uma linguagem artística. Apesar de haver essas 

licenciaturas com foco específico, outros programas pregam a integração das linguagens artísticas no currículo, 

acreditando com isso investir em uma formação docente adequada para o que é exigido nas escolas, cujo currículo 

é polivalente. 
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o espaço público, o único que, por muito tempo, merecia interesse e relato” (PERROT, 2007, 

p. 16), ocupado por eles, predominou na história, inclusive na história da arte. 

 Segundo Bourdieu, a escola é um dos locais nos quais o habitus androcêntrico é 

reproduzido:  

Se é verdade que o princípio de perpetuação dessa relação de 

dominação não reside verdadeiramente, ou pelo menos principalmente, 

em um dos lugares mais visíveis de seu exercício, isto é, dentro da 

unidade doméstica, sobre a qual um certo discurso feminista concentrou 

todos os olhares, mas em instâncias como a Escola ou o Estado, lugares 

de elaboração e de imposição de princípios de dominação que se 

exercem dentro mesmo do universo mais privado, é um campo de ação 

imensa que se encontra aberto às lutas feministas, chamadas então a 

assumir um papel original, e bem-definido, no seio mesmo das lutas 

políticas contra todas as formas de dominação (BOURDIEU, 2012, p. 

10). 

 De fato, mesmo após três séculos de lutas feministas, mulheres artistas ainda seguem apagadas 

nos registros da história da música. Segundo apontamento de Bourdieu (2012), o ambiente 

institucional escolar é um campo de ação onde, aos poucos, pode ser implementada uma 

mudança comportamental para desnaturalizar comportamentos impingidos. A pesquisa 

desenvolvida para esta dissertação, portanto, apresenta relevância social ao propor a ampliação 

do repertório de mulheres artistas no currículo de Arte. 

 A delimitação na inclusão de mulheres musicistas, ou seja, apenas na linguagem musical 

da arte, se deve à minha formação específica na música, que assim como os demais campos da 

arte, apresenta baixa representatividade de mulheres nos concertos musicais, além de serem 

minoria na regência de orquestras. Conforme Mark Brown (2018) no jornal eletrônico “The 

Guardian”, de 1445 concertos realizados em todo o mundo, do início do ano de 2018 até junho, 

apenas 76 incluíam pelo menos uma peça de uma mulher, ou seja, “O número equivale a cerca 

de 95% dos concertos com música composta apenas por homens” (BROWN, 2018, n.p.).5  A 

cantora Gabriella Di Laccio ficou chocada com a baixa representatividade de peças de 

compositoras em concertos e, através do projeto Donne Women in Music, vem realizando 

recitais para valorizar compositoras eruditas (BROWN, 2018).6   

 Assim, primeiramente fiz a análise quantitativa da menção de artistas em cada um dos 

livros da coleção Por toda parte (FERRARI et al., 2015), destinados ao 6°, 7°, 8° e 9° ano do 

 
5 “The figure amounts to about 95% of concerts having music only composed by men” (BROWN, 2018, n.p.), 

tradução minha. 
6 Anúncio do recital disponível em <https://www.bemparana.com.br/noticia/do-convento-a-sala-de-concerto-

expoe-a-participacao-da-mulher-na-historia-da-musica-erudita>. Acesso em ago. 2019. 
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fundamental II, para verificar se há predominância masculina, bem como análise qualitativa, 

para ponderar se os livros apresentam os conteúdos de forma androcêntrica. Michele Perrot 

(2007) trouxe a principal reflexão acerca da invisibilidade das mulheres na história, enquanto 

Bourdieu (2012) me auxiliou a compreender a reprodução de comportamentos involuntários 

denominados habitus. Dada a hipótese da baixa representatividade feminina na arte, como 

menciona Michael Archer (2012), a minha proposta de inclusão de musicistas mulheres nas 

aulas de arte complementa os livros didáticos selecionados e contempla um público alvo de 

professores, agentes importantes no processo escolar, para que possam ampliar o seu repertório 

e agregar a diversidade de gênero ao currículo de Arte. 

 

Definição dos termos: androcentrismo, diversidade cultural, equidade, feminismo, 

educação inclusiva 

 

Diversos termos são empregados com frequência nesta dissertação e defini-los auxilia 

na compreensão da relevância da temática. Considerada a etimologia, a palavra androcêntrico 

tem origem grega, na qual “andrós” é sinônimo de homem, varão, marido, esposo, ou seja, 

denota uma centralidade sobre a figura masculina e os primeiros usos da palavra androcentric 

ocorreram nas ciências naturais, segundo o Oxford English Dictionary (OED).7 Vale observar 

que a definição do androcentrismo no OED e em outros dicionários de língua inglesa tem sido 

discutida por feministas como Lindsay Rose Russell, autora de Women and Dictionary-Making: 

Gender, Genre, and English Lexicography (RUSSELL, 2018). 8  O Livro do Feminismo,  de 

Hannah McCann e colaboradoras (2019) define “androcêntrico” como “Foco ideológico que 

tem os homens como o sexo principal, em que o ser humano padrão é o sexo masculino e as 

mulheres são vistas como subordinadas aos homens” (McCANN et al., 2019, p. 338).9 A 

palavra androcentrismo, em língua portuguesa, portanto, é utilizada para designar a centralidade 

cultural  no homem e  também como sinônimo de falocentrismo.10 Um discurso androcêntrico 

 
7 Segundo o OED, os usos mais antigos do prefixo -andro- são relacionados à botânica, definindo androceu, o 

órgão reprodutor masculino das flores. Paráfrase do verbete ANDROCENTRIC (2019) consultado no sistema da 

biblioteca Folger, em Washington D.C., E.U.A., por Margarida Gandara Rauen, em setembro 2019. 
8 Na internet, o termo androcêntrico [androcentric] é aplicado em debates editoriais acerca da definição de 

mulher/woman, tal qual ocorre no Blog entitulado Language: A feminist guide, no qual afirma-se: "I have no 

doubt that mainstream dictionaries, including the OED, belong to an androcentric (male-centred) and sexist 

tradition." Disponível em <https://debuwordpress.com/tag/a-feminist-dictionary/>. Acesso em mar. 2020. 
9 A palavra androcentrismo vem entrando em glossários em língua portuguesa como este de McCann et al. 

(2019) e nos dicionários brasileiros, mas já é utilizada desde a década de 1980 aproximadamente, nas discussões 

de construção de gênero. 
10 Falocentrismo é um “Termo tomado por algumas escritoras e críticas francesas para desafiar a lógica 

predominante no pensamento ocidental, bem como a predominância da ordem masculina” (ZOLIN, 2009, p. 

218) 
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sugere que estudos, pesquisas, análises, investigações, narrações têm uma perspectiva 

masculina, ou seja, generalizam a história e os acontecimentos sob a ótica dos homens.  A 

apropriação do termo se difundiu nas teorias feministas e Bourdieu (2012) emprega o termo 

androcêntrico se referindo ao inconsciente, à mitologia e ao princípio da dominação masculina. 

Portanto, androcentrismo é um termo indicativo do ponto de vista masculino, em detrimento do 

feminino, como se a visão de mundo dos homens devesse ser tomada como referência e 

representasse a verdade. 

 Diversidade é uma palavra que remete ao diverso, ao variado, um conjunto de 

multiplicidades e, neste trabalho, está diretamente ligada à percepção das culturas. Para 

conceituar cultura, faço uso das colocações de Alfredo Veiga-Neto (2003), quando explica que, 

antes do século XVIII o termo foi utilizado no singular, cultura, sendo atribuído a uma pessoa 

culta, instruída, que tinha escolaridade. A partir do século XVIII, no entanto, alguns intelectuais 

alemães passaram a chamar de Kultur os legados para a humanidade, criando um sistema de 

regras consideradas superiores ao restante do mundo, e referenciando-os como um modelo a 

ser atingido. A partir desta ideia, começaram a escrever “Cultura” com letra maiúscula no 

português, pois fazia referência ao status elevado que uma pessoa tem quando, ao ter sido 

instruída, foi elevada a “alta cultura”, ou do contrário, pertence a “baixa cultura”. As discussões 

culturais contemporâneas rompem paradigmas que classifiquem as culturas, considerando-se 

que uma sociedade se caracteriza por meio da identificação de um conjunto de traços espirituais, 

materiais, intelectuais e afetivos. A “Declaração Universal sobre a diversidade cultural” 

elaborada pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

assinala ainda que cultura inclui as “[...] artes e [...] as letras, os modos de vida, as formas de 

viver em comunidade, os sistemas de valores, as tradições e as crenças” (UNESCO, 2002, n.p.). 

 Diversidade cultural designa, portanto, uma variedade de culturas que compõe e 

estruturam o Brasil. Felipe & França (2014) afirmam que “[...] o brasileiro é um povo único, 

fruto de intenso processo de miscigenação e mestiçagem, que gerou uma nação singular com 

indivíduos culturalmente diversificados” (FELIPE & FRANÇA, 2014, p. 50), considerando 

diferenças de classe, de gênero, de etnia, de raça e sexualidade. Assim, neste trabalho, o termo 

diversidade cultural abrange as diferenças étnico-raciais, de gênero e religiosas presentes na 

sociedade.  

 O substantivo equidade tem origem latina e é sinônimo de equanimidade, igualdade, 

imparcialidade, justiça, retidão (MICHAELIS, 2020). É uma prerrogativa de justiça reconhecer 

que as pessoas tem o direito de imparcialidade no tratamento, admitindo que, independente do 
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sexo, devem ser tratadas com equivalência e equidade. Apesar de igualdade ser sinônimo de 

equidade, o entendimento da palavra remete a dizer que todos somos iguais, ignorando a 

pluralidade e diversidade das pessoas. Falar em igualdade envolve a equiparação de direitos, 

justamente uma luta feminista, considerando que historicamente homens e mulheres não 

tiveram oportunidades iguais. É preciso proporcionar e respeitar os mesmos direitos para 

homens e mulheres, sejam quais forem as identidades étnico-raciais, de gênero e de classes 

sociais, desnaturalizando a marginalização para buscar equidade. 

 Simone de Beauvoir (2009) não utiliza o termo equidade quando explica que, “Em seu 

conjunto, o movimento reformista que se desenvolve no século XIX é favorável ao feminismo, 

pelo fato de buscar a justiça na igualdade” (BEAUVOIR, 2009, p. 171), mas faz referência a 

significação dele dentro do movimento feminista. Bourdieu (2012) quando explica o capital 

simbólico, aponta falta de equidade por disposições adquiridas, levando a mulher a ser o sujeito 

dominado. Por isso, buscar equidade de gênero é uma causa justa, sendo necessário considerar 

o trabalho de socialização que diminuía as mulheres e até as negava (BOURDIEU, 2012, p. 

63). Ainda no contexto, vale citar Carvalho e Rabay (2015): “A questão de gênero diz respeito 

ao princípio da equidade, já que é preciso transformar a estrutura social gendrada e os valores 

e as normas androcêntricos a partir das experiências, perspectivas e vozes das mulheres como 

grupo subalterno, reconhecendo-se sua diversidade” (CARVALHO & RABAY, 2015, p. 123). 

 O termo feminismo (féminisme) foi cunhado por Charles Fourier, filósofo francês que 

defendeu a “(...) autonomia cooperativa por homens e mulheres em condições iguais” 

(McCANN et al., 2019, p. 40). Passou a ser utilizado para designar um conjunto de movimentos 

políticos e sociais, com ideologias e filosofias de objetivo similar: reivindicar os direitos 

equânimes de homens e mulheres, sugerindo a libertação de uma sociedade patriarcal e dando 

voz às mulheres, que permaneceram somente destinadas aos ambientes domésticos ao longo 

dos séculos:  

A palavra ‘feminismo’ só se tornou corrente nos anos 1890, mas as 

mulheres já expressavam individualmente visões feministas bem antes. 

Por volta do início do século XVII, mulheres de diferentes partes do 

mundo estavam definindo e examinando a condição de desigualdade [...] 

e começaram a verbalizar suas objeções à posição de subserviência das 

mulheres e a expressar o desejo por mais direitos e igualdade com os 

homens. [...] Embora menos liberal do que a Suécia, a Grã-Bretanha tinha 

visto a expressão de teorias reconhecidamente feministas no começo dos 

anos 1700, principalmente através do trabalho de Mary Astell. 

(McCANN et al., 2019, p. 18) 
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Portanto, as mulheres emergiram em ações públicas nos anos 1700, principalmente nas 

reivindicações de educação e da gestão de propriedade. Em 1792, a publicação do livro 

Reivindicação dos Direitos das Mulheres, de Mary Wollstonecraft (2016), marca as lutas por 

equidade de acesso à educação.  

Beauvoir (2009) em O Segundo Sexo, obra originalmente publicada em francês, em 

1949,  associa a efervescência das reivindicações na primeira metade do século XIX  à 

revolução industrial, na qual as mulheres participam do “[...] trabalho produtor: nesse momento 

as reivindicações feministas saem do terreno teórico, encontram fundamentos econômicos; seus 

adversários fazem-se mais agressivos” (BEAUVOIR, 2009, p. 24).  McCann et al. reforçam a 

percepção de que “Conforme a Revolução Industrial (1760-1840) ganhava força no início do 

século XIX, as mulheres começavam a rever sua posição em sociedades que enfatizavam a 

importância de se realizar um trabalho produtivo” (McCANN et al., 2019, p. 40). 

Louro (2008) explica que ações isoladas e coletivas contra a opressão de mulheres  

foram observadas em diversos momentos da história, mas “[...] quando se pretende referir ao 

feminismo como um movimento social organizado, esse é usualmente remetido, no Ocidente, 

ao século XIX” (LOURO, 2008, p. 14).  

 Cabe mencionar que dizer-se uma feminista pode soar um tanto pejorativo na sociedade 

atual, pois houve uma difusão incoerente do termo. Nana Queiroz (2016) afirma que 

“Feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo não é a ideia de que as mulheres são 

melhores que os homens. Feminismo não é um movimento pelo fim da família e das religiões. 

Feminismo não é nenhuma dessas mentiras que andam dizendo por aí” (QUEIROZ, 2016, p. 

13). O movimento ainda se fez necessário pela condição de subalternidade das mulheres, que 

apesar dos avanços, seguem lutando em defesa de pautas não plenamente atendidas, assunto a 

ser detalhado no primeiro capítulo. De forma simples, feminismo significa “[...] que homens e 

mulheres têm dignidade igual e merecem direitos equivalentes”, e quem defende esta causa 

deve ter disposição para “[...] transformar e lutar por isso em sua vida pessoal e política” 

(QUEIROZ, 2016, p. 14). 

 Por ser esta uma pesquisa da área de educação, cabe explicar a aplicação do termo 

Educação Inclusiva. O termo tem vários sentidos. No contexto escolar, refere-se ao direito que 

todos os alunos tem à aprendizagem, mesmo que apresentem peculiaridades específicas ou não, 

fazendo referência a “[...] uma escola que esteja aberta e preparada para responder 

educacionalmente a todos os que a procurarem” (ARANHA, 2000, p. 7). A inclusão pode, no 

entanto, ser compreendida num ponto de vista social. Na perspectiva de análise curricular deste 
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trabalho, refiro-me a considerar artistas marginalizadas no ensino do componente curricular 

Arte. Boaventura Santos (1999) afirma que “[...] na modernidade capitalista são importantes 

duas outras formas de hierarquização que são, de algum modo, híbridas, uma vez que contém 

elementos próprios da desigualdade e da exclusão: o racismo e o sexismo” (SANTOS, 1999, p. 

3). O autor, ao explicar o racismo, utiliza como princípio de exclusão a hierarquia das raças, e 

no sexismo, por sua vez, o princípio se dá pela distinção pública do homem, em contraposição 

à ocupação do espaço privado pela mulher, gerando a consequente desigualdade e exclusão.   

 Tânia S. A. M. Brabo (2015) explica que “Quando falamos em educação, falamos de 

todos os processos em que o indivíduo se constrói como pessoa, como agente da história, da 

sua história, que envolve, além da escola, o trabalho, as artes, a família, associação profissional, 

o lazer etc” (BRABO, 2015, p. 117). Por isso, incluir as mulheres significa educar para a 

cidadania plena, reconhecendo os seus direitos para evitar que elas continuem esquecidas. 

Concluindo “No que diz respeito especificamente à questão da educação para a igualdade de 

gênero, conforme já mencionamos, tivemos avanços significativos,11 em continuidade às 

demandas feministas históricas, [...] que se refere à educação inclusiva e não sexista” (BRABO, 

2015, p. 124). É preciso, no entanto, atentar para a educação “No seu cotidiano, a escola ainda 

cumpre o papel de reforçadora de estereótipos e papéis específicos para ambos os sexos, ainda 

não superou a visão patriarcal de mundo, que contribui para a continuidade da desigualdade de 

gênero” (BRABO, 2015, p. 125). 

Considerados os referenciais da inclusão, essa dissertação aborda a possibilidade de 

ampliação da representação de mulheres artistas no currículo. Para tanto, este trabalho está 

estruturado em três capítulos, o primeiro é uma revisão bibliográfica que foi organizada em 

cinco subcapítulos dedicados: aos feminismos; à terminologia de habitus e violência simbólica 

de Bourdieu (2012); à  invisibilidade das mulheres na história e, consequentemente, na arte 

(PERROT, 2007;  ARCHER, 2012); às normas e legislação vigente sobre diversidade cultural; 

e reflexões sobre o currículo oculto no ensino da Arte, associado ao uso do livro didático e com 

descrição do PNLD, no qual a coleção em estudo foi distribuída em 2017. 

O segundo capítulo apresenta uma análise quantitativa e qualitativa dos livros da 

coleção Por toda parte (FERRARI et al., 2015) adotados para o Ensino Fundamental II de Arte 

 
11 Brabo (2015) está se referindo ao Plano de Políticas para as Mulheres que tem como objetivos: 1. incorporar 

a perspectiva de gênero, raça, etnia e orientação sexual no processo educacional formal e informal; 2. garantir 

um sistema educacional não discriminatório, que não reproduza estereótipos de gênero, raça e etnia; 3. promover 

o acesso à educação básica de mulheres jovens e adultas; 4. promover a visibilidade da contribuição das 

mulheres na construção da história da humanidade; 5. combater os estereótipos de gênero, raça e etnia na cultura 

e comunicação. (BRASIL, 2005, p. 16). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpm_compacta.pdf>. Acesso em ago. 2019. 
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no Brasil. A partir da contagem do repertório de homens e mulheres das diferentes linguagens 

artísticas, os dados foram tabulados e inseridos em gráficos. O conteúdo é descrito e discutido, 

relatando a abordagem predominantemente androcêntrica do recurso didático. 

No último capítulo, é apresentado um material que elaborei para a ampliação do 

repertório dos professores de Arte, incluindo mulheres musicistas e compositoras adequadas 

para as aulas de arte do 6°, 7°, 8° e 9° anos. As sugestões foram organizadas seguindo o 

conteúdo dos próprios livros didáticos, apresentando uma compositora/musicista mulher para 

cada proposta musical contida na coleção Por toda parte (FERRARI et al., 2015). No último 

subitem, ofereço o exemplo de uma proposta didática por mim realizada para aulas de Arte com 

equidade de gênero, independentemente da utilização de livro didático. 
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CAPÍTULO 1 

AS MULHERES NA ARTE: perspectivas para a reescrita da história 

 

A fundamentação teórica é a base do conhecimento para que o/a pesquisador(a) possa 

realizar a análise e interpretação dos resultados obtidos. Para ancorar a análise dos livros da 

coleção Por toda Parte (FERRARI et al., 2015), trabalhei os seguintes aspectos: uma 

retrospectiva histórica do feminismo e das pautas do movimento; a contextualização da 

problemática do androcentrismo na sociedade, aplicando os conceitos de habitus e violência 

simbólica, apresentados por Bourdieu (1995, 1997, 1998, 2007, 2014); a invisibilidade das 

mulheres na história afetando também a história da arte; e as normativas e legislações vigentes 

garantindo não somente a diversidade de gênero, mas também a diversidade cultural na 

Educação. Ao final deste capítulo, será feito o detalhamento a respeito do programa por meio 

do qual a coleção em análise chega às escolas brasileiras, onde direciona os conhecimentos em 

Arte.  

 

1.1 Os feminismos e suas pautas  

 

Falar de feminismos no plural, ao invés de feminismo, é reconhecer a pluralidade de 

mulheres, etnias, raças, cores, anseios, necessidades, violências físicas e psicológicas. Além 

disso, é desmistificar uma concepção errônea de que ser feminista é sair protestar com os peitos 

de fora, levantando uma placa em direito ao aborto e a contracepção. Ser feminista também não 

significa, necessariamente, ser contra a estruturação tradicional familiar, questionar as 

concepções de casamento, criticar a dependência da mulher ao marido, enfim, entre outros 

estereótipos difundidos para tachar o feminismo de modo negativo.12 Particularmente, percebi 

que sou feminista, não rotulada, pois acredito mais nas ações do que no discurso, mas como 

mulher posso ter o direito de defender um ponto de vista, afinal, faço parte da diversidade das 

mulheres que lutam, instintivamente, por causas pelas quais se sentem ameaçadas. 

As concepções de Chimamanda Ngozi Adichie (2012), em seu livro Sejamos todos 

feministas, descrevem bem o feminismo ao qual me refiro. A autora recebeu alguns conselhos 

 
12 O antifeminismo não é de hoje, surgiu ainda na França no século XIX, segundo Sohiet (2005), que no artigo 

“Zombaria como arma antifeminista: instrumento conservador entre libertários”, destaca o acontecimento no 

Brasil, durante a efervescência dos movimentos das mulheres em 1960. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v13n3/a08v13n3.pdf>. Acesso em mar. 2020. 
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que ilustram uma ótica das pessoas quanto à definição de ser feminista e os mesmos se estendem 

também ao Brasil, apesar de ela se referir à Nigéria:  

Okoloma olhou para mim e disse: ‘Sabe de uma coisa? Você é 

feminista!’. Não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele — era 

como se dissesse: ‘Você apoia o terrorismo!’. [...] um jornalista, um 

homem bem-intencionado, [...] Seu conselho — disse, balançando a 

cabeça com um ar consternado — era que eu nunca, nunca me 

intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não 

conseguem arranjar marido. [...] Mais tarde, uma professora 

universitária nigeriana veio me dizer que o feminismo não fazia parte 

da nossa cultura, que era antiafricano e que, se eu me considerava 

feminista, era porque havia sido corrompida pelos livros ocidentais [...] 

Depois, uma grande amiga me disse que, se eu era feminista, então 

devia odiar os homens (ADICHIE, 2012, p. 12-14). 

Adichie (2012) encara os conselhos com bom humor, se descrevendo como uma “feminista 

feliz.” No entanto, destaca o peso negativo depositado sobre a palavra feminismo. 

Os movimentos feministas surgiram como um desejo de liberação do jugo político e 

social do patriarcado. Queiroz (2016) classifica os movimentos feministas em cinco correntes 

principais, não necessariamente, que se limitem a estas, em padrões rígidos, permitindo uma 

compreensão dos diferentes feminismos mencionados. São eles: feminismo liberal, feminismo 

socialista, feminismo maternalista, feminismo radical e feminismo interseccional.  

Apesar de a palavra feminismo só se tornar corrente nos anos de 1890, “Por volta do 

início do século XVII, mulheres de diferentes partes do mundo estavam definindo e examinando 

a condição de desigualdade das mulheres e começando a questionar se aquilo era natural e 

inevitável” (McCANN et al., 2019, p. 18). Mary Astell (2015), com seu livro Some Reflections 

Upon Marriage [Algumas reflexões sobre o casamento], lançado em 1700, apresenta a primeira 

manifestação do feminismo liberal, no qual ela argumenta que homens e mulheres tem almas 

igualmente inteligentes. Dentre as reivindicações do feminismo liberal, estão o direito à 

educação e à propriedade, as quais seguem ativas ao longo do século XVIII, especialmente na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, aí inspiradas nas ideias da Revolução Francesa.  

Duas defensoras que também são referência liberal, são a norte-americana Judith 

Sargent Murray (sob o pseudônimo de Constantia, 1790)13 e a inglesa Mary Wollstonecraft 

(2016), tendo como foco a defesa de igualdade de direitos para homens e mulheres na educação. 

Do ponto de vista moral, como o nome diz, são liberais e criticadas  

 
13 Constantia (1790) escreveu um ensaio “Sobre a igualdade dos sexos”, defendendo os direitos das mulheres e 

afirmando que elas são tão inteligentes quanto os homens. 
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[...] por não enxergarem que todas as mulheres não começam, de fato, 

do mesmo ponto de partida. Portanto não bastaria oferecer a todos 

direitos iguais, seria preciso criar regras que desfizessem esses 

desequilíbrios, dando mais chances para que mulheres em posição de 

desvantagem alcancem o mesmo status das demais (QUEIROZ, 2016, 

p. 42). 

Emergido pelos ideais de Marx e Engels, o feminismo socialista nasceu como crítica ao 

feminismo liberal, ainda no século XIX. A defesa dessa corrente afirmava que “[...] a igualdade 

de direitos em muito favorece as mulheres de classes dominantes, mas muito pouco pelas 

pobres, que nem sequer conseguem usufruir desses direitos por estarem mais engajadas em 

questões de sobrevivência” (QUEIROZ, 2016, p. 42). O movimento critica o sistema capitalista, 

atribuindo ao Estado a responsabilidade de saúde sexual das mulheres, reivindicando métodos 

de contracepção e direito ao aborto. A crítica feita a essa corrente é que valoriza 

demasiadamente a questão econômica e desconsidera fatores culturais e raciais da mulher. 

De ideias mais conservadoras, ligadas a concepções cristãs e zelando por valores morais 

está o feminismo maternalista, que  não pretende questionar  os fatores biológicos relacionados 

às mulheres, mas exaltar e valorizar as características femininas como positivas para o mercado 

de trabalho, a política, enaltecendo a facilidade de comunicação e tendência à pacificação e 

diplomacia da mulher. A corrente defende que “[...] a participação da mulher na esfera pública, 

[...] não deve se dar em detrimento da maternidade e do papel da boa esposa, mas ser 

compatibilizada com essas tarefas” (QUEIROZ, 2016, p. 44). No entanto, sofre críticas porque 

exclui as mulheres que não se identificam com os ideais de feminilidade.  

O feminismo radical emergiu em meados de 1960, colocando em discussão as temáticas 

de gênero, pregando uma abolição do conceito associado aos padrões de sexo biológico e 

reivindicando respeito pela opção/identidade sexual, para além da heteronormatividade: 

“Historicamente, foi analisado como um feminismo branco de classe média. A classificação é 

ao menos um pouco injusta, pois muitas feministas da segunda onda lutaram pelos direitos civis 

da população negra dos EUA” (QUEIROZ, 2016, p. 46). Foi uma das correntes que levou a 

fama, apesar de que não pode ser engessada também como movimento único, mas alguns(mas) 

defendem a superioridade moral das mulheres. A crítica principal às radicais é o exagero a 

liberdade da mulher, ignorando diferentes indivíduos e experiências, pois as regras não se 

aplicam igualmente. 

“O feminismo interseccional quer abraçar todas as opressões que podem se 

interseccionar na vida de uma mulher, considerando todas as realidades possíveis” (QUEIROZ, 

2016, p. 48). Esta corrente leva o feminismo cultural a um nível diferente, considerando as 
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diferentes necessidades de uma mulher, de acordo com a sua história, raça, orientação sexual, 

seu físico, a condição financeira, entre outros. Sua origem é associada às lutas antiescravidão 

nos Estados Unidos, apontando a acumulação de preconceitos por ser mulher, pobre, negra, 

ampliando as defesas para o feminismo negro, de classe, lésbico e o transfeminismo. Assim 

como os demais, também sofre crítica por analisar a complexidade da condição das mulheres. 

Dentro de um academicismo excessivo, sempre apontam os privilégios de algumas mulheres, 

que acabam não se sentindo bem-vindas nos debates com tendências excessivas. 

Diferentes nomenclaturas são utilizadas por diferentes autores(as) para classificar os 

tipos de feminismos. A exemplo, um pouco diferente de Queiroz (2016), Jill Dolan (1988), uma 

crítica feminista de teatro, classifica os discursos feministas em liberal, cultural/radical e 

materialista, enquanto Chela Sandoval (2003) fala de quatro fases históricas: liberal, Marxista, 

radical/cultural e socialista. A partir deste entendimento de múltiplas nomenclaturas, pretendo 

adentrar alguns estudos de autores(as) específicos(as), atentando que as correntes são diversas, 

reconhecendo nas literaturas escolhidas o que julguei pertinente e válido para as minhas 

análises, e querendo ou não, o ponto de vista reflexivo que complementa as minhas concepções 

ao longo desta pesquisa.  

Simone de Beauvoir é uma escritora e filósofa francesa que se tornou um ícone do 

pensamento feminista, especialmente através do seu livro O segundo sexo,14 no qual, já pelo 

título faz referência ao gênero feminino como secundário, fazendo uma crítica a sociedade que 

tem como referência o patriarcalismo. A autora analisa a mulher de um ponto de vista biológico, 

psicanalítico e histórico. As indagações lançadas pela autora, escritas em 1949, ainda parecem 

atuais: 

Mas uma questão imediatamente se apresenta: como tudo isso 

começou? Compreende-se que a dualidade dos sexos, como toda 

dualidade, tenha sido traduzida por um conflito. Compreende-se que, se 

um dos dois conseguisse impor sua superioridade, esta deveria 

estabelecer-se como absoluta. Resta explicar por que o homem venceu 

desde o início. Parece que as mulheres deveriam ter sido vitoriosas. Ou 

a luta poderia nunca ter tido solução. Por que este mundo sempre 

pertenceu aos homens e só hoje as coisas começam a mudar? Será um 

bem essa mudança? Trará ou não uma partilha igual do mundo entre 

homens e mulheres? (BEAUVOIR, 2009, p. 22) 

 Historicamente, a religião é bastante utilizada como argumento para justificar o fato de 

o homem ser mais importante que a mulher, por ter sido criado primeiro, fazendo diversas 

interpretações das escrituras que ajudam a encontrar desculpas: “O casal é uma unidade 

 
14 O livro foi escrito em 1949, com sua tradução ao português por Sérgio Milliet em 1960. 
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fundamental cujas metades se acham presas indissoluvelmente uma à outra: nenhum corte é 

possível na sociedade por sexos. Isso é que caracteriza fundamentalmente a mulher: ela é o 

Outro dentro de uma totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro” (BEAUVOIR, 

2009, p. 20).  A divisão é biológica predomina, mas não pode ser este o fator que determina um 

sexo ser superior ao outro para que se complementem. Não foi esta, no entanto, a interpretação 

desde o princípio. Apesar de muitos homens, num relacionamento conjugal, respeitarem sua 

mulher como esposa e mãe,  

[...] O homem pode, pois, persuadir-se de que não existe mais hierarquia 

social entre os sexos e de que, grosso modo (itálico da autora), através 

das diferenças, a mulher é sua igual. Como observa entretanto, algumas 

inferioridades – das quais a mais importante é a incapacidade 

profissional – ele as atribui à natureza. [...] Assim é que muitos homens 

afirmam quase com boa-fé que as mulheres são iguais aos homens e 

nada têm a reivindicar, e, ao mesmo tempo, que as mulheres nunca 

poderão ser iguais aos homens e que suas reivindicações são vãs [...] 

(BEAUVOIR, 2009, p. 27).  

 Uma das frases mais citadas e conhecidas de O segundo sexo, utilizada por outras 

feministas foi “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam 

de feminino” (BEAUVOIR, 2009, p. 361). Os homens historicamente se assumiram como a 

referência de ser humano e a autora os compara com os polos de eletricidade. Eles assumiram 

o positivo e o neutro, enquanto as mulheres são o polo negativo. 

Outra francesa, Michelle Perrot (2007), aborda o desafio de mulheres que buscaram a 

transformação de suas trajetórias de vida por meio da emancipação:  

De início, em busca de ancestrais e de legitimidade, por seu desejo de 

encontrar vestígios e torná-los visíveis, começou um ‘trabalho de 

memória’ que continua a desenvolver-se desde então no seio da 

sociedade em seu conjunto. A longo prazo, esse movimento teve 

ambições mais teóricas. Pretendia criticar os saberes constituídos, que 

se davam como universais a despeito de seu caráter predominantemente 

masculino (PERROT, 2007, p. 20). 

Historicamente as mulheres viveram no silêncio, pois eram destinadas a estarem 

confinadas dentro de suas casas, envolvidas em tudo que serve as funções do lar. Por isso, não 

fizeram parte da história, pois não tinham uma voz ativa para se manifestarem num domínio 

sexista. Mas o que levou as mulheres a permanecerem em silêncio? Quando consideramos a 

forma com que a história foi contada, “As mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, 

como se, destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora do tempo, 
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ou pelo menos, fora do acontecimento. Confinadas no silêncio de um mar abissal” (PERROT, 

2007, p. 16). 

A revolução industrial levou as mulheres a participarem do trabalho produtor das 

fábricas, dando a elas visibilidade e oportunidade de articulação. Assim, encontraram 

argumentos legais e iniciaram as reivindicações na prática do movimento feminista (LOURO, 

2008), principalmente voltado para o sufragismo na virada do século XIX.  O direito de voto às 

mulheres, além de “[...] (eventualmente acrescidos de reivindicações ligadas à organização da 

família, oportunidade de estudo ou acesso a determinadas profissões) estavam, sem dúvida, 

ligados ao interesse das mulheres brancas de classe média [...] (LOURO, 2008, p. 15).  

As pautas do período sufragista são o enredo de um filme com mesmo nome: As 

sufragistas.15 O filme aborda a luta real de mulheres britânicas que “Durante décadas, [...] 

fizeram campanha pacífica pela igualdade e pelo direito de voto. Seus argumentos ficaram 

sonoros. Em resposta, Emmeline Pankhurst, líder do movimento sufragista, pediu uma 

campanha nacional de desobediência civil”16 (GAVRON, 2015, n.p.). O enredo se desenvolve 

em torno da história de uma lavadeira, que inicialmente é conformada com a opressão 

masculina e o sistema impositivo  A personagem é casada com um homem que aparentemente 

lhe trata bem e a protege, mas no decorrer da trama passa a perceber as incoerências da 

desigualdade de gênero, especialmente no que se refere ao direito do voto, que as mulheres 

inglesas com idade de 21 anos só conquistaram em 1928. O resultado da luta feminista 

apresentada no filme foi lento e ainda é atual:  

Em 1918 a votação foi dada a certas mulheres com mais de 30 anos. Em 

1925 a lei reconheceu os direitos de uma mãe sobre seus filhos. Em 

1928 mulheres alcançaram os mesmos direitos de voto que os homens. 

Votos para as mulheres em outras partes do mundo começaram 

nacionalmente em: 1893 Nova Zelândia; 1902 Austrália; 1913 

Noruega; 1917 Rússia; 1918 Áustria, Alemanha, Polônia; 1920 EUA; 

1932 Brasil; 1934 Turquia; 1944 França; 1945 Itália; 1949 China, Índia; 

1953 México; 1971 Suíça; 1974 Jordânia; 1976 Nigéria; 2003 Qatar; 

2015 Arábia Saudita. As mulheres são prometidas direitos de voto 

(GAVRON, 2015, n.p.). 17 

 
15 É um filme franco-britânico de 2015, do gênero drama biográfico, dirigido por Sarah Gavron, com roteiro 

escrito por Abi Morgan. 
16 For decades women had peacefully campaigned for equality and the right to vote. Their arguments wers 

sonored. In response, Emmeline Pankhurst, leader of the suffragette movement called for a national campaign of 

civil disobedience (GAVRON, 2015, n.p.), tradução minha. 
17 In 1918 the vote was given to certain women aged over 30. In 1925 the law recognized a mother´s rights over 

her children. In 1928 women achieved the same voting rights as men. Votes for women in other parts of the world 

began nationally in: 1893 New Zealand; 1902 Australia; 1913 Norway; 1917 Russia; 1918 Austria, Germany, 

Poland; 1920 USA; 1932 Brazil; 1934 Turkey; 1944 France; 1945 Italy; 1949 China, India; 1953 Mexico; 1971 
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A burguesia se apegava ao fato de a estabilidade da família significar a presença da 

mulher no lar para frear a sua emancipação. Os homens operários se sentiam ameaçados pela 

classe operária feminina, que até então trabalhava por salários inferiores: “A fim de provar a 

inferioridade da mulher, os antifeministas apelaram não somente para a religião, a filosofia e a 

teologia, [...] a ciência: biologia, psicologia experimental etc. Quando muito, consentia-se em 

conceder ao outro sexo ‘a igualdade dentro da diferença’” (BEAUVOIR, 2009, p. 24). 

Além da luta inicial pelo direito à educação, as pautas da primeira onda, como diz Louro 

(2008),18 ocuparam o chamado feminismo clássico, ou também “[...] conhecido como 

feminismo liberal, produziu frutíferas transformações ao menos no plano normativo. Diversos 

direitos foram conquistados, como o direito ao voto, ao trabalho, à cidadania, à propriedade, à 

liberdade, entre outros” (BURCKHART, 2017, p. 218). Para Michelle Perrot, feminismo e 

democracia são indissociáveis, sobretudo na luta por acesso à educação:  

O direito ao saber, não somente à educação, mas à instrução, é 

certamente a mais antiga, a mais constante, a mais largamente 

compartilhada das reivindicações. Porque ela comanda tudo: a 

emancipação, a promoção, o trabalho, a criação, o prazer. Essa 

reivindicação se acompanha de um imenso esforço de 

apropriação: leitura, escrita, acesso à instrução. (PERROT, 2007, 

p. 159). 

 

A efervescência do movimento da chamada segunda onda feminista aconteceu no ano 

de 1968, em que somadas às mulheres, estavam jovens, negros, estudantes e intelectuais na 

França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha. As manifestações aconteciam por 

variados meios, protestos, marchas, através de livros, revistas e jornais, enquanto as feministas 

da época implementaram os primeiros estudos da mulher (LOURO, 2008):  

É preciso notar que essa invisibilidade, produzida a partir de múltiplos 

discursos que caracterizaram a esfera do privado, o mundo doméstico, 

como o “verdadeiro” universo da mulher, já vinha sendo 

gradativamente rompida, por algumas mulheres. Sem dúvida, desde há 

muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e camponesas 

exerciam atividades fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas 

lavouras. Gradativamente essas e outras mulheres passaram a ocupar 

também escritórios, lojas, escolas e hospitais. [...] no entanto [...] 

rigidamente controladas e dirigidas por homens [...]. Mas ainda, 

 
Switzerland; 1974 Jordan; 1976 Nigeria; 2003 Qatar; 2015 Saudi Arabia. Women are promised voting rights 

(GAVRON, 2015, n.p.), tradução minha. 
18 Louro (2008) fala de ondas feministas, mencionando duas ondas em específico. A primeira onda feminista 

seriam os movimentos da virada do século XIX, enquanto a segunda onda é da década de 1960. 
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ausência feminina nas ciências, nas letras, nas artes (LOURO, 2008, p. 

17). 

 No Brasil, Joana Maria Pedro (2012) conta que as mulheres sentiram a necessidade de 

alas femininas dentro dos movimentos sociais, pois “[...] eram menosprezadas pelos 

companheiros ativistas. Queixavam-se que sua atuação consistia em [...] realizar tarefas 

consideradas de pouca importância. As decisões políticas eram tomadas pelos homens [...]” 

(PEDRO, 2012, p. 245). Criaram então grupos de consciência, também chamados, grupos de 

reflexão, formados somente por mulheres, que em círculo, através de exposições sobre suas 

vivências, conversavam principalmente sobre corpo e sexualidade. Segundo Pedro (2012), o 

primeiro grupo brasileiro de que se tem notícia iniciou em São Paulo no ano de 1972. 

A partir desta onda feminista, iniciada em 1960, passou a ser utilizado o conceito de 

gênero por estudiosas e militantes, “[...] além das preocupações sociais e políticas, irá se voltar 

para as construções propriamente teóricas” (LOURO, 2008, p. 15). Heloisa Buarque de 

Hollanda (1994) explica que as questões de identidade e diferença se tornaram importantes, 

conseguindo abrir o espaço da imprensa feminista, além de conquistarem os estudos feministas 

como área de conhecimento.  

Neste quadro, a introdução da categoria gênero representou o 

aprofundamento e a expansão das teorias críticas feministas. O estudo 

das relações de gênero, agora substituindo a noção identidade, passa a 

privilegiar o exame dos processos de construção destas relações e das 

formas como o poder as articula em movimentos datados social e 

historicamente, variando dentro e através do tempo inviabilizando o 

tratamento da diferença sexual como ‘natural’ (HOLLANDA, 1994, p. 

14). 

Para compreender o uso da palavra gênero, é necessário diferenciá-la inicialmente da 

palavra sexo, considerando que a determinação do sexo de um indivíduo se dá na concepção, 

ou seja, é biológico, refere-se a carga cromossômica e à estrutura anatômica, diferenciando o 

sexo masculino do feminino, mais especificamente pela diferença dos órgãos sexuais. Já o 

termo gênero, é a identificação de uma pessoa com determinada identidade cultural.  Na ordem 

geral do uso gramatical, é sugerido que haja gênero masculino e feminino, mas é necessário 

considerar que “[...] em línguas indo-europeias há uma terceira categoria – o sem sexo ou o 

neutro” (SCOTT, 1995, p. 72). Lauretis (1994) explica com base em Foucault (1976)19, que o 

gênero é um conjunto de efeitos manifestados pelos corpos de acordo com os comportamentos 

 
19 Lauretis (1994) se refere ao livro The History of Sexuality de Michel Foucault de primeira publicação em 

1976. 
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e as relações sociais. Corroborando a ideia, Butler (1990)20 “[...] empreende uma radical crítica 

às noções de gênero e identidade, de modo a propor a desconstrução de suas características e 

de seus padrões preestabelecidos” (apud BUCKHART, 2017, p. 213). 

 A palavra gênero passou a ser utilizada com diferentes abordagens, classificadas em 

duas, uma delas mais descritiva e outra de ordem causal.  Uma das conotações descritivas é na 

utilização de gênero para se referir de maneira literal a relação entre os gêneros masculino e 

feminino, com intuito de rejeitar o determinismo biológico da diferença entre os sexos e 

valorizar o caráter social da distinção entre eles. A preocupação era introduzir uma noção 

relacional, para que estudos femininos se estreitassem dos masculinos e pudessem ser 

considerados ambos os gêneros, assim como a historiadora americana Natalie Davis (1975)21 

explica: 

Penso que deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens 

como das mulheres, e que não deveríamos tratar somente do sexo 

sujeitado, assim como um historiador de classe não pode fixar seu olhar 

apenas sobre os camponeses. Nosso objetivo é compreender a 

importância dos sexos, isto é, dos grupos de gênero no passado 

histórico. Nosso objetivo é descobrir o leque de papéis e de 

simbolismos sexuais nas diferentes sociedades e períodos, é encontrar 

qual era o seu sentido e como eles funcionavam para manter a ordem 

social ou para mudá-la (apud SCOTT, 1995, p. 72) 

Como mencionado anteriormente, as pesquisas em gênero delimitaram um novo terreno, um 

novo domínio de pesquisa histórica, que, no entanto, não é capaz de alterar os acontecimentos 

históricos. 

 A intenção de explicar o conceito de gênero, em uma classificação causal, se deve 

justamente ao fato de os(as) historiadores(as) se preocuparem com o problema de não poderem 

interferir na mudança histórica. Assim, são três as análises teóricas de gênero:  

A primeira, uma tentativa inteiramente feminista, empenha-se em 

explicar as origens do patriarcado. A segunda se situa no interior de 

uma tradição marxista e busca um compromisso com as críticas 

feministas. A terceira, fundamentalmente dividida entre o pós-

estruturalismo francês e as teorias anglo-americanas de relação do 

objeto (object-relation theories), se inspira nessas diferentes escolas de 

psicanálise para explicar a produção e a reprodução da identidade de 

gênero do sujeito (SCOTT, 1995, p. 77).  

 
20 Thiago Burckhart escreve com base no livro Gender trouble: feminism and the subversion of identity de Judith 

Butler (1990). 
21 Joan Scott, ao se referir a Natalie Zemon Davis (1975), escreve com base em "Women on Top", em seu 

Society and Culture in Early Modem France (Stanford: Stanford University Press, 1975). 
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 A partir das pesquisadoras feministas, Scott (1995) conta que não apenas seriam 

acrescentados novos temas, mas passariam a reanalisar os critérios dos trabalhos já existentes, 

para incluir as mulheres, até então desconsideradas nos relatos históricos:  

A reação da maioria dos/as historiadores/as não feministas foi o 

reconhecimento da história das mulheres e, em seguida, seu 

confinamento ou relegação a um domínio separado (‘as mulheres 

tiveram uma história separada da dos homens, em consequência 

deixemos as feministas fazer a história das mulheres que não nos diz 

respeito’; ou ‘a história das mulheres diz respeito ao sexo e à família e 

deve ser feita separadamente da história política e econômica’) 

(SCOTT, 1995, p. 74). 

Teresa de Lauretis (1994), no entanto, alerta para que gênero não seja confundido com 

a(s) diferença(s) sexual(is), pois não seriam derivados da biologia ou socialização, mas de uma 

significação e nos efeitos discursivos: “Se continuarmos a colocar a questão de gênero em 

qualquer destas duas formas, a partir de um esboço completo da crítica do patriarcado, o 

pensamento feminista permanecerá amarrado aos termos do próprio patriarcado ocidental [...]” 

(LAURETIS, 1994, p. 207). A autora apresenta o gênero em quatro proposições: primeiro como 

uma representação; segundo pela construção da representação de gênero; em terceiro analisa a 

efetivação das construções de gênero na mídia, escola, tribunais e nas diferentes constituições 

familiares atuais,22 academia e comunidade; e em quarto propõe a desconstrução da construção 

de gênero. Segundo ela, o gênero é construído pela “tecnologia sexual”, não é um 

reconhecimento natural das pessoas, mas uma imposição criada pela classe dominante para 

assegurar a hegemonia. 

Os movimentos feministas defenderam diferentes causas e pautas nos variados 

momentos de efervescência. Um dos lemas da primeira onda era a igualdade entre os sexos, 

que passou a ser questionada posteriormente. Scott (1988)23 “[...] aponta o equívoco de se 

conceber o par ‘diferença-igualdade’ como um ‘dilema’, ao qual as feministas teriam 

necessariamente de se entregar” (apud LOURO, 2008, p. 46). Passaram, então, a avançar nas 

discussões refletindo acerca das diferenças, pois igualdade é um conceito político. Quando 

exploraram a diferença, ampliaram as análises para as questões de discriminação e 

subordinação. 

 
22 O que Lauretis (1994) chama de “aparelhos ideológicos do Estado” segundo Louis Althusser, baseado no livro 

Ideology and ideological state apparatuses de 1971. 
23 Louro (2008) está se referindo ao artigo de Scott, escrito em 1988, intitulado “Deconstructíng equality-versus-

difference: or, the uses of poststructuralist theory for feminism” para a revista Feminist Studies. 
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Dentre as teóricas feministas que discutiram as necessidades específicas da pluralidade 

de mulheres, com pautas referentes à diversidade cultural, diferenças étnicas e de classes 

sociais, escolhi a estado-unidense Kimberlé Crenshaw (2002, 2004) com estudos de ordem 

interseccional. O termo interseccionalidade foi evidenciado por ela em 1989, baseada em uma 

experiência pessoal na qual ela foi a uma agremiação famosa nos EUA com um colega, sendo 

proibida de entrar: “Não é uma questão de discriminação racial. Você pode entrar pela porta da 

frente. A Kimberle é que não pode, porque ela é mulher” (CRENSHAW, 2004, p. 7). A ex-

escravisada Sojourner Truth já relatava acerca da desigualdade de gênero sob a perspectiva 

racial em 1851, inspiração para duas gerações de feministas norte-americanas da segunda 

metade do século XX, mas Crenshaw ampliou a problematização da sobreposição de 

preconceitos no meio acadêmico.   

Crenshaw (2004) observou mulheres esbarrando na constituição dos direitos humanos, 

antes das conferências de Viena (1992) e de Pequim (1995), pois não se enquadravam nas 

mesmas reivindicações que eram realizadas pelos homens. A saber, “[...] quando 

experimentavam situações de violação dos direitos humanos diferentes das vivenciadas pelos 

homens, as instituições de defesa dos direitos humanos não sabiam exatamente o que fazer” 

(CRENSHAW, 2004, p. 9).  

Graças ao ativismo do final do século XIX e início do XX, que tem voltado o olhar 

também às questões das mulheres marginalizadas e em situações de vulnerabilidade, a 

Declaração Universal dos direitos humanos ampliou o olhar para as questões femininas. Ela 

explica que “[...] desenvolveu-se um consenso de que os direitos humanos das mulheres não 

deveriam ser limitados apenas às situações nas quais seus problemas, suas dificuldades e 

vulnerabilidades se assemelhassem aos sofridos pelos homens” (CRENSHAW, 2002, p. 172). 

No caso das mulheres negras, o problema é agravado, pois, “[...] quando mulheres 

negras sofrem discriminação de gênero, iguais às sofridas pelas mulheres dominantes, devem 

ser protegidas, assim quando experimentam discriminações raciais que as brancas 

frequentemente não experimentam. Esse é o desafio da interseccionalidade” (CRENSHAW, 

2004, p. 9). A visão tradicional a respeito dos direitos humanos é de que “[...] a discriminação 

de gênero diz respeito às mulheres e a racial diz respeito à raça e à etnicidade. Assim como a 

discriminação de classe diz respeito apenas a pessoas pobres” (CRENSHAW, 2004, p. 10). O 

termo interseccionalidade sugere uma sobreposição de preconceitos, gerando discriminação 

acumulada. Uma mulher pode sofrer preconceito de gênero pelo fato de ser mulher. Se for 
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negra, sofrerá mais o preconceito racial, e sendo ainda pobre, somará um triplo preconceito, da 

discriminação de classe. 

O preconceito pode ser exemplificado com a imagem de vias de tráfego, ruas, como se 

a mulher negra se encontrasse bem na intersecção dessas vias, sofrendo ao mesmo tempo, os 

impactos da discriminação de gênero e racial, que por vezes ainda pode estar acrescido de 

diferentes preconceitos, por ser pobre e de origem/local menosprezada: “Precisamos, portanto, 

identificar melhor o que acontece quando diversas formas de discriminação se combinam e 

afetam as vidas de determinadas pessoas. Por essas razões, quando falo sobre 

intersecionalidade, inicialmente me concentro na noção dos eixos ou das ruas” (CRENSHAW, 

2004, p.11). 

As reflexões acerca de gênero e preconceito precisam ir além de reconhecer que 

mulheres negras sofrem discriminação diferente de mulheres brancas, mas que “Há estereótipos 

de gênero que determinam quem é uma mulher boa e quem é uma mulher má. Há estereótipos 

de raça que pré-determinam que as mulheres afro-americanas serão categorizadas como 

mulheres más, a despeito do que fazem e de onde vivem” (CRENSHAW, 2004, p. 13). Além 

da ampliação de temáticas relacionadas a gênero, é necessário identificar as discriminações 

sofridas por mulheres quanto às experiências específicas de raça e condição social, pois “[...] 

são por vezes obscurecidas ou marginalizadas nos discursos sobre direitos” (CRENSHAW, 

2002, p. 174). 

A interseccionalidade pode ser entendida, também, como a convergência de diversas 

dominações. Dentre estas dominações, está a violência simbólica, inculcada nos 

comportamentos dos dominantes e dos seres subordinados, a ponto de estarem socialmente 

naturalizados. Assim como as mulheres sofrem a imposição da divisão sexual  “[...] ‘na ordem 

das coisas’, como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 

ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas [...] e em estado 

incorporado [...]” (BOURDIEU, 2012, p. 17), as mulheres negras sofreram uma imposição 

histórico-cultural de subalternidade étnico-racial. Estes habitus precisam ser desnaturalizados, 

através de um trabalho de des-historicização. Bourdieu (2012) propõe uma análise das questões 

históricas que derivaram na internalização dos comportamentos sociais.  

O jamaicano Stuart Hall (2006) aponta o feminismo como um dos impactantes 

movimentos sociais da segunda metade do século XX, estando entre os cinco descentramentos 

do sujeito da pós-modernidade, em seu livro: A identidade cultural da pós-modernidade: “O 

feminismo faz parte daquele grupo de ‘novos movimentos sociais’, que emergiram durante os 



34 
 

anos sessenta (o grande marco da modernidade tardia), juntamente com [...] os movimentos 

revolucionários do ‘Terceiro Mundo’ [...]” (HALL, 2006, p. 44). Entre as concepções de sujeito 

de Hall (2006), está o sujeito pós-moderno, levando em conta um processo de construção de 

identidade, um sujeito que se transforma continuamente em relação aos sistemas culturais que 

o rodeiam. A partir de múltiplos sujeitos é que se constituem  

As sociedades da modernidade tardia [...], [que] são caracterizadas pela 

“diferença”; elas são atravessadas por diferentes divisões e 

antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes 

“posições de sujeito” – isto é, identidades – para os indivíduos (HALL, 

2006, p. 17). 

As ações propostas pelo feminismo geram um descentramento do sujeito cartesiano e 

sociológico: “Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição 

social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero” 

(HALL, 2006, p. 45). O feminismo radical, já mencionado anteriormente, relacionado às pautas 

que questionavam a visão binária, buscando equiparar direitos iguais para homens e mulheres, 

foi deflagrado por uma problemática de desconsiderar as identidades de gênero, apontadas por 

Hall (2006). Por isso, considerado como um desdobramento do feminismo radical, surge o 

feminismo cultural (DOLAN, 1988), voltando a discutir as identidades, levando em conta as 

mulheres que são discriminadas justamente por serem mulheres. O feminismo cultural objetiva, 

portanto, uma mudança social e se preocupa com o resgate da experiência feminina, uso de 

linguagens não sexistas e com o empoderamento de grupos minoritários. 

 Neste primeiro subcapítulo, considerei alguns dos feminismos e pontuei questões que 

julguei relevantes para a análise qualitativa da coleção didática, especialmente sob a ótica do 

feminismo cultural. Longe de esgotar a temática, acredito ter trazido um panorama diferente de 

feminismo do que o senso comum da sociedade atual, de redes sociais e mensagens instantâneas 

tem propagado.  

 

 

1.2 O patriarcado e os elementos da sociologia bourdieusiana 

 

Pierre Bourdieu foi um antropólogo, filósofo e sociólogo francês. Das suas análises de 

estruturações sociais desenvolveu uma teoria praxiológica, da qual resultaram termos para 

explicar comportamentos humanos. Dentre os termos utilizados por ele estão violência 

simbólica, habitus, campo e capital, que serão utilizados na minha pesquisa, especialmente, os 
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dois primeiros, para compreender comportamentos androcêntricos internalizados e 

reproduzidos, na maioria das vezes, involuntariamente.  

Habitus é um termo apropriado por Bourdieu de uma antiga noção filosófica de 

Aristóteles e da Escolástica medieval, para defender “[...] uma teoria disposicional da ação 

capaz de reintroduzir na antropologia estruturalista a capacidade inventiva dos agentes, [...] 

significando um estado adquirido e firmemente estabelecido do caráter moral que orienta os 

nossos sentimentos e desejos numa situação e, como tal, a nossa conduta” (CATANI et al., 

2017, p. 213), e ainda “[...] os princípios explícitos relativos ao uso do tempo ou ao anúncio das 

colheitas, às preferências codificadas em matéria de casamento, aos costumes” (BOURDIEU, 

1997, p, 97). 

Várias publicações foram resultantes dos estudos de Bourdieu no norte da Argélia, em 

uma região denominada Cabília, que “[...] lhe proporciona o material fundamental a partir do 

qual propõe uma de suas principais contribuições, a teoria da prática” (CATANI et al., 2017, 

p. 38). Sua publicação mais relevante para a minha pesquisa foi A dominação masculina, escrita 

em 1998, com a primeira tradução ao português em 1999, tendo como base um ser dominante, 

o homem, o responsável e o mediador dos acontecimentos importantes da sociedade cabila, 

eleita para a investigação, um povo nômade do norte da África, que possui tradições 

paradigmáticas, refletidas nas demais sociedades mediterrâneas e é classificada, pelo autor, 

como uma comunidade androcêntrica. 

A visão androcêntrica é percebida e construída, segundo Bourdieu (2012), mediante as 

diferenças visíveis entre o corpo feminino e masculino, especialmente pela questão reprodutiva, 

que é arbitrária para determinar a divisão sexual do trabalho. Enquanto o homem tem postura 

ativa, viril, se expõe sem pudor (sem ser julgado), foi associado por habitus a trabalhos 

externos. A mulher é tida como passiva, com um olhar “eu não sei” (oposto de viril), de pernas 

cruzadas para proteger o feminino, destinada aos ambientes domésticos: 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as 

relações sociais de dominação e de exploração que estão instituídas 

entre os gêneros se inscrevem, assim, progressivamente em duas classes 

de habitus diferentes, sob a forma de hexis corporais opostos e 

complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam a 

classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo 

distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino 

(BOURDIEU, 2012, p. 41). 
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Com base nas hexis corporais, foram instituídas divisões entre os gêneros de dominação 

e exploração qualificadas de opostos e complementares, que fazem a divisão entre o masculino 

e o feminino. Cabe aos homens o  

[...] lado do exterior, do oficial, do público, do direito, [...] realizar todos 

os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares [e para “as 

mulheres, pelo contrário, estando situadas do lado do úmido, do baixo, 

do curvo e do contínuo, vêem ser-lhes atribuídos todos os trabalhos 

domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou até mesmo invisíveis e 

vergonhosos, [...] monótonos e mais humildes (BOURDIEU, 2012, p. 

41). 

As diferenças biológicas entre homens e mulheres são usadas para tentar explicar e/ou 

justificar as distinções culturais suscitadas ao longo da história humana. De um ponto de vista 

científico, discutindo Bourdieu, Deborah Thomé Sayão (2003) explica que “[...] o homem ou o 

masculino tem sido a ‘norma’ e isso se evidencia desde as elaborações linguísticas nas quais 

tradicionalmente se toma o masculino como sinônimo de humanidade” (SAYÃO, 2003, p. 122). 

A partir da visão científica da biomedicina, o corpo da mulher seria uma adaptação incompleta 

da masculina, uma versão menos desenvolvida do “padrão” (grifo da autora), identificando-a 

assim como o ser mais frágil, de suposta inferioridade, mas ligada ao papel de reprodutora da 

espécie. 

Essa imposição de dominação masculina é como um habitus que se instalou nos 

comportamentos da sociedade e “A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela 

dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se 

enunciar em discursos que visem a legitimá-la” (BOURDIEU, 2012, p. 18), assim como já 

apontava Simone de Beauvoir, falando da polaridade da eletricidade e mencionada 

anteriormente.  

A cultura de desqualificação das mulheres pode ser relacionada ao entendimento 

bourdieusiano dos capitais econômico, social, cultural e simbólico. Para Bourdieu (2018), o 

capital econômico não é o único recurso gerador da estratificação da sociedade. O alijamento 

das pessoas em categorias que lhes dificultam acesso amplo na esfera pública é uma 

consequência da perpetuação das hierarquias pautadas em pressupostos culturais dominantes, 

tal qual os valores do patriarcalismo em relação ao papel subalterno das mulheres. O jugo 

masculino acarretou os capitais cultural e simbólico inferiores das mulheres artistas, as quais 

seguiram invisíveis perante a sociedade, no campo da Arte e nos relatos históricos. O fato de o 

capital cultural determinar o capital simbólico, por outro lado, também afeta o capital 
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econômico pertinente a mulheres porque o valor financeiro atribuído as suas obras foi 

tradicionalmente inferior ao das produções masculinas.  

Nem todos os países garantem dignidade e equidade às mulheres, mas na maior parte 

do mundo, as diversas gerações de feministas tornaram possível desarticular a inferioridade que 

o patriarcado manteve incorporada às mulheres, elevando o capital cultural, simbólico e 

financeiro também das mulheres artistas. Em ensaio de 1972, posteriormente publicado no livro 

A Produção da Crença,  Bourdieu (2018) deixa claro que os processos de consagração, nas 

artes, assim como na moda, envolvem mais do que a circulação de obras e nomes: “O campo 

da produção cultural é o terreno por excelência do enfrentamento entre as frações dominantes 

da classe dominante [...] e as frações dominadas que estão totalmente envolvidas neste 

combate” (BOURDIEU, 2018, p. 70).  Mesmo nesta breve apropriação das noções de capitais 

de Bourdieu, percebe-se a problemática complexa de inculcação de crenças androcêntricas na 

sociedade. O papel da escola será fundamental na desnaturalização do baixo capital cultural da 

mulher e, especificamente na disciplina de Arte, cabe às/aos docentes analisar criticamente o 

repertório implícito no currículo e nos recursos didáticos utilizados. 

As mulheres, diante da força dominante masculina, inconscientemente, sofrem o que 

Bourdieu (2012) chama de violência simbólica. Diferente de minimizar as violências físicas 

que elas também sofrem, o conceito de violência simbólica refere-se aos comportamentos 

introjetados culturalmente, tais como, se portar de maneira contida, estar confinada ao ambiente 

doméstico em decorrência dos papéis de mãe e esposa, reforçando a divisão sexual do trabalho 

e fazendo da mulher o gênero dominado:  

Não se pode, portanto, pensar esta forma particular de dominação senão 

ultrapassando a alternativa da pressão (pelas forças) e do consentimento 

(às razões), da coersão mecânica e da submissão voluntária, livre, 

deliberada, ou até mesmo calculada. O efeito da dominação simbólica 

(seja ela de etnia, de gênero, de cultura, de língua etc.) se exerce não na 

lógica pura das consciências cognoscentes, mas através dos esquemas 

de percepção, de avaliação e de ação que são constitutivos do habitus e 

que fundamentam, aquém das decisões da consciência e dos controles 

da vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura a ela 

mesma  (BOURDIEU, 2012, p. 49). 

Os comportamentos inconscientes tanto de homens quanto de mulheres, são portanto, 

referenciados com a sua estrutura física refletida na comportamental. Em seus escritos, 

Bourdieu (2012) analisa comportamentos implícitos inconscientemente no dominador e 

reafirmados pelo dominado. O autor afirma que “[...] é preciso realmente perguntar-se quais 

são os mecanismos históricos que são responsáveis pela des-historicização e pela eternização 
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das estruturas da divisão sexual e dos princípios de divisão correspondentes.” (BOURDIEU, 

2012, p. 5) 

As diferenças impostas sobre homens e mulheres são muitas vezes ditadas pelas 

instituições como escola, Estado, Igreja, a família e o próprio mercado, que exercem poder. As 

mulheres são tidas como objetos ou símbolos, alerta Bourdieu (2012), usadas para manter o 

capital simbólico:24  

Dessa forma, elas circulam como mercadorias de ínfimo valor no 

mercado de bens simbólicos; precisam estar sempre belas e magras, 

acompanhando a moda internacional, cumprindo também suas 

obrigações de mães e donas-de-casa paralelamente ao trabalho extra-

doméstico que executam para melhorar o orçamento familiar ou para se 

sustentarem quando vivem sozinhas ou na companhia de seus/uas 

filhos/as pelos/as quais, geralmente, são as maiores ou únicas 

responsáveis (SAYÃO, 2003, p. 125). 

Thiago Burckhart (2017) corrobora as discussões de Bourdieu (2012), afirmando que o 

patriarcado, termo utilizado como sinônimo de um sistema ideológico androcêntrico, 

“Reproduz-se mediante um poder simbólico, imperceptível aos olhos dos despercebidos, [...] é 

um complexo sistema de opressão que não atinge unicamente as mulheres, mas todos aqueles 

que não compartilham do padrão do homem europeu (branco, proprietário, cristão e 

heterossexual)” (BURCKHART, 2017, p. 222). 

 Retomando a discussão a respeito da violência psicológica, comportamental imposta 

sobre as mulheres, denominada violência simbólica, cabe mencionar que ela é invisível por ser 

introjetada culturalmente. As mulheres se submetem sem perceber que elas mesmas reafirmam 

os comportamentos de dominação do homem. Isto ocorre de forma sutil, como por exemplo, 

quando as mulheres procuram um cônjuge mais velho e mais alto que elas, e na divisão do 

trabalho doméstico não permite que seu marido auxilie pois tal atividade não cabe a um 

“homem de verdade” (BOURDIEU, 2012), ou escondem a ajuda que recebem do marido por 

medo de diminuí-lo.  

 Os cargos ocupados pelas mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes são reflexo 

da dominação sofrida por elas no casamento, enquanto encargos como artesãs, comerciantes, 

 
24 De acordo com Catani et al. (2017) o termo Capital Simbólico utilizado por Bourdieu é um reconhecimento, um 

prestígio, que é construído a partir do olhar dos outros. De certa forma, é um capital bastante vulnerável e frágil 

de ser mantido, pois é constituído com base no olhar externo. Trata-se de manter em garantia a sua honra, lutar 

incessantemente para sustentá-la, melhor ainda quando há uma legitimação do Estado, que é autorizado a consagrar 

socialmente essa classificação a um indivíduo (CATANI et al., 2017, p. 110-112). 
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camponesas e operárias foram ocupados por mulheres casadas, outras que tiveram cargos de 

maior privilégio em posição social, fugiram desta lógica. Constatou-se  

[...] que o acesso das mulheres ao trabalho profissional é fator 

preponderante de seu acesso ao divórcio. [...] Não se pode, portanto, 

pensar esta forma particular de dominação senão ultrapassando a 

alternativa da pressão (pelas forças) e do consentimento (às razões), da 

coersão mecânica e da submissão voluntária, livre, deliberada, ou até 

mesmo calculada. O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, 

de gênero, de cultura, de língua etc.) se exerce não na lógica pura das 

consciências cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de 

avaliação e de ação que são constitutivos do habitus e que 

fundamentam, aquém das decisões da consciência e dos controles da 

vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura a ela 

mesma  (BOURDIEU, 2012, p. 49). 

A construção social dos sexos em relação ao trabalho é explicada por Bourdieu (1996) 

como “[...] uma lógica específica da economia dos bens simbólicos,25 distinta da economia 

econômica, e que essa lógica pode, por um lado, funcionar na ordem puramente econômica” 

(BOURDIEU, 1996, p. 38). Ele exemplifica com isso os papéis assumidos dentro de empresas, 

nas quais as recepcionistas acompanham os chefes das empresas, as enfermeiras auxiliam os 

médicos, padrões estes que são perpetuados e intimamente ligados à lógica capitalista. Esse 

reforço do habitus no mundo do trabalho apresenta o homem no comando e a mulher 

subordinada.  

A ausência ou baixa representatividade de mulheres em posições de poder, tanto 

econômico quanto político, deve-se ao fato de que quando elas participam de um debate 

público, precisam lutar constantemente pelo acesso a palavra e manter a atenção. Para tanto, de 

forma inconsciente, precisam ficar justificando sua competência para o cargo e, quando são 

mães, esposas, espera-se que além de boas profissionais estejam dando conta da maternidade, 

do casamento e da casa: 

Se a estatística estabelece que as profissões ditas qualificadas caibam 

sobretudo aos homens, ao passo que os trabalhos atribuídos às mulheres 

sejam “sem qualificação”, é, em parte, porque toda profissão, seja ela 

qual for, vê-se de certo modo qualificada pelo fato de ser realizada por 

homens (BOURDIEU, 2012, p. 75).  

 
25 O termo já foi mencionado um pouco acima, mas vale reiterar que “A economia dos bens simbólicos é uma 

categoria que está relacionada ao capital simbólico. Ela significa autoridade, legitimidade e prestígio sociais 

conferidos a quem possui capital econômico, social ou cultural” (SAYÃO, 2003, p. 144) 
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Apesar de já serem observadas lentas mudanças, em que os homens tem auxiliado nos 

trabalhos domésticos e assumido uma paternidade mais ativa, enganamo-nos se considerarmos 

uma superação da dominação masculina na atualidade, pois ainda prevalecem comportamentos 

nos quais recaem sobre a mulher as responsabilidades do cuidado com a casa e com os filhos. 

A exemplo, um professor universitário e figura televisiva popular, Leandro Karnal (2017, n.p.) 

em palestra intitulada “A mulher na história,”26 cita aquela mulher que se desculpa pela casa 

não estar na ordem devida, apesar de o casal trabalhar fora numa carga horária igual, ainda 

demonstrando a falta de compreensão destes casos do trabalho doméstico, sendo de 

responsabilidade de ambos. Ou então, quando o homem está a cuidar de um filho, levando ao 

parque para brincar, dizer que ele está ajudando a sua mulher e é identificado como um 

“paizão”. Essas concepções não serão desnaturalizadas facilmente, pois perduraram e perduram 

por toda história, mas também “[...] é totalmente ilusório crer que a violência simbólica pode 

ser vencida apenas com as armas da consciência e da vontade, é porque os efeitos e as condições 

de sua eficácia estão duradouramente inscritos no mais íntimo dos corpos sob forma de 

predisposições” (BOURDIEU, 2012, p. 51). 

Pode-se observar que a mídia, em propagandas publicitárias, normalmente apresenta as 

mulheres inseridas em espaços domésticos e criação de filhos, enquanto os homens, ao 

contrário, são raramente associados à casa, sendo apresentados em lugares exóticos: “A 

dissimetria é, pois, radical entre o homem, sujeito, e a mulher, objeto de troca; entre o homem, 

responsável pela produção e reprodução e seu senhor, e a mulher, produto transformado desse 

trabalho” (BOURDIEU, 2012, p. 58). Elas serem identificadas como o sexo frágil, também é 

um tipo de imposição/violência que as afasta de determinadas carreiras científicas, e com a 

intenção cavalheira é reforçada a incapacidade feminina e reforçada a justificativa de mantê-las 

longe de algumas profissões: “Delas se espera que sejam “femininas”, isto é, sorridentes, 

simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas” (BOURDIEU, 

2012, p. 82).  

As mulheres conseguiram romper a dominação masculina em determinadas áreas 

sociais, especialmente pelo trabalho crítico que foi realizado através do movimento feminista. 

Bourdieu reconhece a ação mobilizadora do movimento, que segundo ele alguns ignoram por 

cegueira, mas legitimamente levou a “[...] pôr em destaque os avanços obtidos com suas lutas” 

(BOURDIEU, 2012, p. 99). A luta feminista defende a equidade humana e interessa, portanto, 

a toda humanidade, ou seja, também aos homens, pois apesar de parecer que eles estão em 

 
26 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=--V2VKvlSz0>. Acesso em: ago. 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=--V2VKvlSz0
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vantagem ao exercerem a posição dominante, imputa-se a eles um peso de responsabilidade em 

não fracassar, não ter dúvida, não chorar. Bourdieu afirma a esse respeito que  

Se as mulheres, submetidas a um trabalho de socialização que tende a 

diminuí-las, a negá-las, fazem a aprendizagem das virtudes negativas 

da abnegação, da resignação e do silêncio, os homens também estão 

prisioneiros e, sem se aperceberem, vítimas, da representação 

dominante (BOURDIEU, 2012, p. 63). 

A dominação masculina está ligada a uma construção histórica inconsciente, não de 

natureza biológica ou psicológica, mas que ao longo de anos foi construída e permanece 

arraigada em cada um de nós, homem ou mulher:  “A virilidade, como se vê, é uma noção 

eminentemente relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra 

a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de 

si” (BOURDIEU, 2012, p. 67). 

Os comportamentos implícitos nas ações masculinas como de dominação e as femininas 

como de repressão – violência simbólica, são impostos sobre diferentes culturas. Apesar da 

observação de Bourdieu ser sobre um povoado no norte da Argélia:  

A postura submissa que se impõe às mulheres cabilas representa o 

limite máximo da que até hoje se impõe às mulheres, tanto nos Estados 

Unidos quanto na Europa, e que, como inúmeros observadores já 

demonstraram, revela-se em alguns imperativos: sorrir, baixar os olhos, 

aceitar as interrupções [...], os sentimentos relacionados com as 

diferentes partes do corpo, com as costas a serem mantidas retas, com 

as pernas que não devem ser afastadas etc. e tantas outras posturas que 

estão carregadas de uma significação moral (BOURDIEU, 2012, p. 39). 

A análise feita por Bourdieu na sociedade cabila ainda ecoa, tem se perpetuado também 

na “[...] Escola, responsável pela reprodução efetiva de todos os princípios de visão e de divisão 

fundamentais, [...e] poderá, a longo prazo, sem dúvida, [...] contribuir para o desaparecimento 

progressivo da dominação masculina” (BOURDIEU, 2012, p. 139). Por isso, a partir desta 

pesquisa, busco uma tomada de consciência a respeito de habitus androcêntricos e violência 

simbólica, para que professores(as) e escolas, ao elaborar currículos, escolham material didático 

e prepararem suas aulas e, através de práticas graduais, possam desnaturalizar esses 

comportamentos adquiridos. 
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1.3 A invisibilidade das mulheres na história da arte 

 

 Neste subcapítulo, abordo o silêncio e a obscuridade aos quais as mulheres foram 

submetidas ao longo dos séculos. A historiadora francesa Michelle Perrot explica alguns dos 

motivos: 

Em primeiro lugar, porque as mulheres são menos vistas no espaço 

público, o único que, por muito tempo, merecia interesse e relato. 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). 

Outro motivo apontado por Perrot (2007) é a dissimetria sexual das fontes, que levou as 

mulheres a permanecerem silenciadas nos relatos, pois os espaços públicos das guerras e 

reinados aos homens pertencia, os seres ilustres da história, enquanto as mulheres ficaram na 

sombra da mesma. Quando se faziam muito evidentes, como Joana D’arc, cortavam-lhe os 

cabelos e tachavam de feiticeiras para desprezá-las diante da sociedade androcêntrica. 

 A condição que foi imposta às mulheres, seu papel, sua forma de ação, acarretou o 

silêncio delas nos relatos. Mas isto não significa que não se mencionava as mulheres: “Em 

compensação existe uma abundância, e mesmo um excesso, de discurso sobre as mulheres; 

avalanche de imagens, literárias ou plásticas, na maioria das vezes obra dos homens, mas 

ignora-se quase sempre o que as mulheres pensavam a respeito, como elas as viam ou sentiam” 

(PERROT, 2007, p. 22). Escreveu-se bastante sobre as mulheres e elas também foram retratadas 

em imagens desde a pré-história até a atualidade, mas pouco se perguntou a elas o que achavam 

disto. Georges Duby27 diz que “As mulheres não representavam a si mesmas, [...] Elas eram 

representadas. [...] Ainda hoje é um olhar de homem que se lança sobre a mulher” (apud 

PERROT, 2007, p. 24). 

Perrot afirma ainda: 

É o olhar que faz a História. 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. 

O que não era o caso, e justamente por parte das próprias mulheres, 

inclusive as mais importantes, “...toda a história das mulheres foi feita 

pelos homens", escreve Simone de Beauvoir; “as mulheres nunca 

 
27 Georges Duby (1919-1996) foi um historiador francês, membro da Academia francesa, reconhecido por suas 

escritas sobre a história medieval. Descrição completa disponível em: 

<https://www.britannica.com/biography/Georges-Duby>. Acesso em mar. 2020. 
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disputaram este império com eles". Até mesmo o feminismo não é, 

segundo ela, "um movimento autônomo". Para a autora d'O Segundo 

Sexo (1949) a análise da condição feminina está mais ligada a uma 

antropologia, então estrutural e triunfante, do que a uma história, 

inexistente, a seus olhos (PERROT, 2005, p. 14). 

Os vestígios das mulheres na história, quando restaram, são encontrados em arquivos, 

diários (prática comum entre as mulheres, que por não serem ouvidas, registravam o mais 

profundo de seu íntimo neles), algumas tentavam ir na sombra do marido, que muitas vezes 

assumiu a autoria delas, ou ainda, como fez George Sand, que criou um pseudônimo masculino, 

para que seus escritos fossem reconhecidos: “É provável que ela tenha procurado escapar da 

obscura corte das ‘mulheres autoras’, para inscrever-se na gloriosa linhagem dos grandes 

escritores” (PERROT, 2007, p. 98). Na filosofia do século XX, o pensamento prestigiado é 

masculino. Poucas mulheres são reconhecidas e estudadas na atualidade, apesar de apenas 

Hannah Arendt e Simone de Beauvoir terem maior visibilidade.  

Simone de Beauvoir e Michelle Perrot apontam os problemas linguísticos como 

determinantes também do apagamento das mulheres. A gramática, quando mistura os gêneros, 

acaba privilegiando “[...] o masculino plural: eles dissimula elas. No caso de greves mistas, por 

exemplo, ignora-se quase sempre o número de mulheres” (PERROT, 2007, p. 21). Quando se 

faz referência ao ser humano, remete ao homem, assim como a derivação da palavra homo 

sapiens, que vem do latim “homem-sábio”. 

A invisibilidade das mulheres na história não é diferente no campo da arte: “Fossem 

quais fossem os erros e acertos da distribuição de poder entre aqueles que produziam e aqueles 

que possuíam os meios de produção, a vasta maioria dos atores, em ambos os l ados, parecia 

ser de homens” (ARCHER, 2012, p. 124). Michael Archer (2012) num panorama da arte 

mundial relata que 

Em 1971, a historiadora da arte Linda Nochlin publicou um ensaio 

colocando a questão ‘Por que nunca existiram grandes artistas 

mulheres?’ Na resposta, ela apontou para as práticas dos curadores e 

diretores de museus e galerias, bem como para os valores inculcados e 

reforçados pela história da arte. ‘É necessária uma crítica feminista da 

história da arte, como disciplina, que possa romper as limitações 

culturais e ideológicas, assim revelando os preconceitos e inadequações 

não apenas em relação à questão das artistas mulheres, mas também à 

formulação das questões cruciais da disciplina como um todo’, escreveu 

ela (ARCHER, 2012, p. 125).28 

 
28 O ensaio de Nochlin (1989) intitula-se “Why Have There Been No Great Women Artists?”. 
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O autor explica a dominação masculina no campo da arte com a utilização de expressões 

como “velho mestre”, referindo-se a um grande artista e “obra-prima” para a obra de arte, 

denunciando claramente o prestígio reservado a eles: “A linguagem da história e da crítica da 

arte nem sequer reconhecia as mulheres para que pudesse negá-las” (ARCHER, 2012, p. 125).

 Na arte e na música, dentre os poucos relatos que se difundiram, Perrot explica que as 

mulheres poderiam apenas copiar, traduzir, interpretar, ou seja, cantar, tocar piano e pintar 

gêneros menos valorizados: natureza morta, paisagens e crianças ou ainda a praticar fotografia 

– “uma arte menor” (PERROT, 2007, p. 104). Dentre pinturas impressionistas, Élisabeth Vigée-

Lebrun pintou sua filha em todas as fases da vida, pois estava realizando arte no ambiente 

doméstico que lhe pertencia, de acordo com a ordem masculina.  

Assim como na pintura, era comum, no século XX, os casais de artistas se destacarem, 

havendo algumas mulheres que tiveram distinção na família de músicos. Fanny Mendelssohn, 

tão competente  musicalmente quanto seu irmão Félix, sofreu a imposição das palavras de seu 

próprio pai: “É possível que, para ele, a música venha a ser uma profissão, enquanto, para você, 

não será mais do que um ornamento” (PERROT, 2007, p. 104). Ou ainda desaprovações mais 

duras quando vindas do marido: 

Clara Schumann se sacrifica por Robert; Alma Mahler por Gustav. 

Durante o noivado, Gustav lhe pedira explicitamente renunciar à 

música. “Como é que você imagina um casal de compositores? Você já 

pensou a que ponto uma rivalidade tão estranha se tornará 

necessariamente ridícula? [...] Que você seja aquela de que preciso, [...] 

minha esposa e não minha colega, isso sim, está certo” (PERROT, 

2007, p. 105). 

A compositora Augusta Holmès, amiga do célebre Richard Wagner, autora de uma ópera, peças 

e sinfonias para piano no final do século XIX, provavelmente foi esquecida depressa por ter 

cismado em ter uma profissão masculina e não foi um bom modelo de mãe, rejeitando os 

códigos sociais da época (PERROT, 2007). 

A considerar a problematização feita por Bourdieu (2012), percebe-se que a dominação 

masculina se manifesta também no campo das artes e na linguagem da música, quando as 

mulheres são mencionadas como intérpretes cantoras ou instrumentistas, mas ocultadas 

enquanto compositoras, pois seria tirar o brilho masculino da arte de criação que, na sociedade 

androcêntrica, pertenceria a eles. Perrot (2007) salienta que atualmente as dificuldades ainda 

persistem no âmbito musical, apesar de se revelarem cada vez mais brilhantes intérpretes 

pianistas: Marta Argerich e Hélène Grimaud, como também violinistas: Anne-Sophie Mutter. 

As compositoras e maestrinas ainda são raras e “dir-se-ia que as orquestras não gostam de ser 
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dirigidas por uma mulher” (PERROT, 2007, p. 105). A amiga de Pierre Boulez e Henri 

Dutilleux, Betsy Jolas (nascida em 1926), merece reconhecimento como a dama da composição 

dodecafônica. Apesar de um reconhecimento tardio, se destaca com trabalhos excepcionais. 

 No meio musical, existem várias pesquisas nas últimas décadas, trazendo a proposta de 

“[...] tornar visível a atuação que tiveram as mulheres na história das artes, recuperando suas 

obras e seus nomes esquecidos” (ANDRADE, 1991, p. 237). Há 40 anos, na Alemanha, o 

escritor Karl Zelenka (1980) reconheceu em seu livro Komponierende Frauen: ihr Leben, ihre 

Werke29, que “[...] somente o século XIX, com suas transformações sociais e artísticas, houve 

uma curva acentuada nesta área, que continua em nosso tempo. No entanto, gostaria de dizer 

que a mulher que compõe ainda leva uma existência sombria” (ZELENKA, 1980, p. 7). 30 

Com a missão de apresentar compositoras dos diferentes continentes, Europa, América, África, 

Ásia e Austrália, apresenta mais de 250 nomes de compositoras, com algumas biografias, 

mencionando o título e tipo de composição que faziam, entre óperas, operetas, balés e sinfonias.  

Outros dois livros que apresentaram mulheres compositoras, refazendo a historiografia 

feminina na história da música e da arte, são Mujeres de la música, que foi reeditado e ampliado 

por Ana Lúcia Frega (2011) na Argentina. Além de mencionar nomes das compositoras, 

pianistas, cantoras, violonistas e guitarristas argentinas, explica os contextos históricos nos 

quais as mulheres estavam presentes desde o século XVII até o XX. A brasileira Nilcéia Cleide 

da Silva Baroncelli, trabalha com o tema “mulheres compositoras”31 desde 1976. Escreveu o 

livro Mulheres Compositoras: elenco e repertório (1987), no qual catalogou cerca de 2000 

compositoras, de diferentes épocas, estilos, nacionalidades e correntes musicais. 

 Existe ainda uma enxurrada de trabalhos que são resultado de pesquisas de pós-

graduação e artigos científicos. Martha Hawk (2005) escreveu sua dissertação de mestrado a 

respeito de 16 compositoras eruditas de diferentes nacionalidades, destacando que “[...] por 

muitos anos, as contribuições das compositoras permaneceram esquecidas e obscurecidas por 

construções sociais patriarcais destinadas a disfarçar ou negar o valor de seu trabalho (HAWK, 

2017, p. 1).32 Com intuito semelhante ao de Hawk, Tania Mello Neiva (2006), escolheu cinco 

 
29 Não há tradução do livro para o português, mas o título poderia ser “Mulheres compositoras: suas vidas, suas 

obras” (tradução minha). 
30 “[…] erst das 19. Jahrhundert mit seinen sozialen und künstlerischen Wandlungen brachte auch auf diesem 

Gebiet eine steil ansteigende Kurve, die bis in unsere Zeit hinein anhält. Trotzdem möchte ich behaupten, dass 

die Komponierende Frau nach wie vor ein Schattendasein führt (Zelenka, 1980, p. 7), tradução minha. 
31 Descrição da própria autora no seu blog de mesmo nome: “Mulheres compositoras”, disponível em 

http://mulheres-compositoras.blogspot.com/. Acesso em mar. 2020. 
32 “[…] for many years, the contributions of women composers remained forgotten and obscured by patriarchal 

social constructs intended to disguise or disavow the value of their work” (HAWK, 2017, p. 1), tradução minha. 

http://mulheres-compositoras.blogspot.com/
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compositoras brasileiras para serem inseridas no campo da composição musical erudita 

brasileira. 

 Eliane Monteiro da Silva (2014, 2015, 2018) dedicou suas pesquisas de mestrado, 

doutorado e pós-doutorado a compositoras. A dissertação de mestrado resultou num livro 

denominado Clara Schumann: compositora x mulher de compositor (2015), no qual relata a 

trajetória da alemã Clara Schumann, compositora, pianista, esposa do renomado e conhecido 

Robert Schumann. No doutorado, analisou peças da compositora Beatriz Balzi33 e no pós-

doutorado ela escolheu vinte artistas e publicou o novo livro Compositoras Latino-americanas: 

vida, obra, análise de peças para piano (2018). Um aspecto discutido pela autora, que é muito 

válido destacar, é a possível cogitação de que as mulheres não estariam inclusas nas menções 

de grandes compositores(as), pois suas composições seriam menos complexas. Monteiro da 

Silva (2015), no entanto, após ter analisado Variationen für das Pianoforte über ein Thema de 

Robert Schumann, quanto a ritmo, melodia, contraponto, citações e harmonia, conclui a respeito 

de Clara Schumann: “Finalmente, a maneira como a compositora encarou o piano – como fonte 

de sons de cores diversas – a aproxima da visão dos grandes compositores de seu tempo e do 

futuro” (MONTEIRO DA SILVA, 2015, p. 84). 

A pesquisadora Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel (2008, 2010, 2016, 2018) tem 

um volume expressivo de pesquisas acerca de mulheres compositoras, bem como sobre a 

representação do feminino nas canções brasileiras. Pesquisadora da área da história cultural, 

escreveu artigo sobre Mulheres compositoras no Brasil dos séculos XIX e XX (2016) e também 

Pesquisando as compositoras brasileiras no século XXI (2018), propondo preencher lacunas 

sobre a inexistência de mulheres na composição musical. Murgel (2008, 2010) escreve também 

acerca das dificuldades que as mulheres sofreram, até mesmo como cantoras, antes de 1920 no 

Brasil, e as tentativas de depreciar as conquistas femininas, expostas em letras de canções 

brasileiras contemporâneas. 

Uma questão relevante já apontada por Murgel (2010), mas também por Dalila 

Vasconcellos de Carvalho (2008), é sobre a falta de menções de compositoras brasileiras para 

além de Chiquinha Gonzaga, que se tornou uma exceção, citada até mesmo por autores de livros 

tradicionais sobre a história da música brasileira (CALDAS, 1985; SEVERIANO, 2013). 

Muitos dos livros apresentam “[...] o problema das ‘versões masculinas’ da história que tendem 

a construir personagens femininos como menores ou excêntricos. Tal problemática pode ser 

 
33 O título da tese é “Beatriz Balzi e o piano da América Latina: A música erudita deste continente analisada a 

partir das gravações da pianista na série CDs Compositores Latino-americanos” (2014).  
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exemplificada na dificuldade de localizar outros nomes femininos nos livros de história da 

música no Brasil” (CARVALHO, 2008, p. 1).  

Harue Tanaka (2018) é pesquisadora na área de gênero e música, e juntamente com um 

grupo de pesquisa,34 pertencente a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), se apresenta na 

luta para trazer as mulheres da música à visibilidade. A autora destaca que 

Felizmente, essa situação vem mudando ao longo das últimas décadas 

e a quantidade de mulheres que vem se inserindo no campo da Música 

está em franca ascensão. Entretanto, a valorização e visibilidade da 

produção musical de compositoras, por exemplo, ainda é uma realidade 

a ser alcançada. Paralelamente a esse processo e lançando um primeiro 

olhar, aparentemente sem tanta conexão, podemos pensar sobre a 

própria condição e posição das mulheres na sociedade, na política, em 

todas as esferas, percebendo que as perguntas se repetem e proliferam 

localizadas em cada domínio em que essa discussão permanece na 

ordem do dia. E sempre que mulheres tentam modificar o status quo, se 

deparam com uma realidade difícil e, por vezes, ainda intransponível 

(TANAKA, 2018, p. 2). 

Pesquisadoras como Vanda L. B. Freire e Angela C. H. Portella (2010) também têm 

corroborado a ampliação da apresentação de mulheres que foram visíveis nos salões e teatros 

do Rio de Janeiro, local onde era liberada a  sua atuação como musicistas, entre 1870 e 1930, 

que foi a delimitação histórica deste trabalho. Em pesquisa recente, Júlia Medici, Clariana 

Castro e Tiago Monteiro (2017) escreveram sobre o empoderamento de mulheres a partir da 

presença delas na produção musical. Utilizaram, como fontes da pesquisa, entrevistas realizadas 

com instrumentistas de duas bandas de rock nacional, Ventre e My Magical Glowing Lens. 

Destacam o reconhecimento da mulher na música e em representações não estereotipadas, pois 

a partir de narrativas expostas nas letras é que a sociedade reconhece as mulheres. 

Retomo as contribuições de Archer (2012), que faz referência no seu livro Arte 

contemporânea: uma história concisa, a uma informação estatística das primeiras ativistas 

mulheres da década de 1970 nos Estados Unidos: o coletivo Women Artists in Revolution – 

WAR (Artistas Mulheres em Revolução). Participantes deste coletivo fizeram uma análise das 

713 obras expostas em mostras coletivas no Museu do Condado de Los Angeles em 1971, 

constatando que apenas 29 eram de mulheres. Das mostras individuais, o resultado foi mais 

chocante, pois dentre 53, apenas uma era dedicada a uma artista mulher. 

Outro grupo de ativistas americano, surgido por volta de 1980, o Guerrilla Girls, 

deflagrou manifestações de valorização feminista através de cartazes, outdoors, performances 

 
34 O grupo se chama MUCGES- Estudos interdisciplinares em música, gênero, educação e saúde. 
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e diversas intervenções urbanas, usando máscaras de gorila para enfatizar suas reivindicações 

acerca de preconceitos étnicos e de gênero, bem como manter seu anonimato, além de fazerem 

críticas na arte, política, cinema e cultura pop.35 Também apresentaram uma crítica às 

exposições do Museum of Modern Art - MoMA (Museu de Arte Moderna) de Nova York no 

qual,  em 1984, quando analisaram a exposição daquele ano, dedicada aos mais importantes 

pintores e escultores do mundo, 165 representantes de 17 países, apenas 13 eram de mulheres. 

O grupo ativista americano, em 2017, fez uma retrospectiva dos seus 116 trabalhos, nos quais 

incluíram dois cartazes brasileiros no Museu de arte de São Paulo – MASP. Um deles está na 

Figura 2,36 apresentando a dificuldade de ser artista mulher, porque quando estão nos acervos 

de museus, grande parte é retratada nua nas exposições.37  

O cartaz produzido pelo grupo apresenta o questionamento: “As mulheres precisam 

estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas em exposição 

são mulheres, mas 60% dos nus são mulheres” (tradução minha do texto do cartaz). A crítica 

apresentada pelo grupo reforça comportamentos androcêntricos sendo reproduzidos dentro dos 

museus.  

No contexto brasileiro, Adriana Vaz (2009) também analisou a exposição de um museu, 

o Museu Oscar Niemeyer – MON. A autora analisou 23 mostras priorizando o recorte temporal 

de fevereiro a dezembro de 2008, verificando que somente 3 exposições individuais foram das 

 
35 Para uma cronologia completa das ações de Guerrilla Girls, acesse 

<https://www.guerrillagirls.com/chronology/>.  
36 Imagem disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/as-mulheres-precisam-estar-nuas-para-entrar-no-

museu-de-arte-de-sao-paulo>. Acesso em ago. de 2019. 
37 Informação disponível em: <https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017>. Acesso em: 10 

ago. 2019.  

Figura 2: Cartaz produzido pelo grupo Guerrilla Girls em 2017 

https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017
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artistas mulheres Niobé Xando, Tarsila do Amaral e Yolanda Mohalyi, enquanto 10 exposições 

individuais foram de artistas homens. No mesmo trabalho, ela analisou um livro didático 

utilizado no ensino médio no estado do Paraná38 e a formação continuada ofertada aos 

professores pelo Instituto Rede Arte na Escola:39  

Manteve-se o foco na produção feminina, porém com o intuito de 

mapear qual o caminho percorrido entre o museu e a sala de aula, quais 

nomes estão presentes nesses três eixos de consagração, ou seja, qual o 

repertório visual fornecido ao público escolar em localidades distantes 

dos centros urbanos, que em geral não possuem museus de arte em suas 

cidades [...]. O Museu, a Academia e a Escola representam espaços 

simbólicos e exercem várias funções na tríade: artista-obra-público, 

dentre elas, a de gênero (VAZ, 2009, p. 12). 

Comparando as exposições do MON com os materiais didáticos e a formação dos professores 

generalistas, ela constatou um distanciamento entre a academia e o mercado comercial. Quanto 

a representatividade de artistas mulheres, além das menções serem restritas, os materiais 

apresentam lacunas históricas, privilegiando a história da arte do renascimento e a arte moderna.   

 Roberta Barros (2013), em sua tese de doutorado intitulada “Arte feminista ou feminina: 

uma questão do contexto histórico brasileiro?” faz indagação “[...] por que não há no Brasil 

sensibilização a respeito da temática feminista nas artes plásticas a exemplo do que ocorre no 

contexto norte-americano[...]” (BARROS, 2013, p. 7), informando que os acervos brasileiros 

de arte revelam uma desproporção numérica aguda entre artistas homens e mulheres. Mais 

indagações pertinentes de Barros (2013) que impulsionam a motivação por realizar pesquisas 

nesta área são 

Quais as linhas discursivas e como estão tramadas para alimentar o mito 

da democracia sexual e racial da sociedade brasileira? Quais forças 

estão agenciadas em nosso país para manter o termo feminista apartado 

dos centros de produção de conhecimento, incipiente nas produções 

bibliográficas e esvaziado nos debates públicos a ponto de mantê-lo 

brumuroso o suficiente para ainda sofrer tamanha recusa? (BARROS, 

2013, p. 7). 

 Um artigo por Coutinho e Loponte (2015) aborda a relação entre as artes visuais e os 

feminismos, apontando preocupação com 

A pouca visibilidade feminina [que] recaiu nas escolas e em seus 

aparatos. Ao privilegiar a produção masculina, os programas para o 

ensino de arte não admitem ou fazem timidamente o discurso politizado 

das artistas. Essa é uma das contradições que ainda impregnam os 

 
38 Trata-se do ARTE. VÁRIOS AUTORES. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR), 2006.  
39 O instituto tem 38 polos, presentes em 37 cidades no Paraná, incluindo um vinculado ao Departamento de Arte 

da UNICENTRO, no campus Santa Cruz, em Guarapuava. O website oficial do Programa Rede Arte na Escola é 

<http://artenaescola.org.br/rede/>. Acesso em: 05 ago. 2020. 
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espaços escolares e os colocam em defasagem a outros segmentos 

sociais que apontam, atualmente, maiores avanços no que diz respeito 

à atuação efetiva e presença das mulheres (COUTINHO & LOPONTE, 

2015, p. 186). 

As autoras dizem que “A ausência/lacuna apontada não pode ser minimizada como uma simples 

coincidência ou um ato despretensioso, sem intenção, apolítico, ingênuo (COUTINHO & 

LOPONTE, 2015, p. 186), mas salientam a dependência a uma hegemonia de discurso 

masculino presente nos campos de ação, perpetuadas ao longo dos anos por docentes e 

discentes. Para a desnaturalização dos comportamentos androcêntricos, elas elaboraram 11 

apontamentos, pelos quais  

Entendemos que as poéticas visuais contemporâneas produzidas por 

mulheres, em suas inúmeras variáveis e mais amplamente exploradas, 

podem ser gatilhos detonadores de processos enraizados e servir como 

elementos desafiadores e desestabilizadores de paradigmas 

convencionais ainda persistentes em algumas práticas pedagógicas em 

arte. Conhecer mais sobre a produção artística feminina atrelada aos 

feminismos também permite a ampliação do repertório docente e, 

consequentemente, também do estudantil (COUTINHO & LOPONTE, 

2015, p. 188). 

Corroborando essas críticas ao ensino androcêntrico de arte e a reflexão lançada pela 

pesquisa de Vaz (2009), a respeito da formação de professores, a dissertação de Valdoni Batista 

de 2017, do PPGE da UNICENTRO, foi escrita com base nos resultados de uma pesquisa-ação 

aplicada especificamente à disciplina de estágio supervisionado. Partindo de uma proposta a 

estudantes do Curso de Licenciatura em Arte-educação da UNICENTRO “[...] pertinentes ao 

entendimento das diferenças de sexo-gênero enquanto construções culturais que atribuem 

valores simbólicos [...], apresentei artistas mulheres que tematizam as diferenças sexuais em 

seus trabalhos e questionam a pouca presença feminina na produção de arte [...]” (BATISTA, 

2017, p. 58). Os participantes pensaram em sugestões para inclusão de artistas mulheres em 

suas propostas de estágios. Em artigo do mesmo teor de sua dissertação, e   sua orientadora 

elaboraram uma proposta para desarticulação do androcentrismo e da discriminação 

interseccional por meio do ensino da arte contemporânea, ressaltando a importância de 

[...] discutirmos a formação de professores(as) de arte engajados(as) na 

proposição de ações pedagógicas que tematizem artistas advindos(as) 

de diferentes contextos socioculturais, consideramos que a abordagem 

interseccional proporciona não só historicizar a discriminação, mas 

desestabilizar a hierarquia de gêneros (BATISTA & RAUEN, 2017, p. 

75). 
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Com o objetivo de não somente identificar o androcentrismo em materiais didáticos da 

disciplina de Arte, mas também fazer propostas para inclusão de artistas mulheres nas práticas 

pedagógicas, Domingos Filho (2018), em dissertação também defendida no PPGE da 

UNICENTRO, analisou os  livros didáticos Arte em Interação40 e Por toda Parte,41 utilizados 

no ensino médio na região de Guarapuava, bem como no Paraná e no Brasil todo, por fazer 

parte do PNLD:  

Discutir gênero na escola é uma forma de trazer os problemas sociais 

na atual conjuntura, pois fala-se tanto de diversidades e pluralidades, 

mas na prática pedagógica, nada acontece. Em algumas discussões 

superficiais sem fundamentação, fala-se só da violência contra a mulher 

(DOMINGOS FILHO, 2018, p. 40). 

A partir de uma análise de currículo e diante de normativas preconizando a abordagem 

da diversidade de gênero, a análise de livro didático, especialmente quando utilizado como 

fonte absoluta, expõe um currículo oculto que vem sendo aplicado nas salas de aula 

[...] 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 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). 

Em sua análise quantitativa por gênero de ambos os livros, Domingos Filho (2018) 

considerando também artistas queer, constatou uma representatividade de 17% de artistas 

mulheres, 1% de artistas queer e 82% de artistas homens, nos livros didáticos. Dada a baixa 

ocorrência de artistas mulheres, o capítulo final da sua dissertação foi dedicado a sugestões 

práticas complementares aos livros didáticos analisados. As artistas mulheres apresentadas no 

material complementar são das artes visuais, período histórico da arte barroca, arte 

contemporânea e artistas mulheres negras.  

 A relevância de produzir materiais complementares, que desarticulam o currículo oculto 

androcêntrico, está em não apenas reconhecer que as mulheres participaram da história da arte, 

mas apontar a postura alternativa na mudança de comportamento docente, minimizando a 

continuidade de habitus sociais de dominação masculina. A situação não é diferente nas artes 

 
40 BOZZANO, Hugo B; FRENDA, Perla; GUSMÃO, Tatiane Cristina. Arte em Interação. 1 ed. Volume único. 

São Paulo: IBEP, 2013. 
41 FERRARI, Solange dos Santos Utuari; LIBÂNEO, Daniela Leonardi; SARDO, Fábio; FERRARI, Fernando 

Pascoal. Por Toda Parte: Volume Único. 1 ed. São Paulo: FTD, 2013. 
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cênicas e Rauen (2018) analisa o descompasso da produção crítica e teórica feminista no campo 

de teatro performance na América do Sul, em relação ao hemisfério norte. 

Diante da problemática apresentada, esta dissertação traz apontamentos adicionais para 

gerar a reflexão de professores(as) quanto a sua escolha, utilização e adequação dos conteúdos 

didáticos de Arte, pois a postura pesquisadora do/da professor(a) pode promover a inclusão de 

artistas mulheres, minimizando a inequidade de gênero.  

 

 

1.4 A Diversidade cultural em marcos legais e normativas 

 

 Assim como na sociedade, os indivíduos nas escolas, devido a construções históricas e 

político-culturais vivenciam violências físicas e simbólicas de discriminação. Segundo Candau 

(2012), a discriminação ocorre por conta da “[...] afirmação das diferenças – étnicas, de gênero, 

orientação sexual, religiosas, entre outras – manifesta-se de modos plurais, assumindo diversas 

expressões e linguagens” (CANDAU, 2012, p. 236). Por isso, educadores e educadoras 

precisam estar conscientes desta realidade, a fim de combater comportamentos racistas, de 

exclusão e até de bulling em suas escolas e agir para incluir, nos currículos, conteúdos 

pertinentes para minimizar comportamentos discriminatórios e promover um ambiente de 

diversidade, no qual alunos e alunas se sintam incluídos. A temática faz parte dos discursos 

educacionais dos anos 2000, mas segundo alertam Felipe & França (2014) ainda é pautada na 

tolerância e respeito, não bastando apenas o reconhecimento das diferenças, pois é preciso 

ressignificar identidades para assumirmos de fato a diversidade cultural brasileira. 

A educação formal, no Brasil, é regida por leis e normativas que servem para mostrar o 

caminho a ser seguido, orientando aos cidadãos e a sociedade a respeito dos seus direitos, bem 

como acerca dos deveres que os agentes da educação devem cumprir. A partir desse 

pressuposto, realizei buscas nas leis e normativas vigentes, a nível nacional e estadual, para 

verificar o que consta com referência à abordagem da diversidade cultural, com foco na 

diversidade de gênero e reafirmando a importância da construção de currículos escolares que 

atendam  o designado a esse respeito na educação básica. 

 O marco legal da educação básica permanece sendo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) que corresponde a Lei n° 9.394, instituída em 20 de dezembro de 
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1996 e sofreu alterações desde então.42 Em busca pela palavra diversidade no texto da lei, a 

primeira menção consta no artigo 3°, em que são estabelecidos treze princípios nos quais o 

ensino deve ser pautado, e o penúltimo sugere: “XII – consideração com a diversidade étnico-

racial, (incluído pela Lei n° 12.796 de 2013)” (BRASIL, 1996)43. A segunda e última menção 

está no artigo 33 que assegura “[...] o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil [...]” 

(BRASIL, 1996), quando constitui a disciplina de ensino religioso como parte integrante da 

formação básica. As menções na lei são, portanto, apenas em direção da diversidade étnico-

racial e religiosa, mantendo uma lacuna na questão gênero, embora esta esteja explícita na 

Constituição da República.44  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram propostos nos anos seguintes à 

LDB, entre 1997 e 1998. Trata-se de diversos volumes voltados aos ciclos da educação básica 

e também às disciplinas e a temas transversais, aí incluindo gênero, com um referencial 

elaborado para nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, apresentando flexibilidade para 

cada sistema de ensino e escola na prática. Minha pesquisa dentre as propostas se ateve às 

normativas elaboradas para os antigos 5° a 8° série, atualmente renomeadas 6° a 9° ano. Escolhi 

os documentos destinados a disciplina de Arte e aos temas transversais, intitulado Pluralidade 

Cultural. 

Nos PCN destinados à área de arte, existe o reconhecimento de que “As manifestações 

artísticas são exemplos vivos da diversidade cultural dos povos e expressam a riqueza criadora 

dos artistas de todos os tempos e lugares” (BRASIL, 1998, p. 37). Além disso  

O tema da pluralidade cultural tem relevância especial no ensino de 

arte, pois permite ao aluno lidar com a diversidade de modo positivo na 

arte e na vida. Na sala de aula interrelacionam-se indivíduos de 

diferentes culturas que podem ser identificados pela etnia, gênero, 

idade, locação geográfica, classe social, ocupação, educação, religião 

(BRASIL, 1998, p. 41). 

Mais adiante, o texto contempla, dentre os objetivos do pluriculturalismo, o ensino da 

arte e seu potencial de:  

[...] promover o entendimento de cruzamentos culturais pela 

identificação de similaridades, particularmente nos papéis e funções da 

arte, dentro e entre grupos culturais; reconhecer e celebrar a diversidade 

 
42 Utilizei para minha pesquisa uma versão atualizada disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: ago. 2019. 
43 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm>. Acesso em: 

mar. 2020. 
44 De acordo com Artigo 3° da Constituição Federal, consta no inciso “IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, 

n.p.). 
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étnica e cultural em arte e em nossa sociedade, enquanto também se 

potencializa o orgulho pela herança cultural em cada indivíduo, seja ela 

resultante de processos de erudição ou de vivências do âmbito popular, 

folclórico ou étnico; possibilitar problematizações acerca do 

etnocentrismo, estereótipos culturais, preconceitos, discriminação e 

racismo nas ações que demarcam os eixos da aprendizagem; enfatizar 

o estudo de grupos particulares e/ou minoritários (do ponto de vista do 

poder) como mulheres, índios e negros; possibilitar a confrontação de 

problemas, como racismo, sexismo, excepcionalidade física ou mental, 

participação democrática, paridade de poder; examinar a dinâmica de 

diferentes culturas e os processos de transmissão de valores; 

desenvolver a consciência acerca dos mecanismos de manutenção da 

cultura dentro de grupos sociais; questionar a cultura dominante, latente 

ou manifesta e todo tipo de opressão; destacar a relevância da 

informação para a flexibilização do gosto e do juízo acerca de outras 

culturas (BRASIL, 1998, p. 42). 

Dentre os eixos de ensino e aprendizagem: produzir, apreciar e contextualizar a arte, o 

documento aponta apreciar a produção histórico-cultural dentro da sua diversidade, 

entendendo-se, com isso, apreciar produções com diversidade de gênero. O respeito à 

diversidade é também apontado dentre os conteúdos referentes a atitudes e valores 

desenvolvidos com a disciplina. Sobre as produções dos(as) alunos(as) na linguagem de artes 

visuais, assinala valorização e respeito a diversidade estética, artística e de gênero. Nas 

sugestões para apreciação e conhecimento musical “[...] o aluno pode aprender a valorizar essa 

diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de gênero” (BRASIL, 1998, p. 79). 

No documento dos PCN com título Pluralidade Cultural, chamou atenção o destaque já 

desde a introdução no quesito de que  

O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como parte 

inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza 

representada por essa diversidade etnocultural que compõe o 

patrimônio sociocultural brasileiro, investindo na superação de 

qualquer tipo de discriminação e valorizando a trajetória particular dos 

grupos que compõem a sociedade (BRASIL, 1998, p. 117). 

Justificam abordar especificamente a temática de pluralidade cultural por reconhecer e valorizar 

a diversidade étnica e cultural presente na sociedade brasileira, e a ideia “[...] é atuar sobre um 

dos mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos e, 

portanto, para a própria nação (BRASIL, 1998, p. 122). No total são 37 menções da palavra 

diversidade na normativa. 

Em consonância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n° 

9.394/1996), foi elaborada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC – BRASIL, 2017), de 



55 
 

caráter normativo, contendo as aprendizagens essenciais que todos os(as) estudantes da 

Educação Básica devem desenvolver durante todas as etapas e modalidades de ensino. Em 

busca do termo “diversidade cultural” na BNCC, encontrei a primeira menção referindo-se ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que expediu nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Básico (DCN) o parecer destacando “[...] a inclusão, a valorização das diferenças e o 

atendimento à pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as várias 

manifestações de cada comunidade” (BRASIL, 2013, p. 22). O documento anuncia ser 

sinônimo de “igualdade, diversidade e equidade”, caracterizando o Brasil com “[...] acentuada 

diversidade cultural e profundas desigualdades sociais [...]” (BRASIL, 2017, p. 15).  

 Referindo-se ao currículo, a BNCC propõe que as escolas, numa perspectiva de 

autonomia e competência, incluam em suas propostas pedagógicas, de forma transversal e 

integradora, temas contemporâneos que tem afetado a vida humana. O documento cita entre as 

demais, as Leis nº 10.639/2003 e 11.645/200845 a respeito da educação das relações étnico-

raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, mencionando a 

diversidade cultural dentre as temáticas que cabem aos sistemas de ensino e escolas tratar de 

forma contextualizada. Em relação a contextualização da Educação Infantil sugere que as 

instituições dialoguem com a diversidade cultural das famílias e da comunidade (BRASIL, 

2017). No total, são vinte menções do termo “diversidade cultural” num texto de 595 páginas 

da BNCC.  

Dentre as leis do estado do Paraná, encontrei a de n° 16.454/10 (PARANÁ, 2010) que 

“Institui o Dia Estadual de Combate a Homofobia, a ser promovido, anualmente, no dia 17 de 

maio”, refletindo uma preocupação com preconceitos relacionados as opções de gênero. A 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) possui uma versão preliminar de 

Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) com o tema Gênero e Diversidade (PARANÁ, 2010), 

no qual apontam preocupação com um currículo androcêntrico,46 pois de acordo com o 

documento, ele é responsável por refletir e produzir subjetividades nas instituições 

educacionais: “O currículo tem de ser compreendido como um aparato da diversidade cultural 

no qual seja possível pensar de novas formas questões políticas, econômicas, culturais, sexuais, 

etc., abrindo espaço para o outro e eliminando as distinções binárias” (PARANÁ, 2010, p. 6). 

 
45 Estas leis alteram a original n° 9.394/96, incluindo como obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena nas redes de ensino fundamental e médio. 
46 Entende-se currículo androcêntrico através do documento, quando consta: “Ao refletir a epistemologia 

dominante, a produção de um currículo acaba por ser marcadamente masculina. Logo, responsável que é por 

refletir e produzir subjetividades, o currículo acaba corporificando e produzindo as relações hierárquicas de 

gênero” (PARANÁ, 2010, p. 6). 
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Admoesta, ainda, que currículos androcêntricos reforçam e reproduzem uma naturalização de 

domínio masculino, legitimando a produção de homens, em detrimento de autoras mulheres.  

Assim como nos PCN, as DCE de arte do Paraná, também dão atenção à diversidade 

étnico-cultural e aos costumes sociais contemporâneos dentre os temas transversais. O 

documento defende a sua incorporação no currículo escolar e “[...] propõe-se que esses temas 

sejam abordados pelas disciplinas que lhes são afins, de forma contextualizada, articulados com 

os respectivos objetos de estudo dessas disciplinas e sob o rigor de seus referenciais teórico-

conceituais” (PARANÁ, 2008, p. 26). 

 O Referencial Curricular do Paraná (RCP), é o documento normativo mais recente. Foi 

formulado a partir da aprovação da BNCC para a Educação Infantil e Fundamental e a 

implementação das suas propostas é prevista para o início do ano letivo de 2020. Dentre os 

princípios orientadores, dois subtítulos me chamaram a atenção: “Igualdade e equidade” e 

“Valorização da diversidade”. Quanto a Igualdade e equidade “[...] é importante considerar a 

escola como espaço em que a igualdade e a equidade possam constituir valores essenciais para 

a formação dos sujeitos [...]” (PARANÁ, 2018, p. 15). Para tanto, devem ser desenvolvidas 

práticas pedagógicas que reconheçam as diferentes necessidades para reverter a situação de 

exclusão histórica de marginalizados, prevê o documento. 

 O subtítulo de Valorização da diversidade diz que  

É papel da escola garantir os direitos de aprendizagem sobre a 

diversidade cultural, sócio ambiental, étnico-racial, geracional, 

territorial, sexual e de identidades de gênero [...]. Os conhecimentos 

selecionados historicamente, para compor os currículos, os planos de 

ensino e os materiais didáticos expressaram durante muito tempo as 

contradições e desigualdades históricas [...], [a fim de cessar a 

perpetuação de preconceitos, faz-se necessário], [...] afirmar as 

especificidades da diversidade nos documentos que orientam os 

currículos contemplando enquanto relações sociais: as relações entre 

homens e mulheres, étnico-raciais, de classe, geracionais, territoriais e 

socioambientais (PARANÁ, 2018, p. 18). 

No mesmo tópico, o documento menciona que foi necessária a criação de leis e políticas 

específicas para reconhecer a diversidade, pois esta foi negada, invisibilizada e historicamente 

ocultada, sendo necessário compreender  

[...] que vivemos em uma sociedade marcada pelas desigualdades, 

tensões e conflitos sociais que resultaram no silenciamento de 

conhecimentos sobre a história e cultura africana, afro-brasileira e 

indígena, sobre a história das mulheres, das pessoas com deficiência, 

das diferenças geracionais que envolvem tanto as discriminações às 
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pessoas idosas, quanto às crianças e adolescentes, sujeitos da educação, 

[...] (PARANÁ, 2018, p. 19). 

O Referencial Curricular do Paraná tem um total de 56 menções do termo diversidade cultural, 

valorizando inclusive as diversidades regionais do estado.  

A partir desta análise, este trabalho vem ao encontro de boa parte das propostas 

mencionadas na legislação acerca da diversidade, pois ao averiguar a coleção de livros didáticos 

de Arte utilizada na maior parte das escolas públicas brasileiras, investigou se estão alinhadas 

com as questões mencionadas acerca da diversidade de gênero. 

 

1.5 O currículo oculto, os livros didáticos de Arte e o PNLD 

 

A tarefa de selecionar e organizar o que será ensinado constitui o que se chama de 

currículo (LOPES & MACEDO, 2011). A educação é norteada por guias curriculares, divididos 

em programas de disciplinas/matérias e cargas horárias, que dentro das escolas, são afinadas 

pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Plano de Trabalho Docente (PTD), além do material 

didático utilizado e das próprias experiências propostas e vividas pelos(as) alunos(as). 

Tomaz Tadeu da Silva (2005), explica que há três teorias de currículo: a tradicional, a 

crítica e a pós-crítica. Quero destacar a teoria pós-crítica, que tem seu foco na inclusão cultural, 

identidade, subjetividade, alteridade, cultura, diferenças, saber, poder, gênero, raça, etnia, 

sexualidade, multiculturalismo, representação e desconstrução. A construção curricular de 

acordo com esta teoria implica em articulações de poder e identidade cultural, especialmente 

no que se refere a padrões étnico-raciais e de gênero, que devem ser desarticulados em favor da 

diversidade cultural. A característica desta teoria, também chamada pós-estruturalista, é 

examinar as diferentes realidades, expondo contradições e buscando desenvolver práticas 

pedagógicas alternativas, principalmente as inclusivas. 

Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo (2011) tem essa posição pós-estruturalista ou 

discursiva, permitindo ampliar a discussão a respeito dos discursos implícitos nos currículos. 

As autoras resgatam a historiografia do currículo em seu livro Teorias de currículo, mas cabe 

aqui destacar a sua diacronia sob a ótica de Bourdieu e Passeron,47 descrevendo como as 

relações de classe são reproduzidas social e culturalmente por uma complexidade de 

mecanismos, incluindo a escola: 

 
47 As autoras se referem ao livro A reprodução, de 1970. 
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A ação pedagógica é descrita como uma violência simbólica que busca 

produzir uma formação durável (habitus) com efeito de inculcação ou 

reprodução. Para os autores, a escola opera com códigos de transmissão 

cultural familiares apenas às classes médias, dificultando a 

escolarização das crianças de classes populares, mas, principalmente, 

naturalizando essa cultura e escondendo seu caráter de classe. Os 

sistemas dos arbitrários culturais de uma determinada formação social 

são, assim, definidos como legítimos e sua imposição é ocultada pela 

ideologia. Nesse sentido, a reprodução cultural opera de forma 

semelhante à reprodução econômica: o capital cultural das classes 

médias, desigualmente distribuído, favorece aqueles que o possuem e, 

com isso, perpetua a desigualdade dessa distribuição (LOPES & 

MACEDO, 2011, p. 28). 

Nos anos 1970, esse efeito de reprodução, implícito nas ações curriculares, foi  criticado 

por Michael Apple,48 que “De Bourdieu e Passeron, traz a ideia de que nas sociedades 

capitalistas não apenas as propriedades econômicas, mas também as simbólicas (o capital 

cultural) são distribuídas de forma desigual” (LOPES & MACEDO, 2011, p. 30). É por isso 

que as escolas acabam por reproduzir ocultamente relações de poder quando os currículos são 

organizados de maneira a apenas reproduzir e não produzir, sem reafirmar a consciência da 

classe trabalhadora a mercê do capital. 

Apesar de definido o conceito de currículo no início deste capítulo, não é simples 

escolher o que realmente será ensinado, pois 

Assim como as tradições que definem o que é currículo, o currículo é, 

ele mesmo, uma prática discursiva. [...] uma prática de poder, mas 

também uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Ele 

constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, 

projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, 

portanto, de um discurso produzido na interseção entre diferentes 

discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos 

postos por tais discursos e os recria. (LOPES & MACEDO, 2011, p. 

41) 

Dentre  as relações de poder implícitas no currículo oculto, Apple (1989) aponta “[...] o 

poder das dinâmicas de classe, raça e gênero como determinantes, em parte, da forma e do 

conteúdo do currículo e para as complexas interações entre as "esferas" econômica, política e 

cultural na sociedade numa época de enorme crise” (APPLE, 1989, p. 47).  

Tendo em vista esse referencial, o meu trabalho de pesquisa procurou valorizar a 

diversidade cultural no currículo da disciplina de Arte, e mais especificamente, o meu foco foi 

 
48 Em seu livro Ideologia e currículo, escrito em 1979 e traduzido ao português em 1982, citado por Lopes & 

Macedo (2011) 
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o aspecto de gênero no repertório de história da Arte utilizado na ilustração dos livros 

analisados. 

O livro didático, por fazer parte do currículo, requer análise minuciosa, pois contém 

pistas de como a prática pedagógica encaminha os aspectos de diversidade de gênero. O 

material é impresso, estruturado para servir no processo de aprendizagem e distribuído para 

todo o Brasil (MANTOVANI, 2009). Há controvérsias no que se refere ao uso do livro didático, 

que sofreu críticas quanto a seleção dos conteúdos de determinados livros. Conforme relata 

Silva (2012), as discussões deveriam ser em torno de como o livro é utilizado em sala de aula. 

O problema é quando “Impulsionados por inúmeras situações adversas, grande parte dos 

professores brasileiros o transformam no principal ou, até mesmo, o único instrumento a 

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

Alan Choppin (2004) analisando um panorama mundial da utilização do livro didático, 

aponta que os livros escolares assumem quatro funções essenciais: função referencial, função 

instrumental, função ideológica e cultural e função documental. Destaco a função referencial, 

que também é chamada de curricular ou programática, ou seja, o livro didático tecnicamente 

irá fundamentar o currículo da escola que o adotar, por isso, é necessário estar atento ao 

referencial que as escolas tenderão a reproduzir (LAJOLO, 1996). Conforme já mencionei, na 

introdução desta dissertação, o livro didático não deve ser o único material que os professores 

irão usar, mas na disciplina de Arte, acredito que foi uma conquista considerável para a 

educação escolar brasileira. 

O fato de a disciplina de Arte contemplar as quatro linguagens, como citado 

anteriormente pela legislação, requer um professor polivalente, que dê conta de lecionar artes 

visuais, dança, música e teatro. Apesar da promulgação da Lei n° 11.769/08 sobre a 

obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, os concursos tem admitido professores com 

formação em qualquer uma das áreas de conhecimento, o que Grossi (2007) aponta como um 

problema, pois como referência permaneceu a antiga disciplina de Educação Artística, havendo 

um predomínio das artes plásticas ou visuais, bem como, professores formados com ênfase 

nesta linguagem. Sem a intenção de debater a polivalência do docente, apesar de considerar 

esse um ponto negativo da disciplina de Arte na escola, mesmo quando não se efetiva a 

integração de linguagens (CUNHA, 2020), creio que o livro didático é uma ferramenta 

fundamental para servir de referencial, considerando que boa parte dos professores que tem 

formações específicas em uma das linguagens artísticas apenas. 
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Domingos Filho (2018) destaca que “O livro didático de Arte, portanto, legitima a área 

de conhecimento de Artes, com suas especificidades, além de marcar a importância desse 

componente curricular na educação brasileira” (DOMINGOS FILHO, 2018, p. 14). O autor 

relata que, para muitos professores, o acesso a outras fontes de informação é escasso, tornando 

o livro uma ferramenta de função até mais importante do que deveria. 

O ponto contraditório da utilização do livro didático se dá quando, considerado parte do 

currículo escolar, junto com o PPP e o PTD da escola, o material impresso não apresenta 

diversidade cultural, como solicitado nas normas e legislações. Felipe & França apontam 

justamente essa problemática: 

Os estudos de Silva (2005)49 mostram que apesar do discurso da 

diversidade cultural registrados nos documentos oficiais, visto que os 

bancos escolares são frequentados por alunos de diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e gênero, os conteúdos programáticos dos 

livros didáticos e dos currículos escolares apresentam ainda o homem 

branco e heterossexual como padrão (FELIPE & FRANÇA, 2014, p. 

51). 

A escola e os ambientes educacionais são reprodutores de padrões de gênero, através 

dos(as) docentes, discentes, pelas práticas pedagógicas, aplicação das políticas públicas, através 

do currículo e das avaliações. Além disso, podem ser grandes propulsores de debates a este 

respeito, sendo responsáveis em propor práticas democráticas e igualitárias. Sayão (2003) 

argumenta que 

Nesse aspecto, a escola desenvolve experiências que apresentam 

continuidades e descontinuidades em relação ao plano social que, num 

movimento incessante e movidas pelos sujeitos, são passíveis de 

rupturas. Interessa-me, sobretudo, as construções de gênero que os 

ambientes educacionais empreendem em seu cotidiano e as formas 

como incorporam as políticas e as resistências que exercem diante da 

violência colocada sobre eles e os sujeitos no confronto com as 

diferenças. É preciso ter em mente que qualquer forma de desigualdade 

e exercício de poder necessitam ser permanentemente colocados à 

prova (SAYÃO, 2003, p. 124). 

 A posição do docente diante do livro didático é primordial para definir currículos 

coerentes, quando consciente da diversidade cultural exigida pelas normativas. Cabe a ele/ela a 

responsabilidade de adaptar o material a sua realidade de trabalho, buscando alternativas para 

complementar e enriquecer suas aulas, como apontam Domingos Filho & Rauen (2018), 

evitando ter uma relação de dependência com o mesmo. Além disso, segundo Silva (2012), os 

 
49 Referindo-se à Ana Célia da Silva (2005) no livro A discriminação do Negro no Livro Didático. 
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pareceristas que analisam os livros didáticos do PNLD tem sido cientes da ação formadora que 

os livros exercem, dedicando uma atenção aos manuais, que devem apresentar pressupostos 

teóricos e metodológicos a fim de auxiliar na reflexão e prática dos professores. 

A coleção Por toda parte (FERRARI et al., 2015), escolhida para este estudo, foi uma 

dentre as duas opções disponibilizadas pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD de 

2017, totalizando 6.112.63750 exemplares distribuídos em todo o território brasileiro, incluindo 

livros do 6°, 7°, 8° e 9° ano do ensino fundamental, com os respectivos livros do professor de 

cada um dos anos. 

Políticas públicas em torno da utilização de livros didáticos no Brasil iniciaram em 

1929, quando foi criado o Instituto Nacional do Livro - INL, um órgão próprio para legislar a 

respeito. O PNLD com o nome como conhecido na atualidade, foi promulgado em 19 de agosto 

de 1985, pelo Decreto n° 91.542,51 substituindo o programa anterior denominado Programa do 

Livro Didático para o Ensino Fundamental – PLIDEF. Dentre os avanços apresentados pelo 

decreto de 1985, ocorreu a abertura do programa para todas as séries do ensino fundamental, 

com a escolha feita pelos próprios professores. O PNLD propõe garantir a qualidade dos livros 

comprados e distribuídos sistematicamente a todos os alunos da escola pública (MANTOVANI, 

2009). A partir de 1997 o órgão responsável pela execução do PNLD é o atual Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE (FALAVINHA, 2015). 

A distribuição de livros didáticos pelo PNLD atualmente é realizada nas escolas 

públicas que participam do censo escolar e tenham feito adesão ao programa de acordo com a 

Resolução CD/FNDE nº 42, de 28 de agosto de 2012.52 A inclusão de livros didáticos de Arte 

no programa foi em 2015, mas apenas para o ensino médio. A de livros didáticos de Arte para 

os anos finais do fundamental aconteceu em 2017. A coleção em análise pertence a esta 

distribuição. Até 2017, a escolha da coleção do PNLD foi das próprias escolas, que receberam 

uma lista de livros avaliada por uma equipe pedagógica do Ministério da Educação (MEC), ou 

seja, as escolas poderiam escolher dentre as opções a que melhor se encaixaria no seu currículo 

escolar. Já a escolha mais recente, para o ano de 2020, unificou a opção da rede, entregando às 

 
50 Informação disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referindo-se ao 

PNLD de 2017 na lista das “Coleções mais distribuídas por componente curricular - Séries finais Ensino 

Fundamental”. Disponível em <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-

estatisticos>. Acesso em: ago. 2019. 
51 O Decreto está disponível em < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-

agosto-1985-441959-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em ago. 2109. 
52 Informação contida no site do Ministério da Educação (MEC) a respeito do PNLD. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld>. 

Acesso em: ago. 2019. 
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escolas do território estadual a coleção mais solicitada,53 política que descaracterizou o objetivo 

inicial do programa, impondo uma decisão padronizada, em detrimento das opções mais 

adequadas do ponto de vista dos profissionais atuantes nas escolas. 

A partir dos entendimentos de currículo oculto e do livro didático como um aporte 

substancial nas aulas de Arte, a minha análise da coleção Por toda parte (FERRARI et al., 

2015), amplia as discussões acerca do androcentrismo na Arte, como já constatado por 

Domingos Filho (2018). A epistemologia feminista impulsiona a pesquisa, com vistas em uma 

legitimação de que as mulheres por muitos anos permaneceram silenciadas (PERROT, 2007) e 

além de sofrer violência simbólica, são prejudicadas com a reprodução de um habitus 

(BOURDIEU, 2012) androcêntrico também dentro da história da Arte (ARCHER, 2012). 

Apesar de uma grande quantidade de trabalhos científicos apresentando mulheres compositoras 

e musicistas, bem como, a área de Artes Visuais no Brasil, ofereça ainda maior quantidade de 

referências,54 elas permanecem excluídas dos currículos, provavelmente por desconhecimento 

destas fontes. Por meio deste trabalho, amplio as possibilidades de inclusão de mulheres no 

repertório do material didático escolhido, podendo servir também aos demais professores(as) 

de Arte que não utilizam Por toda parte (FERRARI et al., 2015), tenham parâmetros para 

atualizarem e agregarem  conteúdos no preparo de suas aulas,  tornando real um currículo com 

maior diversidade de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Conforme consta no Informe nº 38/2019 – COARE/FNDE, disponível em: 

<file:///C:/Users/andre/Downloads/38_2019_nova_legislacao_PNLD.pdf>. Acesso em: abr. 2020. 
54 Ana Mae Barbosa e Vitória Amaral, em seu livro Mulheres não devem ficar em silêncio (Barbosa & Amaral, 

2019), agregaram ao que denominam uma nova história, uma retrospectiva de arte/educadoras esquecidas no 

Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISE QUALIQUANTITATIVA: os livros selecionados refletem a diversidade de 

gênero? 

 Ancoradas em uma epistemologia feminista, as análises realizadas visaram identificar 

se os livros da coleção didática selecionada apresentam uma visão de mundo com constituição 

masculina: 

A epistemologia e a filosofia da ciência feminista estudam como o 

gênero influencia as nossas concepções de conhecimento, os 

conhecedores e as práticas de investigação e justificação. Identifica 

como as concepções e práticas dominantes de atribuição, aquisição e 

justificação de conhecimento colocam mulheres e outros grupos 

subalternos em desvantagem, atuando para reforma-las para que 

alcancem os interesses desses grupos (ANDERSON, 2020, tradução M. 

G. Rauen).55 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa dialoga com a epistemologia feminista, e o objetivo é 

dar visibilidade feminina no campo da Arte, já que a mulher foi excluída da história, por ser 

mulher (PERROT, 2007; ARCHER, 2012). 

Os livros da coleção Por toda Parte (FERRARI et al., 2015), que são objeto deste 

estudo, foram lançados em 2015 pela editora FTD (Figura 1). Os quatro livros, destinados 

respectivamente, aos anos finais do ensino fundamental (6°, 7°, 8° e 9° anos) são organizados 

de maneira similar pelos autores, contendo três unidades. Cada unidade tem dois capítulos. Os 

capítulos abrem sempre com dois convites aos leitores, feitos através da palavra “vem”, por 

exemplo “Vem olhar!”, “Vem cantar!”. Estes chamados se desdobram em três temas dentro de 

cada capítulo. As unidades apresentam também seções chamadas “Palavra do artista”, “Mais 

de Perto”, “Mundo conectado”, “Linguagem das artes visuais” - enfocando alguma das 

linguagens artísticas e “Arte e criação”. Ao descrever os conteúdos de cada um dos livros da 

coleção, abreviarei unidade (U), capítulo (C) e tema (T), para evitar a redundância na repetição 

dessas palavras, seguidos do número correspondente a cada um deles.  

A análise, realizada de forma quantitativa e qualitativa, verifica se o recurso didático 

reflete equidade dos gêneros feminino e masculino entre as menções de artistas e os conteúdos 

 
55 “Feminist epistemology and philosophy of science studies the ways in which gender does and ought to 

influence our conceptions of knowledge, knowers, and practices of inquiry and justification. It identifies how 

dominant conceptions and practices of knowledge attribution, acquisition, and justification disadvantage women 

and other subordinated groups, and strives to reform them to serve the interests of these groups” (ANDERSON, 

2020). Disponível em <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/>. Acesso em 17 jul. 2020. 
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expostos nas linguagens artísticas que compõe a disciplina de Arte: artes visuais, dança, música 

e teatro. A análise quantitativa dos livros foi realizada fazendo uma contagem dos artistas e 

também de pessoas que contribuíram na história da arte com seus inventos e descobertas. Por 

vezes, também foram mencionados, na coleção, grupos e bandas musicais classificados 

conforme o gênero das pessoas que compõe o grupo: masculino, feminino ou misto - contendo 

artistas de ambos os gêneros. Entende-se que o gênero dos artistas citados nos livros reflete o 

repertório de sua autora e seus autores. Se o repertório reproduz artistas homens que ao longo 

da história foram consagrados e/ou foram internalizados pelos autores da coleção, sendo então 

citados, essas escolhas afetam diretamente a percepção da história da arte e a construção do 

repertório por parte dos estudantes. Essa dinâmica androcêntrica sugere um  habitus, ratificando 

Bourdieu (2012), quando fala que a escola é um dos três locais responsáveis pela reprodução 

de comportamentos, considerando os(as) alunos(as) participantes e co-optados no ciclo de 

naturalização de repertório de homens de renome mencionados no livro didático, apresentando 

uma visão de mundo masculina, conforme verificado nas coleções. 

 A autora e os autores da coleção são Solange dos Santos Utuari Ferrari, Carlos Elias 

Kater, Bruno Fischer Dimarch e Pascoal Fernando Ferrari. Se considerados os autores da 

coleção didático por gênero, já haveria uma inequidade, pois tem apenas uma autora e três 

autores. Entende-se que a construção dos livros foi realizada sob a ótica de três homens e apenas 

uma mulher. Por vezes, mesmo havendo autoras/escritoras mulheres, o conteúdo reproduzido 

pode ser androcêntrico, pois as mulheres reproduzem comportamentos de dominadas, e caso 

não tenham refletido a respeito do assunto, continuam repetindo a força simbólica exercida 

sobre elas (BOURDIEU, 2012). 

Conforme mencionado anteriormente, os materiais didáticos foram analisados a fim de 

verificar se atendem às exigências dos marcos legais e normativas a respeito da diversidade de 

gênero para a disciplina de Arte. Nos subcapítulos a seguir são relatados os resultados das 

análises da quantidade de artistas por gênero em cada um dos livros da coleção e como é 

realizada a exposição dos conteúdos, discutindo acerca da equidade de gênero. 

 

2.1 Por toda parte 6° ano 

A U1 do livro Por toda Parte (FERRARI et al., 2015), destinado para o 6° ano, tem 

como tema “Arte: cada um tem a sua” e expõe os conteúdos transitando entre as quatro 

linguagens artísticas da disciplina. O C1 apresenta predominantemente as linguagens de artes 
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visuais e música, enquanto no C2, sobressaem as menções de teatro, com um equilíbrio de 

citações nas artes visuais, música e dança. 

O C1 abre o convite “Vem olhar!” (p. 12) com a pintura “Paz” de Cândido Portinari 

(1903-1962) em contraposição ao “Vem cantar!” (p.13) com a letra da música “Shimbalaiê” de 

Maria Gadú (1986). Estes mesmos artistas são apresentados na “Palavra do artista” (p. 22 e 24). 

O equilíbrio de gênero se mantém também quando no T2 são citados a performance “Divisor” 

(p. 16) de Lygia Pape (1927-2004) e o quadro “Guernica” (p. 17) de Pablo Picasso (1881-1973). 

Apesar deste equilíbrio no foco principal das menções de artistas, no entremeio dos conteúdos 

da p. 14 a 26, são citadas cinco letras de músicas, com autoria e interpretação de 10 músicos do 

gênero masculino e 2 artistas plásticos cubanos de escultura com roupas, apresentando assim 

uma predominância de artistas homens.  

Depois do T3. o livro abre uma seção específica de “Linguagem das artes visuais” (p. 

29), na qual os murais “Guerra e Paz” de Candido Portinari são retomados e conduzem para 

apresentação de suportes bidimensionais e tridimensionais, com mostra de obras de Diego 

Rivera (1886-1957), David Alfaro Siqueiros (1896-1974), o grupo Objetos Pixadores, a dupla 

Haas e Hahn e do artista francês Shaka (1975). Com exceção do grupo Objetos Pixadores, que 

apesar de não descrito no recurso, são de um grupo composto por artistas de ambos os gêneros, 

os demais mencionados, da arte visual moderna e contemporânea, são todos artistas do gênero 

masculino. 

 O C1 da U1 apresenta arte realizada no século XX com a maioria dos artistas 

mencionados nascidos neste século e apenas três deles na virada do século XIX para o XX, 

reproduzindo bem o habitus androcêntrico, apesar de estarmos em pleno século XXI. Guacira 

Lopes Louro, pesquisadora brasileira de gênero, explica que 

[...] A segregação social e política a que as mulheres foram 

historicamente conduzidas tivera como consequência a sua ampla 

invisibilidade como sujeito [...]. É preciso notar que essa invisibilidade, 

produzida a partir de múltiplos discursos que caracterizaram a esfera do 

privado, o mundo doméstico, como o "verdadeiro" universo da mulher 

já vinha sendo gradativamente rompida, por algumas mulheres 

(LOURO, 2008, p. 17). 

Este rompimento gradativo pode ser atribuído aos movimentos feministas no século XIX e XX, 

nos quais as mulheres conquistaram direitos de exercer funções para além dos ambientes 

internos. Pelo fato de o livro didático ter elencado apenas artistas masculinos num período 

histórico em que as mulheres já haviam conquistado visibilidade, considero agravada a 

reprodução androcêntrica. Se o conteúdo apresentado fosse de arte produzida antes do século 
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XIX, os argumentos da invisibilidade das mulheres seriam mais justificáveis (PERROT, 2007), 

pois a cultura de imposição da subalternidade profissional também de mulheres artistas 

resultava no seu anonimato e exclusão de relatos históricos. Mas neste caso, a introjeção e 

aculturação permanece sendo reproduzida (BOURDIEU, 2012). 

A abertura do C2 da U1 mostra a imagem da “Cia. de Dança Deborah Colker” (p.42) e 

logo a seguir traz os convites “Vem encenar!” e “Vem dançar!” (p. 44 e 45), com registros do 

grupo teatral “Cia. do Quintal” e apresentação de dança de rua da “Companhia de Dança 

Brainstorm”. O T1 sob o título “Lugares para encenar”, inicia com um trecho da música 

“Metade” do compositor e intérprete Oswaldo Montenegro (1956) e segue apresentando 

vestígios das primeiras manifestações cênicas da Grécia, em homenagem a Dionísio. Para a 

contextualização, são apresentados o arquiteto grego Policleto (470-405 a.C.), os personagens 

da tragédia escrita por Eurípedes (480-406 a.C.) e uma ânfora em cerâmica de um Pintor de 

Príamo. Apesar de não haver a identificação precisa do gênero do pintor, foi utilizada a escrita 

masculina do substantivo, que Perrot (2007) ao explicar a invisibilidade feminina, diz estar 

implícita no uso gramatical, e o masculino acaba sobrepondo o feminino. Scott (1995) explica 

justamente como o uso gramatical é explícito, pois agrega a sexualidade do fator biológico 

determinado. 

O T2 “A rua: lugar de encontros” (p. 50), apresenta a imagem da obra “Mulher na frente 

do Sol” do artista espanhol Joan Miró (1893-1983). A seguir, são apresentados dois grupos 

teatrais, o grupo gaúcho “Pernas Pro Ar” (1988) e o paulista “Cia. Buraco d'Oráculo” (1998). 

O T3 abre com a letra da música “O circo” de composição de Sidney Miller (1945-1980) e 

como intérprete Nara Leão. Apesar de se tratar de uma música recente, a representação do 

homem compositor e da mulher cantora remete às explicações de Perrot (2007) de que “[...] As 

mulheres podem apenas copiar, traduzir, interpretar” (PERROT, 2007, p. 101). Na sequência, 

são apresentadas fotografias do “Circo Nacional Chinês”, Circo Bragassi (1830), Cirque du 

Soleil (1984) e retomada do grupo “Cia. do Quintal”, com “Palavra do Artista” da atriz Rhena 

Faria, que neste caso deveria chamar “Palavra da Artista”. Fazendo referência a arte teatral em 

pinturas, o livro apresenta telas do já citado anteriormente Cândido Portinari (p.56). 

Na parte final desta primeira U do livro, são apresentados dançarinos de Street Dance. 

Retomam a menção da “Companhia de Dança Brainstorm” de Curitiba e da “Cia. do Quintal”, 

incluindo o grupo masculino “Cia. Barbixas de Humor” (p. 66) na seção “Linguagem do 

Teatro.”  No “Linguagem da dança”, fazem destaque às coreografias do espetáculo “Velox” (p. 

67), da dançarina e coreógrafa Deborah Colker, da qual a companhia leva o nome. Infelizmente, 
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o livro não explora o potencial desta artista, cuja biografia poderia ser mencionada, 

apresentando o impacto na dança contemporânea através dela. 

A linha do tempo apresentada ao final da U1 (p. 72-73) mostra seis artistas homens e 

um grupo, como destaque do recorte histórico abordado nesta U. Através deste panorama 

resumido, com exceção do grupo OPNI de arte muralista mencionado, onde não fica claro o 

gênero dos artistas integrantes, tem-se uma memória androcêntrica representada. Para uma 

visualização mais clara, foi elaborado o Gráfico 1, com o total de 42 nomes e grupos 

mencionados na U, sendo 24 no C1 e 18 no C2. O gráfico permite visualizar a predominância 

de menções masculinas nesta primeira parte do recurso didático. 

Gráfico 1: Análise quantitativa da U1 de Por toda parte (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

 A U2 (p. 64-163) é intitulada “Raízes”, abrindo o C1 com os convites “Vem imaginar!” 

e “Vem tramar!” (p. 78 e 79), em alusão à arte produzida por povos indígenas das etnias 

Wayana, Aparai e Kaiabi. Na sequência, o T1 (p. 80) se refere “A arte dos povos indígenas” 

contendo um trecho da letra da música “Benke,” de Márcio Borges (1946) e Milton Nascimento 

(1942), este último também mencionado como intérprete. O T2 “Seres imaginários” (p. 82) traz 

elementos da cultura oriental pelas fotografias de esculturas de dragões. Apresenta o dragão nas 

pinturas ocidentais de Rafael Sanzio (1483-1520) e Jacopo Tintoretto (1518-1594) e a seguir a 

presença do dragão na arquitetura mexicana. Imagens de afrescos da arte egípcia (p. 87) foram 

incluídas no livro didático, explicando elementos desta cultura e mostrando ainda fotografias 

de máscaras dos faraós. A conexão de seres folclóricos imaginários continua nas histórias 
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contadas no Brasil, pela canção “A serpente” do maranhense Zeca Baleiro (1966), em parceria 

com Ramiro Musotto (1963-2009) e Celso Borges (1959), finalizando com o carro alegórico 

“Lenda da serpente adormecida” (p. 92), da escola de samba Beija-Flor. O T3 (p. 93) retoma a 

cultura indígena retratada na pintura Albert Eckhout (1610-1666), um holandês, que em 1641 

colocou sua visão eurocêntrica, com óleo sobre tela, de uma “Mulher Tupi”. Outras pinturas do 

holandês são apresentadas, mostrando o gênero de natureza morta com a pintura “Natureza 

morta com melão, abacaxi e outras frutas tropicais”.  

O tópico seguinte, ainda no C1: “Mundo conectado” (p. 97), enfatiza artistas do 

movimento modernista e destaca  o quadro “Abaporu” de Tarsila do Amaral (1886-1973), como 

“... uma das pinturas mais famosas da arte brasileira, a obra Abaporu (1928)” (FERRARI et 

al., 2015, p. 98), justapondo-o a um trecho do poema “Brasil” de Oswald de Andrade (1890-

1954). A seção “Mais de perto” (p. 99) traz desenhos e objetos da cultura dos povos Wayana e 

Aparai, citando a antropóloga, museóloga e fotógrafa Lúcia Hussak van Velthem na “Palavra 

do artista” (p. 102). As “Tramas da arte indígena” (p. 103) são apresentadas como exemplos de 

grafismos das artes visuais. As escritoras Ana Lúcia Vulfe Nötzold e Ninarosa Mozzato da 

Silva Manfroi contam acerca do “Povo Kaingang” na “Palavra do artista” (p. 106). O 

“Linguagem das artes visuais” (p.107) retoma imagens da cultura Wayana e Aparai e apresenta 

o Realismo mental e visual expresso nas artes. A pintura “Menina Índia” (p. 110) de Oséias 

Leivas Silva (1971) ilustra o estilo hiper-realista. Por fim, em novo tópico de “Linguagem das 

artes visuais” (p. 113) é mostrada a arte de cestaria indígena como estudo de tipos de simetrias 

e padrões abstratos. 

Em análise a este C1 da U1, é positivo o destaque dado a artista Tarsila do Amaral e a 

inclusão no repertório da antropóloga Lúcia Hussak van Velthem, bem como das escritoras e 

historiadoras Ana Lúcia Vulfe Nötzold e Ninarosa Mozzato da Silva Manfroi. Este C1 

proporciona visibilidade para identidades  socialmente  marginalizadas, sob as óticas de gênero 

e de uma hierarquia de classes (SANTOS, 1999), importando-se com as etnias indígenas e 

discorrendo a respeito destas, que tal qual as autoras mulheres, necessitam um olhar de inclusão 

para que a diversidade cultural se manifeste no manual didático. 

Apesar destas menções relevantes de artistas do gênero feminino no C2, as menções 

masculinas do capítulo ainda são o triplo das femininas. Mais artistas mulheres poderiam ser 

incluídas quanto a pinturas de natureza morta, citada no conteúdo do T3 (p. 94), visto que este 

era um dos gêneros ao qual as mulheres tinham permissão, considerado um gênero artístico 

menor: “No Salon, os júris, inteiramente masculinos, esperavam das mulheres que se 
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conformassem com os cânones da feminilidade, pelos temas: naturezas mortas, retratos, cenas 

de interior e buquês de flores, que formavam uma seção inteira; e pelo estilo. Nem nu nem 

pintura de história” (PERROT, 2007, p. 102). 

Sob o título “A caravela”, o C2 da U2 através do descobrimento do Brasil transita entre 

expressões artísticas especialmente das artes visuais e do teatro. Nos convites “Vem criar!” e 

“Vem encenar!” (p. 122 e 123) estão em detalhe a instalação “Abajur” de Cildo Meireles (1948) 

e um detalhe de azulejaria portuguesa com um trecho da saudação inicial do auto de José de 

Anchieta (1534-1597), ambos com imagens de caravelas sobre o mar, remetendo às navegações 

marítimas do século XV. 

Seguindo o C2, uma gravura do geógrafo alemão Sebastian Münster (1488-1552), abre 

o T1 “O mar que traz a arte”, com um trecho da letra da música “O mar” de Dorival Caymmi 

(1914-2008). A urna funerária da cultura marajoara (400 a 1400) e desenhos das esquadras 

portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral (de 1665), comparam a história do Brasil 

antes e depois do descobrimento. O T2 traz a única referência à linguagem musical do capítulo, 

mostrando a partitura “Mimo amor” de autoria desconhecida, como uma forma musical popular 

e poética trazida pelas culturas espanholas e portuguesas. O T3 retoma a arte de azulejaria 

portuguesa do século XVIII com fotografia da obra de Policarpo de Oliveira Bernardes (1695-

1778) em contraste com as modernas de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), Paolo Ferreira 

(1911-1999) e Jorge Barradas (1894-1971), e ainda as de formas abstratas e geométricas de 

Maria Keil (1914-2012), pintora e ilustradora portuguesa. O conteúdo proposto, por 

conseguinte, é de estudo de simetrias e padrões abstratos das artes visuais exemplificado em 

azulejos de templos islâmicos. 

Mais uma menção do gênero masculino acontece na seção “Mundo conectado” (p. 136) 

do C2, com fotografias do fundo do mar, realizadas pelo russo Anatoly Beloshchin. Em “Mais 

de perto” (p. 137) é detalhada a instalação de Cildo Meireles, já mencionado anteriormente, 

com um poema do português Fernando Pessoa (1888-1935) “Navegar é preciso”. A seguir,  a 

seção “Mais de perto” (p. 140),  através das pinturas de Victor Meirelles (1832-1903) e Antônio 

Parreiras (1860-1937), retrata e descreve as primeiras manifestações teatrais, citando trechos 

dos autos de José de Anchieta justapostos à imagem do quadro “Descobrimento” de Candido 

Portinari (1903-1962). Na “Palavra do artista”, destaque para o padre Serafim Soares Leite 

(1890-1969), que relata partes da história teatral registradas no livro de Lothar Francisco Hessel 

(1915-2007) e Georges Raeders (1896-1955). 
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Toda a descrição da história de colonização do Brasil, realizada neste C2, é relatada por 

homens, conforme análise de Bourdieu (1995) a respeito da sociedade cabila: 

Quanto aos homens, estando situados no lado do exterior, do oficial, do 

público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo, eles se arrogam 

todos os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares que, 

[...] marcam rupturas no curso comum da vida, e fazem intervir 

instrumentos fabricados pelo fogo (BOURDIEU, 1995, p. 138). 

Assim também, por essas navegações marítimas serem vivenciadas pelos eles, a eles cabem os 

relatos e as pinturas históricas, enquanto “As mulheres podem pintar os seus, esboçar retratos 

das crianças, buquês de flores ou paisagens” (PERROT, 2007, p. 101), pois elas permaneceram 

em casa, enquanto seus maridos exploravam o mundo perigoso. A única artista incluída no C2 

foi Maria Keil (1914-2012), apresentando um painel com obras abstratas e geometrizadas em 

azulejos, voltada à estética da paisagem urbana de Lisboa, capital de Portugal. 

 A parte final do C2 abre com a seção “Linguagem das artes visuais”, retoma a arte com 

formas geométricas, apresentando obras contemporâneas do artista francês Space Invader; do 

grupo formado por jovens arquitetos e designers cariocas Coletivo MUDA (entendidos como 

um grupo misto); da dupla de artistas Poro (formada por Brígida e Marcelo) e fechando com 

um relato a respeito da arte em espaços urbanos da jornalista Mariana Castro Alves. A 

“Linguagem do teatro” mostra fotografia do grupo teatral Irmãos Brothers Band apresentando 

um auto de natal, que apesar de identificado pela fotografia, incluir mulheres, possui o nome 

masculino, mais uma vez sobrepondo o feminino, como já mencionado. A seguir outros dois 

grupos teatrais são mencionados: Companhia do Latão (1996) e Giramundo, identificados como 

mistos mediante pesquisa, e destaque para dois dramaturgos de autos, o português Gil Vicente 

(1465-1537) e o paraibano Ariano Suassuna (1927-2014). O Grupo Cupuaçu (1986), tem o 

destaque da “Palavra do artista”, e após explicação de conteúdo sobre a diferença entre o Teatro 

Sagrado do Teatro Profano, a “Arte da mímica”, apresenta Marcel Marceau (1923-2007) como 

um dos mestres da mímica moderna. 

 A linha do tempo (p. 162-163) ao final desta U, que faz um resumo das menções 

marcantes, apresenta 6 nomes masculinos e apenas um feminino. A predominância de menções 

masculinas na U2 é significativa, especialmente no C2. Através do Gráfico 2, podem ser 

visualizadas a quantidade exata de nomes do gênero masculino, feminino e os grupos mistos 

mencionados na U e em cada C separadamente, considerando um total de 43 menções na U2, 

sendo 19 nomes/grupos no C1 e 28 no C2. 
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Gráfico 2: Análise quantitativa da U2 de Por toda parte 6° ano (FERRARI et al., 2015) 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

O tema “Povos arteiros” (p. 164) abre a U3 do livro e o C1, denominado “Sementes” (p. 

166), iniciado com a imagem do quadro de Ammer Jácome (1980) chamada “Mãe Sertaneja”. 

O convite “Vem olhar!” apresenta uma pintura sobre um prato de Rosana Paulino (1967) e o 

“Vem cantar!” um trecho da letra da música “Etnia” de Chico Science (1966-1997) e Lúcio 

Maia (1971), interpretada pelo grupo Nação Zumbi (1990). Logo a seguir, o T1 retoma o pintor 

Ammer Jácome, desta vez com a pintura “Composição e Cores 2”, seguida de um trecho do 

cordel “Viva o povo brasileiro” de Allan Sales Cordelista (1960) referindo-se à cultura plural 

presente no povo brasileiro. 

Relatando sobre “O que é cultura?”, o livro apresenta a pintura “Pelé” (2006) do paulista 

Gustavo Rosa (1946-2013). As telas do artista baiano José Sabóia do Nascimento (1949) são 

mencionadas como exemplo de patrimônio cultural material, diferenciado do patrimônio 

cultural imaterial, que é expresso pela paixão por futebol, sentimento de uma parte do povo 

brasileiro, conforme explicação do livro didático. Com o tema “As sementes da cultura 

afrodescendente”, o T2 mostra uma litogravura da já citada Rosana Paulino, valorizando a 

cultura afrodescendente presente na brasilidade. 

Destacando essa inclusão positiva do recurso, em que descrevem: 

Rosana Paulino é uma artista contemporânea que cria suas obras com 

base em pesquisas sobre temas ligados à atualidade, como valorização 

da cultura afrodescendente, as injustiças sociais, a realidade da mulher 

e outros assuntos que tocam seus pensamentos e sentimentos. Ela é 

representante da cultura afrodescendente brasileira (FERRARI et al., 

2015, p. 175). 
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As defesas da descendente africana Rosana, remetem aos respaldos de Crenshaw (2002, 2004) 

da temática de interseccionalidade, sobreposição de preconceitos sofridos por mulheres negras 

pobres.  

 Em “Mundo conectado” (p. 177) e “Palavra do artista” (p. 178), ocorre destaque para o 

artista baiano Mestre Didi (1917-2013), que através de suas figuras místicas revela o imaginário 

pertinente à ancestralidade afrodescendente. Esta também é apresentada pelas esculturas do 

baiano Rubem Valentim (1922-1991), visualizadas no T3 “Sincretismo cultural” (p. 179). Além 

disso, o texto pontua que “O artista argentino Carybé (1911-1997) apaixonou-se pela 

diversidade da cultura no Brasil [...]” (FERRARI et al., 2015, p. 180) e se dedicou a retratar 

símbolos religiosos da cultura afro-brasileira (p. 180), complementado por um trecho da letra 

da música “Sincretismo Religioso” (p. 181), de Martinho da Vila. Em conexão às diversas 

crenças religiosas brasileiras, o livro apresenta detalhes de arquitetura barroca de Aleijadinho 

(1730-1814) e do Mestre Ataíde (1762-1830), incluindo imagem da Igreja São Francisco (p. 

182) de Salvador. 

 A artista Rosana Paulino é retomada, desta vez com a obra “Assentamento” (p.183), 

também com destaque em “Palavra do artista” (p. 185). A seguir, o “Mais de Perto” (p.186) e 

“Palavra do artista” (p. 187) detalham o grupo musical Nação Zumbi, já mencionado 

anteriormente, “[...] que mistura ritmos e gêneros nordestinos, como o maracatu, com outras 

influências musicais, passando pelo rock, hip hop, punk rock, samba, reggae e música 

eletrônica. É um dos principais nomes do movimento manguebeat [...]” (FERRARI et al., 2015, 

p. 186).  

 A seção “Linguagem das artes visuais” apresentam a arte “Holli” de Guilherme Kramer 

(1978) de técnica mista, que mostra detalhes da raça humana, conforme trecho da música “A 

raça humana” de Gilberto Gil (1942). O conteúdo explica suporte bidimensional utilizado na 

gravura, pintura e desenho, explicando a aplicação de técnica mista na produção artística: 

grafite, tinta, lápis de cor, giz de cera, em que a tirinha “Armandinho” (p.191) de Alexandre 

Beck (1972) complementa a explicação. Ainda sobre o assunto, o livro associa a criação dos 

diferentes tipos de lápis ao francês Nicolas-Jacques Conté (1755-1805). 

 Em “Linguagem da música” (p. 200) o recurso didático mostra mais uma vez uma 

fotografia do grupo Nação Zumbi, desta vez com o músico Jorge Dü Peixe (1967) substituindo 

Chico Science. Retomando também o manguebeat, são citados o cantor e músico Fred Zero 

Quatro (1965) e o grupo masculino Mundo Livre S/A (1984). Este primeiro C da U3 tem 
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predominância masculina inclusive nos grupos mencionados, que são todos compostos por 

homens.  

 O C2, com o título “O reino” (p. 204), tem o convite “Vem dançar!” (p. 206) e uma 

imagem de um homem do Grupo Maracatu Baque Solto dançando. A seção “Vem cantar!” traz 

um texto poético e imagem sobre “Chico Rei” (p. 207), seguida de um trecho da música de 

Carlos Kater (1948) de mesmo nome (p. 208). De Walter França (1945), é apresentado um 

excerto da letra da música “Toque o gonguê”. “Sons, ritmo e movimento!” (p. 210), no T2, 

através de imagens rupestres, mostra a vontade de dançar que os humanos apresentavam desde 

a pré-história, retornando a seguir com uma pintura naïf de Bebeth intitulada “Maracatu rural”, 

e “Frevo Pernambucano” (p. 212) de Antônio Militão dos Santos (1956). Ainda representando 

danças, está a pintura em tinta acrílica “Ciranda da gente” (p. 213), de Andrea Teixeira Leite, 

dentro do tema “Danças e cantos que contam histórias”, que explicam como histórias de amor 

e lutas de reis pobres e escravos se transformaram em festas populares. 

 O T3, “Ouvido musical,” inicia com uma fotografia de apresentação de maracatu e 

citação do cantor e compositor Caetano Veloso (1942), com um pedaço da letra de “Love, love, 

love” (p. 216). O conteúdo traz mais um recorte de música: “Reis e rainhas do maracatu” (p. 

217),  composição de Milton Nascimento (1942), Novelli (1945) e Nelson Angelo (1949), 

complementando as explicações da multiplicidade de estilos musicais encontradas no Brasil. 

No subtema “O maracatu do Chico Rei” (p. 218), que é também o título de uma composição de 

Francisco Mignone (1897-1986), composta em 1933 para ser bailada, é interpretada por 

orquestra, conforme fotografia da Orquestra Sinfônica Jovem e Coral Infanto-juvenil de 

Camaçari (p. 218). O recurso explica a composição de uma orquestra, disposição dos músicos 

e instrumentos e apresenta a divisão de compassos em um trecho da partitura da música 

brasileira “O maracatu do Chico Rei”. 

 “O maracatu moderno”, fusão de maracatu com outros gêneros musicais, é sinônimo de 

manguebeat, segundo o livro, cujo exemplo é uma composição de Jorge Mautner (1941) e 

Nelson Jacobina (1953-2012): “Maracatu atômico”. A importância do maracatu é expressa 

também em composições de samba como “Mas que nada”, do compositor Jorge Bem Jor 

(1945). É retomado o samba “Chico Rei,” de Geraldo Babão (1926-1988), Djalma Sabiá (1926) 

e Binha, agora com interpretação de Martinho da Vila.  

 O texto de “Mundo conectado” (p. 224) conta que escritos a respeito do maracatu foram 

registrados em livro por Mário de Andrade (1893-1945) e a dança foi retratada em tela por 

Tarsila do Amaral (1886-1973) (p. 224). O “Mais de perto” retoma a música “Chico Rei,” de 
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Carlos Kater (p. 225) e conta os “Temas e histórias” em torno desta tradição por meio do poema 

“Antologia poética,” de Olavo Bilac (1865-1918) e a criação de um filme, dirigido por Walter 

Lima Jr.: “Chico Rei: um filme sobre a liberdade”. 

 Ao informar que a rabeca é o  instrumento de acompanhamento na música do maracatu, 

o material apresenta o termo  luthier (artesão de instrumentos) em “Palavra do artista” (p.228), 

citando três profissionais deste ofício: Mestre Salustiano (1945-2008), Mané Pitunga (1930-

2002) e mais a seguir Manoel Salustiano Filho (1970), que recebeu a tradição de fabricação de 

pai para filho. No “Linguagem da música”, são retomadas na história da arte e música as 

primeiras formas de escrita musical, apresentando “O tocador de alaúde” (p. 232), em uma tela 

pintada por Michelangelo Merisisi da Caravaggio (1571-1610) e atribuindo ao monge Guido 

D'Arezzo (992-1050) a composição do “Hino de São João”, do qual resultaram as notas 

musicais, inicialmente chamadas ut, re, mi, fa, sol, la e si. A escrita musical foi aperfeiçoada e 

o material retoma as explicações sobre elementos específicos musicais na escrita de partituras 

e divisões de compassos. Após uma sugestão de atividade, o livro explana o que seria um 

“Arranjo Musical” (p. 236) e os instrumentos que comporiam um “Grupo de percussão” (p. 

236-238). 

 Com a imagem de um grupo de Olinda em apresentação de maracatu e propostas de 

atividades práticas se compõe a seção “Linguagem da dança”. A U3 se encerra com uma linha 

do tempo (p. 250-251) que retoma 5 artistas homens já mencionados e uma mulher, 

acrescentando 4 novos: os pintores Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Johann Moritz Rugendas 

(1802-1858), Arthur Timótheo da Costa do século XX e o artista plástico e museólogo Emanoel 

Araújo (1940). 

 A majoritária menção de nomes masculinos se mantém no C2, tal qual o C1, com 

proporções muito similares. Observo que o ofício de luthier foi mencionado também no C2 da 

U3, apresentando três construtores de instrumentos homens. As profissões foram sendo 

atribuídas de forma diferente aos sexos e Beauvoir (2012) explica que isto se deve aos fatores 

biológicos.  

 As menções masculinas, femininas e de grupos em toda U3 foram organizadas no 

Gráfico 3, que demonstra a predominância dos homens de forma ainda mais destacada nesta U, 

correspondendo a 82,5% das menções. Lembrando que o total de citações foram de 57 nesta 

U3, sendo 26 no C1 e 31 no C2. 
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Gráfico 3: Análise quantitativa da U3 de Por toda parte 6° ano (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Apesar de não ser o foco desta análise, julgo importante ressaltar que, sob a ótica da 

diversidade cultural étnica, religiosa e de classe social, o livro do 6° ano apresenta conteúdos 

satisfatórios sobre as identidades culturais dos diferentes sujeitos no Brasil. Inclui, também, um 

repertório imagético de pessoas com necessidades especiais nas p. 157, 158, 235, 244 e 246. 

Comparando as três unidades que compõe o livro Por toda Parte (FERRARI et al., 

2015) do 6° ano, o Gráfico 4 mostra a discrepância entre as menções do gênero masculino, 

feminino e dos grupos mistos mencionados, reforçando que houve citações de grupos com todos 

os integrantes do sexo masculino e estes foram incluídos nas contagens de menções masculinas. 

Não houve nenhuma menção de grupo feminino no livro todo, reiterando a reprodução do 

habitus androcêntrico no material, reforçando de modo subliminar um estereótipo de banda 

automaticamente conectado a integrantes do sexo masculino. Todos os nomes individuais e de 

grupos contabilizados na pesquisa, constam no Apêndice 1 desta dissertação. 

  Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 
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Por fim, o Gráfico 5 resume as porcentagens totais dos nomes e grupos citados por 

gênero no livro do 6° ano. Se considerasse os 15,5% dos grupos mistos mencionados, na 

contagem por gênero, poderia afirmar que o material apresenta inequidade de gênero, com 81% 

das menções serem de homens e apenas 19% de mulheres. A pouca visibilidade feminina nas 

escolas, apontada por Coutinho & Loponte (2015), reverbera nesta análise, pois existe uma 

lacuna na menção de artistas mulheres que constatei ser mais grave neste livro, por citar 

majoritariamente artistas homens do século XX, apesar de as mulheres já terem conquistado 

espaço e direitos através dos movimentos feministas (McCANN et al., 2019). 

 

Gráfico 5: Análise quantitativa total de Por toda parte 6° ano (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

  

 

2.2 Por toda parte 7° ano 

 

A U1 do livro Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) do 7° ano inicia com o tema “Os 

discursos das linguagens”. Os dois C da U, apresentam discursos artísticos por meio da 

linguagem de literatura,56 artes visuais, música e um pouco de dança. O convite “Vem 

desenhar!” (p. 12) que abre o C1, traz uma tirinha do personagem Clovis, do desenhista Paulo 

Stocker (1965), seguida de alguns questionamentos para despertar o leitor. O segundo convite: 

“Vem musicar!” (p. 13), traz um registro de uma apresentação do grupo Barbatuques (1995). 

O T1 “Ler é conversar” apresenta o cartunista e ilustrador Saul Steinberg (1914-1999) 

em imagem com algumas de suas criações, apresentando obras com mistura de desenho e 

 
56 Apesar de não ser considerada uma das quatro linguagens da disciplina de Arte, a literatura pode ser 

reconhecida como uma linguagem artística. 
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fotografia – colagens. O T2 apresenta uma instalação de 2012, do artista chinês Yan Lei (1965), 

sob o título “Mundo linguagem, mundo imagem” (p. 17). A seguir o material apresenta a 

imagem de uma tela da Galeria do Louvre, pintado pelo estado-unidense Samuel Finley Breese 

Morse (1791-1972). Dentre o recorte da galeria, está a escultura grega “Artemis com uma 

corça”, que se trata de uma cópia romana, atribuída a um escultor grego chamado Leocarés. 

São apresentadas ainda pinturas de Paolo Caliari Veronese (1528-1588), Bartolomé Esteban 

Murillo (1618-1682) e a conhecida “Mona Lisa” (p. 23) de Leonardo da Vinci (1452-1519). 

Na seção “Mundo conectado” (p. 24) o material apresenta um cartum de Chico França 

(1985) e no “Mais de perto” (p. 26) retoma o personagem Clovis do catarinense Paulo Stocker, 

que também é o foco do “Palavra do artista” (p. 29). Até aqui, todo o repertório de artistas 

mencionados é masculino. Se analisado num ponto de vista de diversidade racial, gostaria de 

destacar positivamente a apresentação do personagem Clovis, “Ele [Clóvis] é uma coisa mais 

livre de preconceitos, pois é uma silhueta e não dá para identificar cor e raça” (FERRARI et al., 

2015, p. 29), sendo uma oportunidade para o professor(a) conduzir uma conversa com os alunos 

a respeito da diversidade racial. 

A partir do T3, o livro adentra em “Mundo da linguagem, sonoro, musical” (p. 30), 

apresentando o artista gaúcho Mauro Bruzza e a seguir um trecho do poema “Som poema” (p. 

31) de Murray Schafer (1933). Complementando a discussão no material sobre a possibilidade 

de uma língua dos sons, é citado o pianista e compositor Ferruccio Busoni (1866-1924). O T3 

finaliza com dois trechos de letras de música, atribuídos a quatro compositores: Gilberto Gil 

(1942), André Abujamra (1965), Hélio Zisjid, Luiz Macedo e citando uma direção de Cao 

Hamburguer - Carlos Imperio (1962), para o filme “Castelo Rá-Tim-Bum” (p. 32). 

O “Mais de perto” retoma o grupo de percussão corporal “Barbatuques”, composto por 

integrantes de ambos os gêneros, classificado no grupo misto. Em “Palavra do artista” destaque 

para o criador do grupo Fernando Barba (1971). Paulo Stocker, Saul Steinberg e Chico França 

são retomados na “Linguagem das artes visuais” (p. 36-42), incluindo ainda os ilustradores 

Arionauro (1968) e Alexandre Beck (1972). No “Linguagem da música”, um trecho de poema 

de Carlos Drummond de Andrade introduz a apresentação dos parâmetros do som, que inclui 

fotografia do suíço Fabian Oefner e a única menção feminina do C1: Marisa Monte, apresentada 

como cantora e compositora (p. 51). 

O C2 da primeira U, sob o título “Linguajar,” apresenta a artista plástica Fefe Talavera 

(1979) com a obra “Dragon” no convite “Vem construir!”. No Convite seguinte, uma imagem 

da “Pindorama” de Walter Smetak (1913-1984). O T1 dedicada a mostrar a arte retratada nas 
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paredes desde a arte rupestre, antiguidade, idade média e grafite da Street art, menciona artistas 

como Bansky (1973) e Thiago Vaz. O T2 por sua vez, apresenta um repertório de gênero não 

somente masculino, que além de Georges Braque (1882-1963), Pablo Picasso (1881-1973), 

Raoul Hausmann (1886-1971) e Man Ray (1890-1976), apresenta a alemã Hannah Höck (1889-

1978), de obras dadaístas e a franco-brasileira Julia Kater (1981). Mas, ainda de presença 

masculina dominante, percebo que uma das ações sugeridas por Coutinho & Loponte (2015), 

para combater o androcentrismo, ainda é necessária, no sentido de “[...] dar visibilidade e voz 

à artista mulher, desocultando nomes esquecidos e/ou marginalizados pela história e crítica da 

arte” (COUTINHO & LOPONTE, 2015, p. 183), especialmente nos materiais didáticos e 

currículos.  

O T3 do C2 apresenta a arte da escultura numa retrospectiva histórica citando obras 

desde a pré-história até a contemporaneidade (p. 68-78). São mencionados um total de 11 

escultores57 e apenas 1 escultora, a nipo-brasileira Tomie Ohtake (1913-2015). Além da 

dominação masculina no repertório ilustrativo de criadores de arte, esse trecho do material é 

um retrato das considerações de Perrot (2007) e Karnal (2017), de que as mulheres estão 

presentes na arte, neste caso em esculturas, mas foram representadas pelos homens. Portanto, 

elas são resultado de um olhar masculino sobre o seu corpo.  

As duas seções do “Mais de perto” (p. 79-83) associadas ao “Palavra do artista” 

apresentam uma equidade de gênero, pois uma delas aborda a artista paulistana Fefe Talavera 

(1979), já mencionada no início do capítulo e a seguir retoma o suíço Walter Smetak (1913-

1984). A dominação da forma de escrita masculina se repete (PERROT, 2007), assim como já 

foi observado no livro do 6° ano: “Palavra do artista”, ao invés de “Palavra da artista”, por se 

tratar de uma mulher. 

 Influenciados por Walter Smetak (1913-1984), a autora e autores do livro citam, ainda, 

os músicos Hermeto Pascoal (1936), Tom Zé (1936) e o grupo mineiro Uakti (1978). O C2 da 

primeira U se encerra com o “Linguagem da música” destacando Renato Russo (1960-1996), 

líder da banda de rock Legião Urbana (1982), em apresentação acompanhada pela Orquestra 

Sinfônica Brasileira no Rock in Rio 2011. Ao final da U1, na linha do tempo (p. 100-101), há 

8 imagens com seus respectivos artistas na legenda,58 todos masculinos, 6 deles já foram citados 

 
57 Os escultores mencionados são: Alexandros de Antioqui, Míron, Michelangelo (1475-1564), Aleijadinho -

Antônio Francisco Lisboa (1738-1814), Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), Etienne-Maurice Falconet (1716-

1791), António Canova (1757-1822), William Wetmore Story (1819-1895), Jean-Antoine Houdon (1741-1828), 

Camille Claudel (1864-1943) e Auguste Rodin (1840-1917). 
58 Outras duas obras possuem autorias desconhecidas: “Vênus de Willendorf” e um “Alto-relevo” de Ravena na 

Itália. 
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no material da U e outros 2 acrescidos: Sylvain Meyer e Frans Krajcberg. Em um total de 53 

nomes das linguagens de artes visuais, música e teatro mencionados nesta U1, somente 5 são 

de mulheres e 2 de grupos mistos. 

 A U2 do livro destinado ao 7° ano, inicia apresentando a cantora baiana Virgínia 

Rodrigues na abertura do C1. Nos convites “Vem ouvir!” (p. 106) e “Vem cantar!” (p. 7) traz 

indígenas da etnia Guarani e uma imagem acompanhada de um trecho de música africana 

interpretada pelo Grupo Mawaca. O T1 (p. 108 e 109) apresenta dois trechos de letra de música, 

uma delas – “Minha missão” de João Nogueira e Paulo César Pinheiro e “Força estranha” de 

Caetano Veloso com interpretação de Gal Costa. Além de uma imagem da cantora japonesa 

Lisa (p. 108) em um show no Japão. 

 A seção “Mundo conectado” (p. 110 e 111), permanecendo na contextualização da arte 

de cantar, apresenta a canção “Epitáfio de Seikilos”, a notação musical completa mais antiga 

de que se tem registro. Acreditam que foi composta por Seikilos, que a colocou no túmulo de 

sua esposa. Complementando o olhar ao passado, o material apresenta um detalhe em peça de 

cerâmica grega, tendo a música como importante para o berço das civilizações do Ocidente. 

Chama a atenção que são homens representados na cerâmica, reiterando o domínio masculino 

na arte de criação. Analisado sob a ótica da não representação de mulheres na arte de cerâmica, 

o conteúdo reitera a afirmação de Archer (2012) sobre o não reconhecimento de mulheres na 

história da arte. 

 O T2 (p. 113) reapresenta a cantora Virgínia Rodrigues e coloca uma discussão sobre o 

canto com ligação a religião. Considerando o quesito de diversidade cultural, mencionar a 

diversidade religiosa no conteúdo descritivo é um aspecto positivo do material. A seguir, 

encontra-se um trecho da composição “Sol negro” de Caetano Veloso, interpretada por ele e 

Virgínia. Este é um exemplo típico de dominação masculina, em que a autoria se deve ao 

homem compositor, enquanto à mulher resta o papel de cantora (PERROT, 2007). 

 Ainda em continuidade à arte de cantar, o material realiza uma retrospectiva histórica 

da música vocal na cultura ocidental católica da idade média, citando Santo Agostinho (354-

430), compositor de um “canto gregoriano”, em latim, que dá origem ao nome das notas 

musicais. Segundo o texto, com uma pequena modificação do compositor italiano Giovanni 

Battista Doni (c.1593-1647), surgiram as sete notas da música ocidental utilizadas até hoje. 

 Em “Mundo conectado” (p. 115) o livro apresenta dois inventores:  Édouard-Léon Scott 

de Martinville (1817-1879), inventor do fonoautógrafo e Thomas Alva Edison (1847-1931), 

inventor do fonógrafo, ambos equipamentos para registrar e reproduzir o som. Onde estariam 
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as mulheres inventoras? Não somente neste livro do 7° ano, mas em nenhum outro da coleção, 

não localizei qualquer menção de mulher inventora ou mulher na ciência, reiterando a 

tendenciosidade androcêntrica do material. 

 Através de uma instalação do artista Alex Flemming (1954), o T3 (p. 116) conecta o 

conteúdo que aborda o canto com os equipamentos que reproduzem o som, apresentando uma 

breve historiografia da evolução dos equipamentos. A cantora pop estado-unidense Demi 

Lovato (1992) é citada “[...] como um dos exemplos de fama mundial gerada pela facilidade de 

divulgação na internet” (FERRARI et al., 2015, p. 120). Em conexão ao tema, o material traz 

a escultura “Onda Sonora,” da artista sul-coreana Jean Shin (1971). 

 A seção “Mais de perto” (p. 122), apresenta um retrato da cantora francesa Thérésa 

(1837-1913), por Edgar Degas (1834-1917), observa que a voz dela era apreciada pelo escritor 

Alexandre Dumas (1802-1873). A seguir, apresentam a cantora e pesquisadora cearense Marlui 

Miranda (1949), sobre músicas da cultura indígena no Brasil. Na sequência, é retomado o 

exemplo do Grupo vocal Mawaca, composto por 6 cantoras,59 além dos músicos que 

acompanham o grupo60 (integrantes de gênero misto). Esta menção é bastante positiva do ponto 

de vista da diversidade, pois além de o material valorizar mulheres artistas, “Por meio desse 

trabalho o Mawaca defende que todas as culturas, manifestações religiosas e artísticas são 

importantes e devem ser respeitadas, porque cada povo tem seu jeito de cantar e celebrar a vida” 

(FERRARI et al., 2015, p. 128). 

 O “Linguagem da Música” (p. 131), apesar de discutir gêneros musicais e propor aos 

alunos criar uma playlist com a origem geográfica brasileira das músicas, não apresenta nenhum 

artista da música. Apenas exemplifica as condutas metodológicas com duas tirinhas de autoria 

de Bill Watterson (1958-1983) e Alexandre Beck. No “Linguagem da Música” (p. 136) 

seguinte, inspirado na pintura “Carnaval em Madureira,” de Tarsila do Amaral (1886-1973), o 

livro apresenta o cânone61 “Frère Jacques” de autoria desconhecida (domínio popular), 

explicando a ideia de contraponto na música. São mencionados outros dois cânones, sem 

autoria, finalizando o C1 da segunda U. 

 
59 As cantoras do Grupo Mawaca são: Magda Pucci (diretora do grupo), Angélica Leutwiller, Christina Guiçá, 

Cris Miguel, Zuzu Leiva, Sandra Oak e Rita Braga. 
60 Os músicos do grupo são: Ana Eliza Colomar (violoncelo e flauta), Armando Tibério (percussão), Gabriel 

Levy (acordeom), Ramiro Marques (saxofones) e Valéria Zeidan (percussão). 
61 Cânone neste caso, refere-se a uma palavra de origem árabe kanoun, que é uma forma de realizar música, a 

partir de uma melodia que pode ser cantada por mais vozes, com um certo intervalo de tempo, sobrepondo as 

sonoridades e formando uma harmonia ocasionada pela execução em tempos deslocados da melodia (FERRARI 

et al., 2015). 
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 Sob o ponto de vista da análise quantitativa, este C1 da U2 do livro do 7° ano (FERRARI 

et al., 2015) é o único que apresenta diversidade nas menções por gênero, pois dos 40 nomes 

mencionados nas quatro linguagens artísticas, 18 são fontes masculinas e 18 são femininas, com 

mais 4 menções de grupos mistos. As menções femininas, no entanto, na linguagem musical 

especificamente, são das mulheres como cantoras e dos homens como os criadores musicais, 

remetendo às considerações de Perrot (2007):  

Escrever foi difícil. Pintar, esculpir, compor música, criar arte foi ainda 

mais difícil. Isso por questões de princípio: a imagem e a música são 

formas de criação do mundo. Principalmente a música, linguagem dos 

deuses. As mulheres são impróprias para isso. Como poderiam 

participar dessa colocação em forma, dessa orquestração do universo? 

As mulheres podem apenas copiar, traduzir, interpretar. Ser cantora 

lírica, por exemplo. A cantora lírica é uma grande figura feminina da 

arte, e foi por esse motivo que George Sand a elegera como heroína de 

seu maior romance, Consuelo (PERROT, 2007, p. 101). 

 O foco do C2 da U2 é a arte da ópera, que integra as “Linguagens das artes – muitas em 

uma” (p. 142-177). A primeira cena de ópera no “Vem encenar!” (p. 144) é apresentada em 

uma foto do ator Ildebrando D’Arcangelo (1969) interpretando o protagonista de “Don 

Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) com libreto de Lorenzo Da Ponte 

(1749-1838). No convite “Vem tocar!” o músico Tony Berchmans (1970) aparece numa foto, 

tocando ao piano, em referência à trilha sonora do filme “A mulher do fazendeiro” com direção 

de Alfred Hitchcook (1928-1980). A ópera “Don Giovanni” volta ao T1, desta vez com trechos 

de diálogo e imagem da interpretação da cantora Mirella Freni (1935) e de Cesare Siepe (1923-

2010), nos papéis de Dona Elvira e Don Giovanni. Uma ilustração de 1986 (p. 147) mostra um 

intérprete do personagem Leporello, com o cantor francês Pierre Gailhard (1848-1918). 

 O T2 (p. 150) mantém Mozart (1756-1791) em cena, por meio de uma pintura do 

compositor, feita por Joseph-Siffred Duplessis (1725-1802) e a seguir explica a origem do 

personagem Don Juan DeMarco, recriado pelo compositor para a versão italiana de “Don 

Giovanni” e que também teve um filme na versão americana: “Don Juan DeMarco”, dirigido 

por Jeremy Leven (1941). O T3 mostra imagens das óperas “Aida” de Giuseppe Verdi (1813-

1901) e libreto de Antonio Ghislanzoni (1824-1893) e de “Siegfried” do compositor Richard 

Wagner (1813-1883) e direção de Rosamund Gilmore. O material contextualiza a história: 

Vamos voltar no tempo e conhecer um pouco sobre como tudo 

começou. No início do século XVI (próximo da época da chegada de 

Pedro Álvares Cabral ao Brasil), havia homens que se destacavam em 

diversas áreas ao mesmo tempo. Este era o caso do italiano Vincenzo 

Galilei (1520-1591), pai do famoso Galileu-Galilei, o revolucionário 
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científico, Vincenzo defendia ideias que misturavam matemática, 

filosofia, teatro e música e deixou contribuições significativas em 

diversas áreas. As mulheres ainda não tinham direito de exercer uma 

profissão ou seguir uma carreira em qualquer área. As rainhas que 

exerceram o poder o ganharam por questões de linha de sucessão de 

herdeiros ou por casamentos arranjados para reunir poder das famílias 

(FERRARI et al., 2015, p. 153). 

O texto reproduz o androcentrismo ao enfatizar os homens se destacando nos ambientes 

externos e as mulheres sem direitos de exercer profissão, assim como apontado por Bourdieu 

(2012) e Perrot (2007). 

 Outras óperas citadas no T3 são “Dafne” e “Eurídice,” do compositor Jacopo Peri (1561-

1633) e texto de Ottavio Rinuccini (1562-1621), e “O sequestro de Céfalo” de Giulio Caccini 

(1551-1618) e narrativa mitológica de Gabriello Chiabrera (1552-1638). O material cita Margot 

Berthold, autora do livro História mundial do teatro, que conta a respeito da descrição 

exuberante das apresentações operísticas. Em “Mundo conectado,” é explicada a função do 

libreto nas óperas e mencionado ainda o compositor Kurt Weil (1900-1950), criador de óperas 

com temas sociais em parceria com o dramaturgo Bertold Brecht (1898-1956): “Ópera dos três 

vinténs” e “Ascensão e queda da cidade de Mahagonny”. 

 Explicando a integração entre música e dança, o material destaca a diferença entre 

concerto/recital e espetáculo, com imagem da “São Paulo Companhia de Dança”, apresentando 

coreografia “Utopia ou O lugar que não existe” com música de Camargo Guarnieri (1907-1993) 

e coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni. Na “Palavra do artista” (p. 159), destaque para 

Carlos Gomes (1836-1896), um dos maiores representantes do Romantismo brasileiro na 

música, segundo o material. Compositor da ópera “O Guarani”, escrita por José de Alencar 

(1829-1877), teve aulas com o maestro Lauro Rossi na Itália e se casou com a pianista Adelina 

Peri. Mas o texto não observa que casamento entre casal de músicos não é só o caso de Carlos 

Gomes e Adelina Peri, mas também de Robert e Clara Schumann, Alma e Gustav Mahler, 

citando os mais conhecidos (PERROT, 2007). Será que essas esposas tiveram suas histórias 

sufocadas pelo brilhantismo do marido? Esta pergunta não quer calar, pois seguindo a tendência 

androcêntrica, as esposas são relegadas aos lugares de mulher acompanhante, pianista, 

fotógrafa ou cantora. 

 A seção “Mais de Perto” (p. 161) atenta ao relato breve de algumas invenções que deram 

sequência a história do cinema, como a criação do cinematógrafo pelos chamados Irmãos 

Lumière. A projeção cinematográfica cheia de fantasia e ficção é atribuída a George Méliès 

(1861-1938). Em “Palavra do artista” (p. 164), destacam enfim uma mulher, Anna Muylaert, 
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atuante e premiada roteirista e diretora de cinema e TV. Voltando a atenção à ópera em 

“Linguagem da música” (p. 166), existe uma enxurrada de compositores masculinos intitulados 

como “Alguns dos principais compositores da história da ópera”: Claudio Monteverdi (1567-

1643), Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Gioachino 

Rossini (1792-1868), Giuseppe Verdi (1813-1901), Richard Strauss (1864-1949), Richard 

Wagner (1813-1883) e Carlos Gomes (1836-1896). 

 “Ação e criação” (p. 170) explica tudo que envolve a produção de uma ópera, 

apresentando como exemplo a ópera “Barba Azul” musicada por Béla Bartók (1881-1945), da 

história de Charles Perrault (1628-1703) e libreto de Béla Balázs (1884-1949). Mais adiante o 

material destaca a “Linguagem da música” (p. 173) utilizada como trilha sonora, inicialmente 

de preocupação de Charlie Chaplin (1889-1997), nos primeiros filmes com música. O cineasta 

Sergei Eisenstein (1898-1948), encomendou trilhas para seus filmes com Serguei Prokofiev 

(1894-1953) e Dmitri Shostakovich (1906-1975). Ressalva também para o compositor John 

Williams (1932), que se destacou nas composições de trilhas sonoras, especialmente com filmes 

de George Lucas como “Guerra nas estrelas” e de Steven Spielberg. As peças eruditas tiveram 

espaço também pelo cineasta estado-unidense Stanley Kubrick (1928-1999), que em “2001: 

uma odisseia no espaço”, colocou uma valsa de Richard Strauss (1864-1949) para a trilha 

sonora das naves espaciais. 

 Enquanto o C1 desta U2 apresentava a menção de gênero mais equilibrada de toda 

coleção, o C2 é bastante desestabilizado, com um total de 69 menções, mas apenas 5 nomes de 

artistas mulheres62 e uma citação de grupo. Por se tratar de um conteúdo que consiste de artistas 

em sua maioria são do século XVIII ou anteriores, ainda prevalece a história e domínio 

masculino.  

[...] Somente no século XIX, com suas transformações sociais e 

artísticas, houve uma curva acentuada nesta área, que continua em 

nosso tempo. No entanto, gostaria de dizer que a mulher que compõe 

ainda leva uma existência sombria. Quase nunca tem a oportunidade de 

encontrar uma de suas obras na sala de concertos, no rádio ou mesmo 

na ópera (ZELENKA, 1980, p. 7).63 

 
62 As artistas mulheres mencionadas são: Mirella Freni (1935), Rosamund Gilmore, Marcela Benvegnu, Adelina 

Peri e Anna Muylaert (1964). 
63 “[…] erst das 19. Jahrhundert mit seinen sozialen und künstlerischen Wandlungen brachte auch auf diesem 

Gebiet eine steil ansteigende Kurve, die bis in unsere Zeit hinein anhält. Trotzdem möchte ich behaupten, dass 

die Komponierende Frau nach wie vor ein Schattendasein führt. Kaum jemals hat man Gelegenheit, im 

Konzertsaal, im Rundfunk oder gar in der Oper einem ihrer Werke zu begegnen (ZELENKA, 1980, p. 7), 

tradução minha. 
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Como observado por Zelenka (1980), neste caso da ópera, conteúdo do capítulo, são raras as 

mulheres compositoras a serem interpretadas nas salas de concerto, e a exemplo do material 

didático, como reflexo deste comportamento, nenhuma compositora de ópera foi mencionada. 

 A linha do tempo contida ao final desta U2 (p. 180-181) menciona 9 artistas, dois já 

citados (as) no conteúdo da U2: a cantora Thérésa e o Grupo Mawaca, acrescidos de 3 artistas 

homens e 4 artistas mulheres da linguagem musical. Dentre as menções está Chiquinha 

Gonzaga, que infelizmente não teve o reconhecimento devido no material, mencionada apenas 

com uma pequena representação imagética e a seguinte descrição: “Compositora, pianista e 

regente, foi a primeira mulher pianista de chorinho e a primeira a reger uma orquestra no Brasil” 

(FERRARI et al., 2015, p. 181). A compositora poderia ter sido mencionada também no gênero 

operístico brasileiro com “Festa de São João”, por mais que sua principal competência tenha 

sido no gênero popular das modinhas, que surgiu por influência das óperas italianas (CALDAS, 

1985). 

 A U3 “Brincar de criar”, utiliza como tema transversal as brincadeiras. Os convites 

“Vem brincar!” e “Vem improvisar!” (p. 186-187) apresentam a palhaça Farofa Fofa da Trupe 

Olho da Rua e Verde Lins e Pena Branca, dois cantores de embolada. No trecho de música que 

segue o convite, há outros dois emboladores, a dupla Castanha e Caju. O T1 apresenta um trecho 

da música “Brincar de viver”, de Guilherme Arantes e John Lucien, com interpretação de Maria 

Bethânia. As imagens contidas no T2 e T3 (p. 190-195) são todas de pintores homens: Márcio 

Pita (1958), Belmiro de Almeida (1858-1935), Ivan Cruz (1947), Pieter Bruegel (1525-1569) e 

Francisco de Goya (1746-1828). A escritora Letícia Wierzchowski (1972) é mencionada em 

“Mundo conectado” (p. 201) como autora de “A casa das sete mulheres”, seguida de quatro 

menções masculinas, a saber, Érico Veríssimo (1905-1975), Johann Moritz Rugendas (1802-

1852), Paulo Bruscky (1949) e Lívio Tragtenberg (1961), na “Palavra do artista” (p. 204). 

 As mulheres voltam à cena do C1 como atrizes da “Cia. Teatral As Graças” em 

“Linguagem do Teatro” (p. 206): Daniela Schittini, Eliana Bolonha, Juliana Contijo e Vera 

Abbud. No restante do capítulo a predominância de nomes masculinos é recorrente, com  os 

artistas contemporâneos Carsten Höller (1961), Michel Groisman (1972) e Franz Erhard 

Walther (1939),  os xilogravuristas J. Borges (1935) e Arievaldo (1967), os compositores 

Djavan (1949), Manezinho Araújo (1913-1993) e o rapper Zé Brown. 

 O C2 “Ciranda, Cirandeiro”, inicia o “Vem dançar!” (p. 220) com escultura de Sandra 

Guinle e o “Vem cantar!” com imagem do cirandeiro Dito das Laranjas, seguido de um trecho 

da música “Ciranda” de Gilberto Gil e Moacir Santos. O capítulo é quase todo com artistas da 
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linguagem da música, com exceção da já mencionada escultora Sandra Guinle, as demais fontes 

são o xilogravurista Severino Borges (1919-1991) e Rudolf Laban (1879-1958), um dançarino 

e coreógrafo húngaro, mencionado em “Ação e Criação” (p. 243) ao final do C2. Dos 18 

mencionados no capítulo, duas menções são de grupos, sendo 11 nomes  masculinos e apenas 

4 femininos, dada a importante inclusão da cantora e compositora Elisa Lucinda (1958), da 

intérprete Elis Regina (1945-1982), e das duas compositoras populares a quem é atribuída a 

composição de cirandas, Lia de Itamaracá e Teca Calazans (1940). No entanto, ainda prevalece 

um repertório masculino, excluindo fontes femininas, caracterizando um currículo oculto de 

reprodução androcêntrica. 

 O Gráfico 6 e o Gráfico 7 apresentam a análise quantitativa do Por toda parte 

(FERRARI et al., 2015) do 7° ano. O Gráfico 6 apresenta as quantidades por U do livro, sendo 

que a U1 teve um total de 53 menções do gênero masculino, feminino e de grupos mistos, a U2 

109 menções e a U3 um total de 53 nomes mencionados. O Gráfico 7 apresenta a porcentagem 

geral do repertório por gênero no livro do 7° ano. 

 

Gráfico 6: Análise quantitativa por U de Por toda parte 7° ano (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 
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Gráfico 7: Análise quantitativa total de Por toda parte 7° ano (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

  

Todo o repertório de homens e mulheres de, além dos grupos contados para a análise, 

constam no Apêndice 2 desta dissertação. 

 

 

2.3 Por toda parte 8° ano 

 

Os livros da coleção têm características bastante similares, inclusive quanto a 

abordagem e o conteúdo, apresentando predominantemente uma visão androcêntrica. Por isso, 

optei por realizar uma análise e discussão mais sucinta a partir do livro Por toda Parte 

(FERRARI et al., 2015) do 8° ano. Com a intencionalidade de não me tornar repetitiva, irei 

pontuar os recortes positivos quanto a menção de artistas mulheres e as ocorrências mais 

evidentes do olhar androcêntrico projetado sobre o material didático. 

O C1 (p. 10-43) da primeira U é destinado a discutir sobre os elementos básicos da 

linguagem visual: cor e luz. Os únicos musicistas mencionados são Caetano Veloso (1942) e 

Chico Buarque (1944), apresentando pequenos trechos de suas músicas “Canto do povo de um 

lugar” (p. 14) e “Roda viva” (p. 33), ambas se referindo, na letra, aos elementos cor e luz 

respectivamente. Mostrando a variação do uso das cores dentro de uma linha do tempo na 

história da arte, o material cita pintores dos séculos XVI e XVII como David Teniers (1610-

1690), Rembrandt Harmenszoon Van Rijn (1606-1669) e Georges de La Tour (1593-1652). Do 

pós-impressionismo, são apresentadas obras de Vincent Van Gogh (1853-1890) e entre artistas 
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do século XX, são citados um total de 15,64 sendo 4 deles mulheres: Caitlind R. C. Brown, 

Yayoi Kusama (1929), Mary Vieira (1927-2001) e Lucia Koch (1966). Um rápido retorno no 

tempo, ao renascimento, apresenta Leonardo da Vinci (1452-1519) entre o conteúdo 

contemporâneo da arte cinética (p. 34). 

Mais uma vez, lembro Perrot (2007), quando me deparo com formas de redação em que 

o masculino sobrepõe o feminino: “Graças à invenção de Thomas Edison que artistas como os 

canadenses Caitlind R. C. Brown e Wayne Garret puderam fazer o convite para o público 

participar da sua obra Nuvem (2012)” (FERRARI et al., 2015, p. 23). Creio que a redação 

poderia ser mais inclusiva desta forma: “Graças à invenção de Thomas Edison que artistas como 

[a canadense] Caitlind R. C. Brown e Wayne Garret puderam fazer o convite[...]” (FERRARI 

et al., 2015, p. 23).  Devo destacar e ratificar, ainda, um questionamento que já levantei em 

relação à U2-T2 do livro do 7º Ano, a falta de menção de mulheres inventoras. Todas as 

invenções mencionadas no material do 8° ano também são de homens. 

Ao contrário do C1, o C2 (p. 44-77) da U1 é quase exclusivo da linguagem musical da 

arte, com apenas 5 nomes mencionados de outras linguagens, de um total de 44 menções. O 

fator mais impactante, sem mencionar a forma de escrita do conteúdo, é que todos os músicos 

e compositores citados são homens, com exceção de um grupo, o PianOrquestra (2003) (p. 52), 

que classifiquei como misto, por ter integrantes dos gêneros masculino e feminino. O C é 

iniciado com conteúdo de música contemporânea, apresentando o compositor experimental 

John Cage (1912-1992) com coreografias de Merce Cunningham (1919-2009) (p. 48).  

O T2 (p. 56) retorna historicamente aos séculos XVII e XVIII, falando do ofício de 

luthier da família Stradivari. Ofício este, conhecido como profissão masculina e já comentado 

na análise do livro do 6° ano. E não diferente, o texto para o 8º ano apresenta dois luthiers, 

Mestre Ari e Mestre Nezinho de Gravatá (p. 58). Abordando a questão de fabricação de 

instrumentos e utilização de sons não convencionais, o material apresenta Marco Antônio 

Guimarães (1948) com o Grupo Uakti (1978) (“Palavra do artista” p. 63) e Fernando Sardo e o 

Grupo GEM – Grupo Experimental de Música (2003) (“Palavra do artista” p. 65). O trecho “Os 

construtores de instrumentos musicais mais famosos da época são da família Amati, de 

Cremona” (FERRARI et al., 2015, p. 67), reforça que esse ofício é “naturalmente” de ordem 

masculina, reafirmando estereótipos internalizados e reproduzidos por habitus (BOURDIEU, 

2012). 

 
64 Os artistas homens mencionados são: Petros Vrellis (1974), Giancarlo Neri (1955), Wayne Garret, Olafur 

Eliasson (1967), Marcel Duchamp (1887-1968), Gavin Turk (1967), Alexander Calder (1898-1976), Julio Le 

Parc (1928), Waldemar Cordeiro (1925-1973), Carlos Cruz-Diez (1923).  
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Em “Linguagem da Música” (p. 66) o material, ao apresentar as famílias musicais que 

compõe uma orquestra, destaca os compositores que representam a música clássica, romântica 

e moderna: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Wagner e Mahler, uma reprodução 

de dominação masculina na história da composição. A seguir, a lista masculina de músicos e 

compositores segue com Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Miles Davis (1926-1991), Ricardo 

Valverde, Hector Berlioz (1803-1869), Nelson Freire (1944), Fernado Sor (1778-1839), Keith 

Terry (1951), Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Joe Perry (1950). A lista de nomes da 

música erudita também parece estar enraizada por habitus de androcentrismo na história da 

música e continuam sendo reproduzidos em materiais didáticos, “[...] compreendendo que a 

escola contribui para a legitimação de determinados conhecimentos e, mais especificamente, 

dos grupos que os detêm” (LOPES & MACEDO, 2011). 

O tema principal da U2 é a arte da fotografia sob o título “Olhando pela lente” (p. 84-

143). Boa parte das menções artísticas do C1 (p. 84-111) são de fotógrafos (as), sendo que entre 

os 10 mencionados, 6 são do gênero masculino65 e 4 do feminino66. Apesar de a fotografia ser 

uma arte menor em que as mulheres conquistaram espaço entre as duas guerras (PERROT, 

2007), além de o livro didático não apresentar igualdade de gênero nas menções, privilegiou 

dois fotógrafos na seção “Palavra do Artista”: Geraldo de Barros (1923-1998) (p. 94) e Emidio 

Luisi (1948) (p. 96).  Ao olhar de uma lente positiva, percebo que o material dá atenção sobre 

à diversidade étnica (p. 89), mencionando Cláudia Andujar (1931) e Rosa Gauditano (1955), 

duas fotógrafas contemporâneas que se dedicam à fotografia social. Os demais artistas 

mencionados nesta U incluem um cartunista, um poeta, coreógrafos (as) e artistas plásticos(as), 

que somam 9,67 e dentre eles apenas 2 são mulheres, além de um grupo de balé classificado 

como misto, o Ballet Stagium. Mas o texto traz o estereótipo de bailarina vinculada a um espaço 

mais feminino: “A arte e a história da bailarina ficam misturadas à arte e à história do fotógrafo” 

(FERRARI et al., 2015, p. 87). Assim, a identificação da imagem no livro só nomeia a arte do 

fotógrafo e não a arte da bailarina, além de destacar o poeta na qual a coreografia foi inspirada. 

O mundo masculino também predomina no C2 da U2, quando a história da fotografia é 

abordada e relacionada com as invenções que a possibilitaram. São mencionados o diretor de 

cinema Cláudio Torres (1962) e Fritz Lang, os atores e diretores Wagner Moura (1976) e José 

 
65 Os fotógrafos são: Bem Heine (1983), Geraldo de Barros (1923-1998), Emidio Luisi (1948), João Marcos 

Rosa, Alexandre Baxter e Benoit Paillé. 
66 As fotógrafas são: Cláudia Andujar (1931), Rosa Gauditano (1955), Mandy Barker (1964) e Brígida Baltar 

(1959). 
67 Os artistas mencionados são: Thiago de Mello (1926), Gary Varvel (1957), Décio Otero (1951), Theo van 

Doesburg (1883-1931), Waldemar Cordeiro (1925-1973), Luiz Sacilotto (1924-2003), Carl Kleiner (1983), 

sendo mulheres Márika Gidali (1937) e Néle Azevedo (1950). 
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Padilha, e mais ao fim do C o desenhista Daniel Lafayette (p. 141), com uma tirinha 

representando os primórdios do cinema. As únicas mulheres mencionadas no C todo, são a atriz 

Alinne Moraes (1982), e as fotógrafas Xica Lima e Rita Demarchi, contrapondo as demais 27 

menções masculinas. 

A U3 (p. 148-213) tem como título “Tecnologia, corpo e voz”, no qual, o C1 é destinado 

predominantemente à linguagem musical e o C2 ao teatro. O conteúdo musical mais destacado 

no C1 (p. 150-177) é o ritmo, apresentando o uso do tambor em diferentes culturas e as batidas 

marcadas de variados gêneros musicais. Os artistas mencionados nos convites de abertura (p. 

152-153) são DJ Mau Mau e um trecho de música composta por Beto Scala e interpretado por 

Alcione (1947). A exemplo de batidas eletrônicas, é citado o DJ Felipe Augusto Ramos (1984). 

Para a música pop e música alternativa, citam a cantora islandesa Emiliana Torrini (1977). 

Retomando as batidas de tambor, apresentam Flávio Pimenta (1958) e o Projeto Meninos do 

Morumbi (1996) (p. 160).  

A partir das explicações acerca das vertentes da música erudita contemporânea – música 

experimental, concreta, computacional, eletrônica - o material retoma a lista masculina da 

história da música: Karlheinz Stockhausen (1928), Pierre Schaeffer (1910-1995), Pierre Henry 

(1927), Jorge Antunes (1942), Lejaren Hiller (1924-1994), Silvio Ferraz (1959) e Claude 

Debussy (1862-1918), com uma exceção, a menção da compositora inglesa Delia Derbyshire 

(1937-2001) (p. 164). Em “Linguagem da música” (p. 174) são apresentados ainda os 

compositores Silvio Ferraz e João Pedro Oliveira (1959) e a pianista Ana Cláudia de Assis.  

No material consta que “A obra Mosaic foi composta pelo músico português João Pedro 

Oliveira (1959) a pedido da pianista Ana Cláudia de Assis, em 2010, que queria algo diferente 

para tocar como solista” (FERRARI et al., 2015, p. 174). Como já dizia Perrot (2007), “Elas 

são inspiradoras, e mesmo mediadoras do além. Médiuns, musas, ajudantes preciosas, copistas, 

secretárias, tradutoras, intérpretes. Nada mais. Escrever, pensar, pintar, esculpir, compor 

música... nada disso existe para essas imitadoras” (PERROT, 2007, p. 97). Mais uma vez 

percebe-se a reprodução de uma concepção internalizada, de que “na ordem das coisas” como 

apontou Bourdieu (1995), o homem compõe e a mulher reproduz. O androcentrismo é 

certificado, pelas menções deste C, que somam 24, sendo 19 masculinas, 4 femininas e 1 de 

grupo misto. 

O último C do livro (p. 178-213) enfoca a arte cinematográfica, da produção de filmes, 

que nos conteúdos da disciplina de Arte, se enquadram no teatro. São citados diretores (as), 

atores, produtores, dubladores (as), enfim, diferentes ofícios necessários para produção de 
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filmes. Foram também contabilizados 3 inventores que influenciaram na evolução do cinema. 

Com um total de 47 nomes,68 somente 4 femininos: da diretora e roteirista Mariana Caltabiano 

(1972), da diretora de animação Jennifer Lee (1971), de Gabriela Porto, que é cantora e 

dubladora e da diretora Dilea Frate. 

O livro do 8° ano apresenta o teor mais androcêntrico da coleção analisada. Dos 191 

nomes citados, 164 são masculinos, 22 femininos e 5 menções de grupos, classificados como 

misto, conforme pode ser visualizado no Gráfico 8. Os nomes contabilizados para a análise 

deste livro do 8° ano estão no Apêndice 3.  

 

Gráfico 8: Análise quantitativa total de Por toda parte 8° ano (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

 

2.4 Por toda parte 9° ano 

 

O último livro da coleção Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) a ser analisado neste 

trabalho é o utilizado para o 9° ano. A primeira U (p. 8-75), que tem como título “Palavra, arte 

e multimídia”, transita entre as quatro linguagens da disciplina, além de adentrar na arte da 

literatura, pela arte concreta. O C1 (p. 10-47) inicia com uma instalação de Alex Flemming 

(1954) e poemas concretos de Augusto de Campos (1931), Julio Plaza (1938-2003), Haroldo 

 
68 Todos os nomes contabilizados constam no Apêndice 3. 

85,9%

11,5%

2,6%

Proporção de repertório por gênero - 8° ano

Masculino

Feminino

Misto



91 
 

de Campos (1929-2003), Décio Pignatari (1927-2012), Paulo Leminski (1944-1989) e Arnaldo 

Antunes (1960). O último é também apresentado como cantor e compositor no C2.  

Como é de costume no material, são apresentados trechos musicais correlacionados aos 

conteúdos, sendo neste C1, mencionados trechos da canção “Palavras” (p. 16),  composição de 

Marcelo Fromer e Sérgio Britto, interpretada por Titãs Acústico e a letra de “Folia no quarto” 

(p. 23-24), dos compositores Fernando Anitelli e Nô Stopa - Aniela Stopa Justi  (1978), do 

grupo Teatro Mágico. Além de explanar acerca de elementos que estruturam uma montagem 

teatral (cenários, figurino, espaço e diferença entre monólogo e diálogo), apresentam 

dramaturgos como Doc Comparato - Luís Filipe Loureiro Comparato (1949), William 

Shakespeare (1564-1616),  Ésquilo (525-456 a.C.) e imagem do ator Edwin Booth (1833-1933) 

interpretando Hamlet (p. 28). São citados os diretores teatrais Angelo Brandini (1959) e Daniel 

Herz (1954-2006).  

A “Linguagem de Artes Visuais” (p. 37) explica a Arte Concreta e menciona os artistas 

Waldemar Cordeiro (1925-1973), Geraldo de Barros (1923-1998), Ivan Serpa (1923-1973) e 

Franz Joseph Weissmann (1911-2005). Em “Linguagem do Teatro” (p. 43), as diferenças entre 

linguagem verbal e não-verbal são exemplificadas pela atuação de Marcel Marceau (1923-

2007). Imagens de apresentação da Cia. Deborah Colker explicam a função da cenografia, que 

na apresentação de “Tatyana” foram realizadas pelo cenógrafo Gringo Cardia (1957). 

As únicas 3 mulheres mencionadas no C1 foram Nô Stopa (pela segunda vez) , Luli 

Penna (1965), da qual foi incluído um cartum (p. 27) sobre cena da peça “Hamlet” de 

Shakespeare, e Renata Mizrahi (1979), citada ao se referir à peça “Nadistas e Tudistas” (p. 34), 

adaptada por ela para os palcos. Assim como no livro do 6° ano, a Cia. Deborah Colker é citada, 

mas sem explorar o nome de sua fundadora, a própria Deborah Colker. 

O C2 sob o tema “Arte multimídia” (p. 48-75) apresenta os artistas contemporâneos 

Otávio Donasci (1952), Cildo Meireles (1948), Daniel Canogar (1964) e Nam June Paik (1932-

2006) na “Arte dos inventos” do T1 (p. 52). Outros artistas plásticos apresentados são o pintor 

holandês Pieter Bruegel (1525-1569) e a estado-unidense Erika Iris Simmons (1983), que fazia 

arte com fitas K7, única menção feminina do C. 

Um trecho da música “O Silêncio” de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown abre a 

discussão sobre a evolução da tecnologia dos inventos tanto computacionais como sonoros. No 

T2 (p. 56) a discussão vai ao âmbito musical especificamente, apresentando os compositores 

contemporâneos Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005) e Sérgio Villafranca. Em um retorno 

histórico, o material compara a música do século XX com a do período anterior, o Romantismo. 
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Cita então os compositores Frédéric Chopin (1810-1849) e Robert Schumann (1810-1856). 

Representantes da Música moderna do Século XX (p. 58), são mencionados Érik Satie (1866-

1925), Arnold Schoenberg (1874-1951), Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Igor Stravinsky 

(1882-1971). A lista masculina segue, com mais 10 compositores,69 um grupo masculino - So 

Percussion e a apresentação de cada um de seus componentes. 

A U2 (p. 80-145) tem o C1 destinado a falar de “Performance” e o C2 de “Dança”. A 

arte da performance é apresentada com imagens do “Parangolé” (p. 83 e 85) de Hélio Oiticica 

(1937-1980) e do Grupo Desvio Coletivo (2011). Outros artistas contemporâneos mencionados 

são Dennis Oppenheim (1938-2011), Nelson Leirner (1932), Peri Pane (1975), Wesley Duke 

Lee (1931-2010), Guto Lacaz (1948), Marina Abramovic (1946) e o performer modernista 

Flávio de Carvalho (1899-1973). A letra de música apresentada como conexão ao conteúdo, foi 

de Adriana Calcanhoto (1965) “Parangolé Pamplona” (p. 91), além da menção de Caetano 

Veloso (1942), apresentado como amigo de Oiticica (p. 103).  

Confesso que, como professora-pesquisadora, sempre estranhei que o material não 

mencionasse Lygia Clark, que tinha uma parceria com Hélio Oiticica na Arte Neoconcreta, 

além de Lygia Pape, também artista da década de 60-70.70 Sem diminuir o recente trabalho de 

apropriação de Adriana Calcanhoto, a não menção de artistas tão relevantes quanto os homens  

na performance e happening brasileiros reproduz a disposição enraizada de ignorar a presença 

feminina na arte e implica, como apontam Coutinho & Loponte (2015), para as práticas 

pedagógicas de arte, o desafio de desestabilizar estes paradigmas convencionais. 

O C2, sobre dança, apresenta uma grande variedade de citações de artistas e estilos de 

dança. O contraste de estilos inicia nos convites “Vem dançar!” e “Vem coreografar!” (p. 108 

e 109) com uma cena do espetáculo “Oroboro” de Alex Soares e uma sequência de movimentos 

de Fêzinho Patatyy dançando o “Passinho do Romano”. O T1 (p. 110) discute qual a linguagem 

transmitida pela dança apresenta imagens de grupos dançando, tais como o Balé folclórico da 

Bahia, um casal tailandês, um grupo indígena Yawalapiti e um casal argentino dançando tango. 

Uma dançarina apresentada é Zuzu Leiva do Grupo Mawaca (p.113). 

Com imagem de Antonio Nóbrega (1952), Maria Eugênia Almeida e Marina Abib, são 

apresentados movimentos da dança no T2 (p. 114) como saltos e passos exemplificando o forró 

 
69 Os compositores apresentados são da segunda metade do século XX e início do XXI: John Cage (1912-1992), 

Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Luciano Berio (1925-2003), Mauricio Kagel (1931-2008), Pierre Boulez 

(1925-2016), Gilberto Mendes (1922-2016), Rogério Duprat (1932-2006), Willy Corrêa de Oliveira (1938), 

Gyorgy Ligeti (1923-2006) e Hiroyuki Ito. 
70 Mais informações sobre Oiticica e Clark disponíveis em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/5270/3859>. Acesso em 1° maio 2020. 
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e o samba. O T3 (p. 116) mostra a expressividade do corpo na imagem de Kazuo Ohno, de 

dança butô. Outros dançarinos de butô apresentados mais adiante são a também japonesa 

Tatsumi Hijikata (1928-1986) e os que difundiram a dança no Brasil: Takao Kusuno (1945-

2001), Felícia Ogawa, José Maria Carvalho, Emilie Sugai, Maura Baiocchi, Denilton Gomes, 

Janice Vieira, Antunes Filho e a Companhia Lume. A seguir apresentam Rudolf Laban (1879-

1958) (p. 122) e seus estudos sobre o movimento. Os artistas destacados em “Palavra do artista” 

(p. 125 e 131) são Marcos Abranches (1977) e Rodrigo Pederneiras (1955).  

Em “Linguagem da dança” (p. 138) é enfocado o aspecto da coreografia e adentra 

especificamente ao estilo clássico da dança, e posteriormente à dança moderna, iniciada por 

Martha Graham entre 1920 e 1930, seguida de nomes como Isadora Duncan (1877-1927), 

Vaslav Nijinski (1889-1950), Mary Wigman (1886-1973) e Émile Jacques-Dalcroze (1865-

1950). Neste breve relato, não cabe mencionar todos os nomes e grupos citados neste C2, mas 

todos estão no Apêndice 4 desta dissertação. Foram um total de 67 nomes, não somente de 

dança, mas de outras linguagens, pois o material apresenta trechos de música, cita compositores, 

atores, diretores, pinturas e fotografias identificadas, sendo 34 menções masculinas, 22 

femininas e 11 de grupos mistos. Percebe-se um critério pluricultural na seleção do repertório 

representativo de artistas de vários países. 

Realizando um recorte dos artistas, contabilizando somente dançarinos (as) e 

coreógrafos (as) citados neste C2, específico de dança, ainda sim o número masculino 

mencionado é maior, 16 para 13 femininos. Apesar de uma porcentagem mais próxima da 

equidade, ainda prevalecem as menções masculinas. O material, quando destaca o “Palavra do 

artista”, ao invés de colocar duas menções masculinas como fez, poderia incluir uma artista 

mulher para equiparar os artistas de destaque. 

A última U (p. 150-217) do livro didático do 9° ano, tem o título “Traços e cores”, 

tratando predominantemente de artes visuais. O C1 (p. 152-195) realiza um breve resgate 

histórico dos traços e desenhos primitivos, nos quais o carvão foi um dos primeiros materiais 

utilizados. O artista holandês Maurits Cornelis Escher (1898-1972) é apresentado com algumas 

de suas obras enigmáticas. De Mary Cassatt (1844-1926), foi incluída uma pintura 

impressionista, mesmo estilo de Edgar Degas (1834-1917), apresentado logo em seguida, com 

a descrição: 

Na página ao lado, o primeiro desenho é da estado-unidense Mary 

Cassatt (1834-1917), que retratava o cotidiano familiar e feminino, e o 

segundo, do francês Edgar Degas (1834-1917), que registrou em 

desenhos e pinturas cenas sobre a vida cultural da época (ensaios de 

balé, corridas a cavalos e outros temas) (FERRARI et al., 2015, p. 159). 
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Exemplo típico de permissividade restrita que as mulheres tinham chance de investidura na arte, 

em que elas como dizia Perrot (2007), quando pintassem, poderiam “[...] esboçar retratos das 

crianças, buquês de flores ou paisagens” (PERROT, 2007, p. 101), enquanto aos homens cabia 

o direito de retratar a vida exterior.  

 Os artistas apresentados na continuidade do C1 (p. 159-163) da U3 são Toulouse-

Lautrec (1864-1901), Vincent Van Gogh (1853-1890), Odilon Redon (1840-1916) e 

Michelângelo (1475-1564), com pinturas do pós-impressionismo os dois primeiros, 

simbolismo, surrealismo e renascimento respectivamente. O estilista e artista Jum Nakao (1966) 

foi apresentado como criador de projetos para moda e arte conceitual e Oscar Niemeyer (1907-

2012), com desenhos e croquis na arquitetura. 

 O T2 (p. 168) apresenta como ilustradores(as) os(as) artistas Albrecht Dürer (1471-

1528), Leonardo da Vinci (1452-1519), John Tenniel (1820-1914), Margaret Mee (1909-1988), 

Rosana Urbes (1969), a última, destaque em “Palavra do artista”. Em “Mais de perto” (p. 175), 

o material apresenta as imagens da arte da xilogravura, de José Francisco Borges (1935), 

destaque do segundo “Palavra do artista” (p. 177). Retomando elementos básicos da linguagem 

das artes visuais, o material apresenta o artista Peter Erskine (1941) que cria instalações usando 

saberes científicos, com cores e efeitos visuais. De Eliseu d'Angelo Visconti (1866-1944), é 

apresentada uma pintura impressionista, e de Tarsila do Amaral e Lasar Segall, obras de 

qualidade, com estudo sobre cores, de acordo com a descrição do livro (p. 184). São 

apresentados ainda Paul Gauguin (1848-1903); Enam Bosokah, com desenhos feitos com 

caneta esferográfica azul; Larry Rivers (1923-2002), representante expressionista e da pop art, 

além de músico e saxofonista de jazz; e por fim os xilogravuristas Jost Amman (1539-1591) e 

Camille Flammarion (1842-1925). 

 Neste C1 foram mencionados (as) 31 nomes, dos quais apenas 5 mulheres. As menções 

de Rosana Urbes (1969) e Margaret Mee (1909-1988) foram relevantes por dar um espaço, 

mesmo que mínimo à mulher na pesquisa e registro de imagens, resultados de sua vida 

exploratória. Já Mary Cassat (1844-1926) é um retrato da mulher artista aprisionada aos 

estereótipos, confinada à vida doméstica, em um dos poucos gêneros de pintura que foram 

autorizados às mulheres na história da arte, integrante do impressionismo. Cabe ao (a) professor 

(a), neste caso, perceber a subvalorização feminina e apresentar a questão aos alunos e alunas. 

 O C2 “Sons e cores do Brasil”, além de pinturas diversas, apresenta alguns estilos 

musicais brasileiros. São destacadas pinturas como “Carnaval em Madureira” (p. 198), “O 

pescador” (p. 201) e “Segunda Classe” (p. 202) de Tarsila do Amaral, além de obras artesanais 
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e pintura Naïf de Clóvis Júnior. O grafite do artista Fabio Oliveira (1982), mais conhecido como 

Cranio, complementa os retratos da cultura brasileira e posteriormente é o destaque do “Palavra 

do artista” (p. 207).  

 Em “Mais de perto” (p. 204), o material apresenta imagens de carnaval, uma delas, 

pintura de Bartolomeo Pinelli (1771-1835), e dá espaço à “Chiquinha Gonzaga, um dos grandes 

nomes da nossa música, é um exemplo de artista que conseguiu entrar para o gosto das classes 

mais abastadas, mas não sem resistência” (FERRARI et al., 2015, p. 205). Outro gosto popular, 

de origem nas classes menos favorecidas, é o hip-pop, apresentado logo a seguir pelo livro 

didático do 9º ano. O T2 (p. 208), explica a inserção de elementos da música popular brasileira 

na música erudita, apresentando além de Chiquinha Gonzaga (1847-1935), compositores como 

Ernesto Nazareth (1863-1934), Noel Rosa (1910-1937), Tom Zé (1936) e Arrigo Barnabé 

(1951). 

 A Arte Naïf é retomada em “Linguagem das Arte Visuais” (p. 209) apresentando obras 

de Lourdes de Deus, Ana Maria Dias e Francisco Severino, seguida das menções de Henri 

Rousseau (1844-1910), artista que também não tinha frequentado academias e escolas de arte, 

chamando atenção de Paul Gauguin (1848-1903) e Pablo Picasso (1881-1973), artistas 

vanguardistas. O último conteúdo do material (p. 214-217), realiza conexões da arte rupestre 

com o grafite, ambas realizadas em suporte (rocha, muro). Além disso o grafite é uma 

manifestação artística popular que faz parte do movimento hip-hop, de expressões musicais 

através do rap e dança break, do qual o material mostra imagem dos B-boys no Brooklyn (p. 

216).  

 Os nomes contabilizados no livro do 9° ano somam um total de 201, sendo 145 menções 

masculinas, 40 femininas e 16 de grupos. Os dados foram organizados no Gráfico 9, 

apresentando os valores totais e por U. Julguei importante observar que a U2 apresenta uma 

proximidade maior de equidade de gênero, quando comparada às demais U. Esta, por sua vez, 

tem a maior parte das menções relacionadas a linguagem da dança. Por isso, entendo que a 

visibilidade das mulheres nesta área artística já tem se naturalizado, se comparado à U1 que 

tem boa parte de menções na música e a U3 com a maior parte dos artistas das artes visuais. 
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Gráfico 9: Análise quantitativa total de Por toda parte 9° ano (FERRARI et al., 2015) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

2.5 A representatividade por gênero nos livros didáticos analisados 

 

Os resultados da  análise comparativa entre os livros da coleção Por toda Parte 

(FERRARI et al., 2015) do 6°, 7°, 8° e 9° ano, quanto a menção dos nomes do gênero 

masculino, gênero feminino e de grupos mistos, que totalizam 749 menções das quatro 

linguagens artísticas, constam da Tabela 1 e do Gráfico 10. 

 

Tabela 1:  Percentual de menções de repertório por gênero nos quatro livros da coleção 

Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) 

Livros da 

Coleção 

Masculino Feminino Misto (grupos) Total 

Por toda parte 6° 104 (73,2%) 16 (11,3%) 22 (15,5%) 142 

Por toda parte 7° 164 (76,3%) 42 (19,5%) 9 (4,2%) 215 

Por toda parte 8° 164 (85,9%) 22 (11,5%) 5 (2,6%) 191 

Por toda parte 9° 145 (72,1%) 40 (19,9%) 16 (8%) 201 

Total da coleção 577 (76,9%) 120 (15,6%) 52 (7,6%) 749 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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Gráfico 10: Análise quantitativa da coleção Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) 

 
 Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

No Gráfico 11 analisei o repertório que consta na coleção Por toda parte (FERRARI et 

al., 2015) separado por linguagens artísticas. Além da baixa representatividade feminina nas 

menções, existe uma variação entre as linguagens. A dança é a linguagem que apresentou menor 

repertório na coleção, totalizando 64 nomes citados, no entanto é a linguagem que tem a maior 

representatividade de mulheres, com 16 menções (25%) do gênero feminino. A linguagem da 

música, apesar de ter 303 nomes, a maior quantidade de menções entre as linguagens, é a que 

apresenta menor representatividade de mulheres, com 40 nomes (13,2%) citados. 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Do ponto de vista do repertório de nomes apresentados nos livros didáticos, todos da 

coleção Por toda parte (FERRARI et al., 2015) apresentam visão androcêntrica, pois a maior 

parte dos nomes são do gênero masculino, na linguagem de artes visuais foram 81,3%, em 

dança 46,9%, em música 81,2% e em teatro 72,9% (Gráfico 11), totalizando 76,9 %, conforme 

o Gráfico 10.  

 Através do estudo qualitativo e quantitativo, portanto, ficou exposta a forma como são 

escritos os livros, percebendo-se a tendenciosidade no tratamento da história da arte:  

A reprodução é a condição pela qual o simbólico se difunde, produzindo 

seus efeitos em grande escala (e criando aquilo que Bourdieu denomina 

de habitus). Sua reprodução ocorre no plano do discurso, que é 

entendido como uma relação de poder. A dominação simbólica, ao ter 

por objetivo a perpetuação de uma dominação de uma classe sobre 

outra, assegura essa dominação por meio daquilo que Bourdieu chama 

de “violência simbólica”. Essa violência é calcada na ideia de capital 

simbólico que por meio de ações e discursos perpetua as relações de 

dominação (BURCKHART, 2017). 

Gráfico 11: Análise quantitativa por Linguagem Artística na coleção Por toda Parte 

(FERRARI et al., 2015) 
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Cabe ainda destacar que o recurso apresenta no encarte “Orientações para o professor”, 

um tópico intitulado “Diversidade sexual e de gênero no currículo escolar”,71 que se encontra 

no Anexo 1. Apesar de gerar a expectativa de que os livros da coleção didática apresentariam 

diversidade de gênero, as análises constataram conteúdos androcêntricos, com menção 

majoritária masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 A paginação varia de acordo com o livro, mas a título de orientação, no do 6° ano está na p. 270-272. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR 

 

A partir das constatações de baixa representatividade feminina de artistas e grupos nos 

livros didáticos da coleção Por toda Parte (FERRARI et al., 2015), elaborei um material 

complementar que possa ser utilizado por professores(as) da disciplina de Arte, para a 

ampliação de repertório de artistas mulheres da música, buscando a equidade de gênero nas 

menções. Esta proposta não desqualifica os conteúdos abordados nos livros didáticos 

analisados, pois proporciona a inclusão das mulheres na história da música e poderá ser 

utilizada como recurso complementar das aulas de Arte. 

O repertório foi organizado após um recorte das menções de artistas e grupos da 

linguagem musical da Arte e propondo mais nomes femininos para equilibrar as referências. 

Considerando que a carga horária da disciplina de Arte, nas escolas públicas, é de duas 

horas/aula por semana por turma de 6°, 7°, 8° e 9° ano, é inviável aumentar a quantidade de 

conteúdos, mas possível reorganizar a linha do tempo evitando o foco em homens artistas.  

A escolha de uma mulher compositora a ser sugerida nesta proposta segue alguns 

critérios. De acordo com o nome de um compositor sugerido no suporte didático analisado, 

procurei uma mulher de relevância similar ao conteúdo e que fosse, quando possível:  do mesmo 

período histórico; do mesmo gênero/estilo musical; de nacionalidade similar (não 

necessariamente) ou ilustrativa de diversidade étnica.  

A proposta de desenvolver um material didático complementar na área de música é 

muito ambiciosa e, tendo em vista a necessidade de recorte, eu enfrentei diversos desafios. Por 

exemplo, alguns artistas mencionados na coleção poderiam ser classificados dentro da 

linguagem Música, pois referem-se ao conteúdo de música abordado no livro didático, mas são 

escritores. No livro do 7° ano, muitos artistas homens são mencionados quanto a montagens de 

óperas, mas os nomes não se referem apenas a compositores, e sim a libretistas, escritores, 

poetas, diretores musicais e cineastas. Por isso, precisei me ater apenas aos compositores 

especificamente, sugerindo assim, compositoras para compor o material complementar.  

Outro desafio foi realizar uma proposta que estivesse de acordo com a proposta do livro, 

e por vezes não encontrar uma compositora com uma música compatível ao conteúdo, optando 
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por ampliar a sugestão para uma mulher autora de letra de uma canção condizente com a 

temática apresentada no Por toda Parte (FERRARI et al., 2015). 

Longe de esgotar todas as possibilidades e sugestões de compositoras, a pesquisa para 

o desenvolvimento deste material complementar foi extensa e se reflete nas sugestões 

bibliográficas que embasaram este trabalho. Além de buscas minuciosas na internet, o livro de 

Nilceia Baroncelli (1987) foi uma fonte de inestimável valor para a identificação de 

compositoras, no meu trabalho de seleção de nomes para a ampliação do repertório de mulheres 

musicistas e compositoras. 

 

3.1 Repertório complementar para o 6° ano 

 

De acordo com os conteúdos musicais contidos no livro do 6° ano Por toda Parte 

(FERRARI et al., 2015), identificados com predominância de artistas e compositores musicais 

homens, foi elaborada uma ampliação de artistas mulheres cujos nomes são adequados para o/a 

professor(a) de Arte promover equidade de gênero e desnaturalizar comportamentos 

androcêntricos, além de propor, eventualmente, discussões para analisar a invisibilidade de 

mulheres na história da arte, apresentando-as como compositoras/artistas tão produtivas  quanto 

os homens. 

As Tabelas 2, 3 e 4 foram organizadas de forma que os nomes em negrito são os que 

foram mencionados no livro Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) do 6° ano, tanto de homens 

como de mulheres, incluindo sugestões de cantoras e compositoras mulheres, considerando 

sempre a condução dos conteúdos de acordo com a estruturação do próprio livro. Cabe observar 

que nomes de dois ou três compositores foram agrupados na tabela porque correspondem a 

apenas uma música e uma composição. Busquei sugerir compositoras, dentro do possível, com 

músicas pertinentes ao conteúdo já relacionado a um compositor masculino, ou a um conteúdo 

trabalhado na sequência do livro didático, trazendo o ponto de vista feminino para as discussões. 
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Tabela 2: Compositores(as) e musicistas citados na U1 do Por toda Parte 6° (FERRARI 

et al., 2015) com ampliação de repertório de citações femininas, elaborado de acordo 

com conteúdo abordado no livro didático 

 
Compositores e músicos Música referência 

Compositoras e 

musicistas 

Música referência com 

sugestão de inclusão 

U1 

Gilberto Gil (1942) 

João Donato (1934) 
p. 14 – “A paz” Maria Gadú (1986) p. 13 - “Shimbalaiê” 

Sérgio Bardotti (1939-2007) 

Luiz Enriquez (1933-2017) 

Chico Buarque (1944) 

p. 26 – “Bicharia” 
Adriana Calcanhotto 

(1965) 
p. 26 - “Lig-lig-lig-lé” 

João Gilberto (1931-2019) p. 26 – “Bim Bom” Sandra Peres (1960) 

p. 26 - “Tchibum da 

cabeça ao bumbum” 

(parceria Paulo Tatit) 

Jorge Ben Jor (1942) p. 27 – “Taj Mahal” Tammy (1979) 
p. 27 - “Dançar no meu 

lugar” 

Vinicius de Moraes (1913-

1980) 

Toquinho (1946) 

Ney Matogrosso (1941) 

p. 27 – “A galinha-

d’angola” 
Ruth Rocha (1931) 

p. 27 - “A borboleta e a 

lagarta” (parceria com 

Palavra Cantada) 

Oswaldo Montenegro (1956) 

 
p. 46 – “Metade” 

Ana Carolina (1974)  

Maria Bethânia (1946) 
p. 50 - “Pra rua me levar” 

Sidney Miller (1945-1980) 

 
p. 53 – “O circo” Clara Martins p. 53 – “O circo” 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 A citação da cantora Maria Gadú, mencionada pelo próprio livro, com a canção 

“Shimbalaiê” equilibrou com a música “Paz” (p. 14) de Gilberto Gil e João Donato. Para 

complementar o conteúdo de “Criações e Significados” (p. 26 e 27), que propõe quatro trechos 

de letra de autorias masculinas, propomos a apresentação de outros quatro exemplos, que 

envolvam mulheres nas criações e/ou interpretações. 

 Exemplo 1: Complementando “Bicharia” de Sérgio Bardotti e Luiz Enriquez, um trecho 

da música “Lig-Lig-Lig-Lé” de Adriana Calcanhotto (1965) também pode ser citado como uso 

de palavras sem significado concreto: 

Lig-Lig-Lig-Lé 

Lig-Lig-Lig-Lé...(2x) 

Lá vem o seu China 

Na ponta do pé 

Lig-Lig-Lig 

Lig-Lig-Lig-Lé 

Dez tões, vinte pratos 

Banana e café 

Lig-Lig-Lig 

Lig-Lig-Lig-Lé...(2x) […] 

  

Exemplo 2: como complemento de “Bim bom” de Gilberto Gil, citar “Tchibum da 

cabeça ao bumbum”, da compositora Sandra Peres (1960), que faz dupla no Grupo Palavra 

cantada com Paulo Tatit: 
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Refrão: 

Tchibum, tchibum 

Da cabeça ao bumbum 

Tchibum, tchibum 

Da cabeça ao bumbum […] 

Exemplo 3: de gênero similar à “Taj Mahal” de Jorge Ben Jor, “Dançar no meu lugar” 

de Tamy (1979) também ilustra o uso de onomatopeias em canções: 

Uh, shala lá. Uh, shala lá.  

Uh, shala lá. Uh, shala lá lá lá!  

Tá tudo muito bom 

Tá tudo muito bem 

Mas já é hora de voltar 

A minha casa, minha vida, minha filha […] 

Exemplo 4:  para compatibilizar com “A galinha-d’angola” de Vinicius de Moraes e 

Toquinho, sugiro um trecho da letra da música “A borboleta e a lagarta”, da escritora Ruth 

Rocha (1931), musicada por Palavra Cantada.72 

Lá lá lá, lá, lá, lá vai uma lagarta 

Tá tá tá tá sempre a mastigar 

Nhac, nhac, nhac 

Como está com fome 

Come come come sem parar 

Lá,lá,lá lá lá, lá, lá vai borboleta 

Tá tá tá tá livre a voar 

Flap, flap, flap 

Cor de violeta 

Uma flor voando pelo ar 

Flap flap flap flap flap flap flap 

Nhac, nhac, nhac, nhac […] 

Optei por incluir a escritora Ruth Rocha, pois muitas vezes, mesmo em músicas, é 

preciso dar crédito à arte de escrita das músicas, além de se tratar de uma importante escritora 

brasileira de literatura infanto-juvenil. 

Assim como foi mencionado, o trecho da letra da música “Metade” (p. 46) de Oswaldo 

Montenegro, sugiro para o T2 “A rua: lugar de encontro” incluir para escuta/apreciação a letra 

da música “Pra rua me levar” 73 da compositora Ana Carolina (1974) com interpretação da 

célebre Maria Bethânia (1946): 

 

 

Não vou viver, como alguém que só espera um novo amor 

Há outras coisas no caminho onde eu vou 

As vezes ando só, trocando passos com a solidão 

Momentos que são meus, e que não abro mão 

Já sei olhar o rio por onde a vida passa 

 
72 Escuta e apreciação disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8>. Acesso em 1° jun. 

2020. 
73 Escuta e apreciação disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8tdy2HU7TbA>. Acesso em 31 out. 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=8tdy2HU7TbA
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Sem me precipitar, e nem perder a hora 

Escuto no silêncio que há em mim e basta 

Outro tempo começou pra mim agora 

 

Vou deixar a rua me levar 

Ver a cidade se acender 

A lua vai banhar esse lugar 

Eu vou lembrar você 

 

É mas tenho ainda muita coisa pra arrumar 

Promessas que me fiz e que ainda não cumpri 

Palavras me aguardam o tempo exato pra falar 

Coisas minhas, talvez você nem queira ouvir 

Já sei olhar o rio por onde a vida passa 

Sem me precipitar, e nem perder a hora 

Escuto no silêncio que há em mim e basta 

Outro tempo começou pra mim agora 

 

Vou deixar a rua me levar 

Apesar de Nara Leão ser apresentada como intérprete de “O circo”, composição de 

Sidney Miller, encontrei uma canção com o mesmo nome, de autoria feminina, da compositora 

Clara Martins, conhecida também por Clara Noite.74 

 

No circo da nossa vida 

És tu o palhaço, e eu sou a equilibrista 

Ocupo a zona mais íngreme da tua vida 

Driblando a falsidade e a tua cara limpa75 

 

Esta primeira estrofe da canção de Clara, se apropria do termo circo, palhaço e 

equilibrista, para relacionar à vida real. Contextualização que poderá ser conduzida pelo(a) 

professor(a), para compreensão dos alunos(as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Mais informações a respeito da compositora, disponível em: 

<https://jornaloboemio.wordpress.com/2018/07/30/clara-noite-e-a-nova-musica-pernambucana/>. Acesso em 1° 

jun. 2020. 
75 Restante da letra e escuta disponível em: <https://www.vagalume.com.br/banda-clara-noite/o-circo.html>. 

Acesso em 1° jun. 2020. 
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Tabela 3: Compositores(as) e musicistas citados na U2 do Por toda Parte 6° (FERRARI 

et al., 2015) com ampliação de repertório de citações femininas, elaborado de acordo 

com conteúdo abordado no livro didático 

 
Compositores e músicos Música referência 

Compositoras e 

musicistas 

Música referência com 

sugestão de inclusão 

U2 

Milton Nascimento (1942) 

Márcio Borges (1946) 
p. 80 – “Benke” Marlui Miranda (1949) p. 80 – “Araruna” 

Zeca Baleiro (1966)  

Ramiro Musotto (1963-2009)  

Celso Borges (1959) 

p. 91 – “A serpente” Marlui Miranda (1949) p. 91 – “Do Pilá” 

Dorival Caymmi (1914-2008) p. 124 – “O mar” 
Inezita Barroso (1925-

2015) 
p. 96 – “Balaio” 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

Para ampliação de repertório da U2 (Tabela 3), escolhi Marlui Miranda (1949), uma 

cantora, compositora e pesquisadora da música indígena no Brasil. Sua canção “Araruna”,76 

complementa a abertura do T1 “A floresta dos curumins”, que tinha um trecho da música 

“Benke” de Milton Nascimento e Milton Borges. A letra sugerida, é inspirada na música 

tradicional dos índios Parakanã (Pará): 

Araruna anarê ê 

Araruna anarê 

Araruna anarê  

In'y keu'y köwaná 

Araruna anarê 

 

Araruna barsare nikãre 

Araruna mã dare wüsare 

Aeore mã waiá 

Mã dare wüsare 

Aeore mã waiá 

 

Iwadjuwé araruna 

Iwadjuwe araruna 

Araruna mã waiá 

Iñi keu'y köwaná 

Araruna mã waiá 

 

 

Mã torí yü tutigü 

Mã ürsá perkámen pü 

Mã tori yü tutigü 

Mã ürsá perkámen pü 

Mã tori yü tutigü [...] 

 

(araruna, arara azul, voa. 

Será que essa arara azul é minha? 

É minha ou sua? 

Araruna canta agora, araruna vamos 

trabalhar. 

Aeore vai, nós vamos trabalhar, 

Aeore vai, araruna, arara azul, voa. 

Será que é minha ou sua arara azul?) 

Para complementar os conteúdos das p. 88-91, que mostram várias obras envolvendo 

serpentes, proponho outra canção de Marlui Miranda, “Do Pilá”:77  

[...] Indo eu fazer coivara comendo mel com beiju 

picou-me a surucucu mordeu-me o pé e correu 

etâ! ai Jesus que me mordeu 

etâ! ai Jesus que me mordeu 

 
76Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=t4hoI8n-hPo>. Acesso em 31 out. 2019. 
77 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-YvJ0II0iPc>. Acesso em 31 out. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4hoI8n-hPo
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Como terceira alternativa para a U2, complementando a arte de cestaria indígena, a 

música “Balaio”78 de Inezita Barroso (1925-2015), contrasta culturas com   o ritmo gaúcho em 

meio ao indígena:  

Eu queria ser balaio 

Balaio eu queria sê 

Para andar de pendurado 

Na cintura de você 

 

Eu queria ser balaio 

Na colheita da mandioca 

Para andar de pendurado 

Na cintura das chinocas 

 

Mandei fazer um balaio 

Pra guardar meu algodão 

Balaio saiu pequeno 

Não quero balaio não 

 

Balaio, meu bem, balaio 

Sinhá 

Balaio do coração 

Moça que não tem balaio 

Sinhá 

Bota a costura no chão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q-bgd_ZEhOo>. Acesso em 04 nov. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-bgd_ZEhOo
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Tabela 4: Compositores(as) e musicistas citados na U3 do Por toda Parte 6° (FERRARI 

et al., 2015) com ampliação de repertório de citações femininas, elaborado de acordo 

com conteúdo abordado no livro didático 

 
Compositores e músicos Música referência 

Compositoras e 

musicistas 

Música referência com 

sugestão de inclusão 

U3 

Chico Science (1966-1997) 

Lúcio Maia (1971) 
p. 169 – “Etnia” Sandra de Sá (1955) 

“Olhos coloridos” 

(compositor Macau) 

Nação Zumbi (1990) p. 169 – “Etnia” Banana Records Banda feminina 

Allan Salles (1960) 
p. 170 – “Viva o povo 

brasileiro” 

Mocinha da Passira e 

Minervina Ferreira 
Repentistas do Brasil 

Edy Rock (1968) 

Mano Brown 

p. 176 – “Negro 

drama” 
Ivone Lara (1922-2018) 

“Sorriso Negro” 

(composição Adilson 

Barbado, Jair, Jorge 

Portela) 

Racionais Mc's (1988) 
p. 176 – “Negro 

drama” 
“As Minas do Rap” “O rap delas” 

Martinho da Vila (1938) 

 

p. 181 – “Sincretismo 

Religioso” 
Elisa Lucinda (1958) “Safena” 

Gilberto Gil (1942) 
p. 189 – “A raça 

humana” 
Elza Soares (1937) “Somos todos iguais” 

Jorge Dü Peixe (1967) p. 200 - instrumentista Badi Assad (1966) Cantora e violonista 

Fred Zero Quatro (1965) 

Grupo Mundo Livre S/A 

(1984) 

p. 201 - Grupo de 

manguebeat 
Banda Nervosa (2010) Banda de rock metal 

Carlos Kater (1948) p. 208 – “Chico Rei” 
Carolina Maria de Jesus  

(1914-1977) 
“O pobre e o rico” 

Walter França (1945) 
p. 209 – “Toque o 

gonguê” 

Joana Batista Ramos 

(1878-1952) 

Primeira marchinha de 

carnaval 

Caetano Veloso (1942) 
p. 216 – “Love, love, 

love” 

Dolores Duran (1930-

1959) 
“Viva meu samba” 

Milton Nascimento (1942) 

Novelli (1945) 

Nelson Angelo (1949) 

Fran 

p. 217 – “Reis e rainhas 

do maracatu” 

Bibi Ferreira (1922-

2019) 

“Luar do Sertão” (Catulo 

da Paixão Cearense e João 

Pernambuco) 

Francisco Mignone (1897-

1986) 

p. 218 – “Maracatu do 

Chico Rei” 

Chiquinha Gonzaga 

(1847-1935) 
p. 223 – “Ó abre alas” 

Jorge Mautner (1941) 

Nelson Jacobina (1953-2012) 

p. 221 – “Maracatu 

atômico” 

Maracatu Encanto do 

Pina 

Grupo de maracatu com 

matriarca Dona Olga 

Jorge Bem Jor (1945) p. 222 – “Mas que nada” Mallu Magalhães “Sambinha bom” 

Geraldo Babão (1926-1988) 

Djalma Sabiá (1926) 

Binha 

p. 223 – “Chico Rei” Conceição Evaristo 
“Samba enredo Conceição 

Evaristo” 

Mestre Salustiano (1945-

2008) 

Mané Pitunga (1930-2002) 

Manoel Salustiano Filho 

(1970) 

p. 228 e 231 – são 

luthiers 

Paula Bifulco 

Monicky Ellys Zaczeski 
Mulheres luthier 

Guido D'Arezzo (992-1050) 
p. 233 – “Hino de São 

João” 

Hildegard von Bingen 

(1098-1179) 

Primeira compositora 

mulher conforme registros 

(ZELENKA, 1980) 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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A U3 é bastante propícia para o professor incluir nas aulas discussões acerca da 

invisibilidade das mulheres na arte, além dos desafios e preconceitos sofridos por mulheres 

negras como Rosana Paulino que defende temas voltados à valorização da cultura 

afrodescendente (p. 175). A partir da Tabela 4, incluí a música “Olhos coloridos”, interpretada 

pela cantora Sandra de Sá (1955), composta por Macau, fica como sugestão para remeter às 

reflexões mencionadas, equiparando a menção de “Etnia” de Chico Science e Lúcio Maia. 

[…] Meu cabelo enrolado 

Todos querem imitar 

Eles estão baratinados 

Também querem enrolar 

 

Você ri da minha roupa 

Você ri do meu cabelo 

Você ri da minha pele 

Você ri do meu sorriso 

 

A verdade é que você 

(Todo brasileiro tem!) 

Tem sangue crioulo 

Tem cabelo duro 

Sarará crioulo […] 

 Contrapondo o Grupo Nação Zumbi, mencionado como intérprete da música anterior, 

opto por citar o grupo composto por Nanda Loureiro, Hannah Carvalho e Letícia Tomás 

chamado Banana Records. Segundo conta Cavalcanti (2016),79 o grupo resolveu tomar uma 

atitude para dar mais visibilidade às bandas compostas por mulheres e criou uma listagem, com 

nome da banda, localidade, estilo.80 Gomes e Mello (2007)81 realizaram uma investigação sobre 

a participação de mulheres em grupos de música, apresentando relatos e observações a respeito. 

 Allan Salles é citado como cordelista com um trecho de “Viva o povo brasileiro”. 

Seleciono em complementação a dupla Mocinha de Passira (PE) e Minervina Ferreira (PB). 

Josy Maria (sem data), 82 conta que as mulheres sempre estavam em plano secundário nos 

repentes e esta dupla conseguiu fazer o primeiro registro fonográfico de mulheres repentistas. 

 O trecho da letra de “Sorriso Negro”, interpretado pela cantora e compositora Ivone 

Lara (1922-2018), tem uma letra complementar à citação de “Negro drama” (p.176) de Edy 

 
79 Disponível em: <https://www.vice.com/pt_br/article/rppnnn/bandas-de-minas-lista>. Acesso em 1° nov. 2019. 
80 Lista disponível para acesso e inclusão de bandas em: 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XwQXpfVbp6B752YIC25Q7PibD0Y-

XFAmAhoZnW8bPsc/edit#gid=0>. Acesso em 1° nov. 2019. 
81A pesquisa é intitulada Relações de Gênero e a música popular brasileira: um estudo sobre as bandas 

femininas. Disponível em: <http://periodicos.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/16645>. Acesso em 02 

abr. 2020. 
82 Informação disponível em: <http://redemnemosine.blogspot.com/p/mulheres-repentistas.html>. Acesso em 1° 

nov. 2019. 
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Rock e Mano Brown. Ivone compôs o samba “Nasci para sofrer”, que se tornou o tema da 

escola de samba “Império Serrano”. 

 

Um sorriso negro, um abraço negro 

Traz....felicidade 

Negro sem emprego, fica sem sossego 

Negro é a raiz da liberdade 

 

Negro é uma cor de respeito 

Negro é inspiração 

Negro é silêncio, é luto 

negro é a solidão 

 

Negro que já foi escravo 

Negro é a voz da verdade 

Negro é destino é amor 

Negro também é saudade... (um sorriso negro!) 

 A menção de Racionais Mc’s, grupo de rap, era referente a música anterior “Negro 

drama”, optei em mencionar mais um grupo feminino, valorizando as camadas marginalizadas, 

que se expressam pelo movimento Hip hop. “As Minas do Rap” é formada pelas rappers Typá, 

Lurdez da Luz, Lívia Cruz, Mc Gra e Karol de Souza, interpretam uma música chamada “O rap 

delas”.83 

Por conta dos conteúdos acerca da religiosidade dos afrodescendentes, o recurso 

didático incluiu um trecho da música “Sincretismo” de Martinho da Vila. Citando também 

brevemente elementos da religiosidade, a cantora e compositora afrodescendente Elisa Lucinda 

(1958), sugiro a canção “Safena”, para inclusão de repertório. 

Sabe o que é um coração 

Amar ao máximo do seu sangue? 

Bater até o auge do seu baticum? 

Não, você não sabe de jeito nenhum. 

Agora chega. 

Reforma no meu peito! 

Pedreiros, pintores, raspadores de mágoas 

Aproximem-se! 

Rolos, rolas, tintas, tijolo 

Comecem a obra! 

Por amor, mestre de horas 

Tempo, meu fiel carpinteiro 

Comece você primeiro passando verniz 

nos móveis e vamos tudo de novo do novo 

começo. 

Iansã, oxum, afrodite, vênus e nossa 

senhora 

Apertem os cintos 

Adeus! Eu sinto muito do meu jeito 

 
83 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=2zoXCKMWeB0>. Acesso em 1° nov. 2019. 

Peitos ventres pernas 

Aticem as velas 

Que lá vou de novo na solteirice 

Exposta ao mar da mulatice 

À honra das novas uniões 

Vassouras, rodos, águas, flanelas e cercas 

Protejam as beiras 

Lustrem as superfícies 

Aspirem os tapetes 

Que vai começar o banquete 

De amar de novo 

Gatos, heróis, artistas, poetas, 

psicanalistas, príncipes e foliões 

Façam todos suas inscrições. 

Sim. Vestirei vermelho carmim escarlate 

O homem que hoje me amar 

Encontrará outro lá dentro. 

Pois que o mate. 
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Em conexão com as artes visuais, o trecho de “A raça humana” de Gilberto Gil, conecta 

com a diversidade nos traços de “Holi” do artista Guilherme Kramer. A escuta de “Somos todos 

iguais”, da cantora e compositora Elza Soares (1937), poderia conduzir a uma discussão acerca 

dos diferentes tons de pele da raça humana. Muitas vezes, “cor de pele” foi associada a uma cor 

da paleta de cores, referindo-se à pele branca, por isso da importância de desmistificar o 

conceito europeizado. 

Eu era tão pequenina 

Já me dizia papai 

Filha não fique triste 

Aqui somos todos iguais 

Na guerra do dia a dia 

O homem é bicho feroz 

Mas sempre acaba vencendo 

Aquele que é mais veloz 

Nos campos de batalha 

Morre o homem, morre a flor 

Misturam todos os sangues 

Mas o pranto não tem cor!!!  

Por conta da citação do vocalista e instrumenta Jorge Dü Peixe substituindo Chico 

Science (p. 200), é oportuno valorizar as mulheres instrumentistas. Badi Assad (1966) não é 

do mesmo gênero musical que Jorge Dü Peixe, mas é cantora, violonista, percussionista e 

também compositora que vale ser mencionada, citada por Lima (2016)84 como de prestígio 

internacional por sua versatilidade. 

 As bandas de Manguebeat são predominantemente masculinas. Em busca de uma banda 

feminina deste gênero, para relacionar à menção do Grupo Mundo Livre S/A, não obtive êxito, 

inclusive na lista de bandas comentada anteriormente, organizada pelo Grupo Banana Records. 

Por isso optei por mencionar uma banda de rock metal, que tradicionalmente é associada à 

figura masculina. “Nervosa” é uma banda brasileira que iniciou em 2010, formada por Fernanda 

Lira (voz e baixo), Prika Amaral (guitarra) e Luana Dametto (bateria).85 

Carlos Kater foi mencionado pela música “Chico Rei” (p. 208), que descreve 

manifestações culturais do povo nordestino, por isso, escolhi um trecho de “O rico e o pobre” 

 
84Notícia completa com vídeo da artista disponível em: <http://www.ebc.com.br/cultura/2015/03/mulheres-na-

musica-conheca-15-instrumentistas-brasileiras>. Acesso em 1° nov. 2019. 
85 Informação disponível em: <https://incrivel.club/inspiracion-mujer/12-exitosas-bandas-de-rock-formadas-

solo-por-mujeres-698760/>. Acesso em 1° nov. 2019. 
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de Carolina Maria de Jesus, que complementando “Chico Rei”, relata a vida mais realista do 

suor e coragem que os pobres precisam ter para obter liberdade.   

 

Ohhh, ohhh, ohhh 

 

(É triste a condição do pobre na terra) 

É triste a condição do pobre na terra 

 

Rico quer guerra 

Pobre vai na guerra 

Rico quer paz 

Pobre vive em paz 

 

Rico vai na frente 

Pobre vai atrás 

Rico vai na frente 

Pobre vai atrás 

 

Rico faz guerra, pobre não sabe por que (2x) 

Pobre vai na guerra tem que morrer (2x) 

 

Pobre só pensa no arroz e no feijão 

Pobre só pensa no arroz e no feijão 

 

Pobre não envolve nos negócio da nação 

Pobre não tem nada com a desorganização 

Pobre e rico vence a batalha 

na sua pátria rico ganha medalha 

o seu nome percorre o espaço 

Pobre não ganha nem uma divisa no braço 

Pobre não ganha nem uma divisa no braço 

 

Pobre e rico são feridos 

porque a guerra é uma coisa brutal 

Só que o pobre nunca é promovido 

Rico chega a Marechal 

Rico chega a Marechal 

 

Ohhhh Ohhh Ohhh 

 A fotografia de um grupo de Maracatu (p.209), tocando seus instrumentos na cidade de 

Olinda, acompanhada da citação de “Toque o gonguê” de Walter França, me remeteu à memória 

a pernambucana Joana Batista Ramos (1878-1952), que de acordo com Mesquita (2019)86 foi 

a compositora da primeira marchinha de carnaval, a “Marcha n° 1 do Vassourinhas”, o mais 

popular dos frevos e considerado um verdadeiro hino pernambucano. 

 
86 Notícia completa disponível em: 

<https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/cultura/2019/03/24/NWS,99748,71,1409,DIVERSAO,2330-O-

RENASCIMENTO-JOANA-MULHER-QUE-COMPOS-VASSOURINHAS.aspx>. Acesso em: 04 nov. 2019. 
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O trecho de “Love, love, love” (p. 216) de Caetano Veloso, elogia a sensibilidade do 

povo brasileiro para a música, por isso escolhi a compositora Dolores Duran (1930-1959) e um 

trecho de sua música “Viva meu samba”, falando do primeiro gênero musical gerido em solo 

brasileiro, o samba. 

Violão 

Pandeiro 

Tamborim na marcação 

E reco-reco 

Meu samba 

Viva meu samba verdadeiro 

Porque tem 

Teleco-teco […] 

 Para complementar a menção de “Reis e rainhas do maracatu” (p. 217), selecionei “Luar 

do sertão”,87 um clássico da música brasileira, uma toada composta por Catulo da Paixão 

Cearense e João Pernambuco e interpretada por inúmeros cantores(as), inclusive por Bibi 

Ferreira (1922-2019), que foi também compositora, atriz e diretora. 

Não há, oh gente, oh não 

Luar como esse do sertão 

Não há, oh gente, oh não 

Luar como esse do sertão 

 

Oh, que saudade do luar da minha terra 

Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão 

Esse luar lá da cidade tão escuro 

Não tem aquela saudade do luar lá do sertão […] 

 A referência ao compositor erudito Francisco Mignone (p. 218), merece ser 

complementada por Chiquinha Gonzaga (1847-1935), esta que foi a primeira regente mulher 

brasileira e também uma grande compositora. Ela é a única citada, em listas históricas de 

compositores clássicos brasileiros, embora mencionada muito brevemente.  Uma de suas 

grandes obras foi a marchinha de carnaval “Ó Abre Alas”:88 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

 

 
87 Áudio e vídeo para apreciação disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F4c1Rixem8U>. Acesso 

em: 04 nov. 2019. 
88 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=m_vaRKqCDYM>. Acesso em: 1° nov. 2019. 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

 

Rosa de Ouro 

É que vai ganhar 

Rosa de Ouro 

É que vai ganhar 

https://www.youtube.com/watch?v=m_vaRKqCDYM
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Maracatu Encanto do Pina89 é um grupo de maracatu que conseguiu romper com a 

tradição masculina e tem uma matriarca, Dona Olga. Por isso, escolhi citá-lo complementando 

a citação do livro, da dupla Jorge Mautner e Nelson Jacobina com a música “Maracatu atômico” 

(p. 221). 

Como exemplo da mistura de estilos, é citado Jorge Bem Jor com “Mas que nada” (p. 

222). Por remeter ao samba, escolhemos Mallu Magalhães (1992), uma jovem cantora e 

compositora, com um trecho da letra de “Sambinha bom”90. 

Sambinha bom 

É esse que traz de volta 

Que é só tocar 

Que logo você quer voltar 

Meu coração 

Já cansou de tanto choro derramar 

E pede "volta" pra gente dançar […] 

O Chico Rei, mencionado pelo recurso didático (p. 222), se tornou tema de escola de 

samba. Por esse motivo vale mencionar que os Acadêmicos da Abolição realizaram uma 

homenagem à escritora Conceição Evaristo com um Samba enredo, composição de Jorginho 

Moreira, Junior Fionda, Lequinho, Manolo, Wagner Santos e William do Salão, equilibrando 

com a menção de Geraldo Babão, Djalma Sabiá, Binha e Martinho da Vila, com “Chico Rei” 

(p. 223). 

Balança a saudade no peito 

A dor pelos meus ancestrais 

Mulheres (sem voz), sem direitos 

Guerreiras dos próprios ais 

Ecoa a voz dos porões, lamento 

Senzala grita em obediência 

E hoje à comunidade oprime 

A luta se faz regime 

Mas brotam as sentinelas 

As filhas que pedem liberdade 

O fim de toda a maldade 

Eis a voz de todas elas 

 

Ainda choram as lágrimas de outrora 

O meu quilombo é chamado de favela 

Enquanto o negro continua escravizado 

Vai sonhando acordado vive uma quimera 

 

África pequena fonte que traz recordação 

 
89 Descrição completa a respeito do grupo disponível em: <http://nacaoencantodopina.maracatu.org.br/>. Acesso 

em: 04 nov. 2019. 
90 Áudio e vídeo para apreciação disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xU7TwSaEx2Y>. Acesso 

em: 04 nov. 2019. 



114 
 

Samba vem do terreiro de Ciata 

Resistência! Na voz o clamor 

Cantando em versos poemas de amor 

Orgulho negro se fez imortal 

Kizomba! É homenagem a Zumbi 

Iluaê é tradição nagô 

Pergunte ao criador 

Quantas lágrimas na tela 

Tem sangue banto colorindo essa aquarela 

Negra flor, eis a senhora liberdade! 

Escrevivência em poesia 

Num canto negro, um pedido de igualdade 

 

Avisa a casa grande, é chegada a Abolição 

Escrita assinada pelas mãos de Conceição 

Reescreve a história baseada no respeito 

Contra toda a injustiça, pelo fim do preconceito 

 A profissão de luthier, apresentada pelo livro com exemplos de Mestre Salustiano, Mané 

Pitunga e Manoel Salustiano Filho, é apresentada como ofício de homem. Isto pode ser 

discutido com os alunos, no sentido de existir ou não profissão exclusiva do gênero masculino 

e do gênero feminino. Cabe complementar que há também mulheres na profissão de luthier, 

como Paula Bifulco91 e Monicky Ellys Zaczeski.92 

 E por fim. equilibrando com Guido D’Arezzo, Zelenka (1980) menciona a alemã 

Hildegard von Bingen (1098-1179) como sendo a primeira compositora mulher que se tem 

registro. Rosenbrock (2015) explica que ela compôs canções litúrgicas de vozes, explorando os 

sons graves e agudos nos temas religiosos, sendo uma citação relevante para complementar o 

repertório feminino de compositoras para o Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) do 6° ano. 

 

3.2 Repertório complementar para o 7° ano  

 

 

Assim como no volume anterior, no livro Por toda Parte para o 7° ano (FERRARI et 

al., 2015), também existe uma predominância masculina nas menções de artistas. Por isso, 

apresentamos neste subcapítulo uma ampliação de repertório de compositoras para promoção 

de diversidade de gênero. Houve a necessidade de realizar um recorte dentre os nomes 

masculinos mencionados no recurso didático, para propor nomes femininos que tenham 

 
91 Vídeo apresentando o trabalho da luthier disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=7gGtkNUkFaw>. Acesso em 1° nov. 2019. 
92 Informação disponível em < https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/01/02/elas-entraram-no-

mundo-masculino-dos-a-nao-foi-facil.htm>. Acesso em 1° nov. 2019. 
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correspondência com os compositores masculinos, quanto ao mesmo gênero e época 

composicional, condizendo com os conteúdos apresentados para o 7° ano. 

Na análise qualitativa realizada no subcapítulo 2.2, apontei a questão do olhar masculino 

sobre o corpo da mulher na pré-história, quando falava do T3 no C2. Sobre a mulher mitológica 

na antiguidade, representada em musas e deusas esculpidas, o trabalho de Fey, Ribas & Rauen 

(2019),93 sugere algumas ampliações da discussão com os alunos para a linguagem de artes 

visuais, incluindo sugestão de vídeos. Outro questionamento levantado na análise, foi a 

ausência de mulheres inventoras, que poderia ser uma discussão proposta pelo professor (a) aos 

seus alunos (as), quando observada a menção de somente homens nos inventos apresentados no 

recurso. Para tanto sugiro uma notícia que fala sobre mulheres inventoras e as mulheres na 

ciência. 94 

Tomando como recorte os compositores apresentados pelo livro do 7° ano, elaborei as 

Tabelas 5, 6 e 7, em que cada compositor é localizado na paginação do livro, acompanhado de 

uma classificação do conteúdo ou gênero musical a que pertence, com uma sugestão feminina 

escolhida dentre os critérios: estilo de composição similar, período histórico, relação direta com 

o compositor mencionado (cônjuge, parentesco), ou até mesmo algum contato, e em último 

caso, se os critérios anteriores não atendidos, uma sugestão de compositora que esteja 

enquadrada em outro conteúdo proposto para o 7° ano. Em alguns casos ocorreu que apenas 

um dos critérios foi atendido. Os que estão em negrito são os mencionados no livro didático. 

Tabela 5: Compositores(as) citados na U1 do Por toda Parte 7° (FERRARI et al., 2015) 

com ampliação de repertório de compositoras 

 Compositores citados Pág. Critério/conteúdo Sugestão feminina 

U1 

Murray Schafer (1933) 31 Paisagem Sonora Hildegard Westerkamp (1946) 

Ferruccio Busoni (1866-1924) 31 
Gênero: erudito, 

compositor(a) e pianista 
Amy Cheney Beach (1867-1944) 

Gilberto Gil (1942) 32 Gênero: MPB Sueli Costa (1943) 

André Abujamra (1965) 

Hélio Zisjid 

Luiz Macedo 

32 
Gênero: composição de 

trilhas 
Marisa Monte (1967) (p. 51) 

Fernando Barba (1971) 33 Percussão corporal Helô Ribeiro 

Walter Smetak (1913-1984) 81 
Compositor e artista 

plástico 
Maryanne Amacher (1938-2009) 

Hermeto Pascoal (1936) 82 
Multi-instrumentista Luhli e Lucina 

Tom Zé (1936) 82 

Renato Russo (1960-1996) 93 Gênero: rock Marina Correa Lima (1955) 

Legião Urbana (1982) 93 Banda de rock Lazy Moon 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 
93 Artigo disponível em: <http://www.meistudies.org/index.php/cia/iac/paper/view/261>. Acesso em mar. 2020. 
94 Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/03/veja-10-mulheres-inventoras-que-

revolucionaram-o-mundo.html>. Acesso em: 08 abr. 2020. 
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O primeiro compositor mencionado no livro do 7º ano foi Murray Schafer (1933) (p. 

31), apresentando reflexões acerca do som e do silêncio. Schafer é compositor e preocupado 

com a ecologia do som. Por isso, amplio sugestão à compositora Hildegard Westerkamp (1946), 

nascida na Alemanha, mas estabelecida no Canadá. Conforme consta em seu site pessoal,95 

realiza workshops e palestras sobre paisagem sonora. Vídeos também podem ser encontrados 

facilmente na internet, com suas composições96. Logo após a menção de Schafer, o recurso fala 

do pianista e compositor Ferruccio Busoni (1866-1924). Para complementar essa menção no 

gênero erudito, selecionei a também compositora e pianista americana Amy Cheney Beach 

(1867-1944), mencionada nos trabalhos de Hawk (2017) e Baroncelli (1987), mas também nas 

mídias digitais.97 

O Por toda Parte (FERRARI et al., 2015) apresenta dois trechos de letras de músicas 

(p. 32), que foram utilizados em aberturas de programas infantis na televisão. Optei por ampliar 

a menção de compositoras do mesmo gênero de composição, neste caso de Música Popular 

Brasileira (MPB). Para complementar Gilberto Gil (1942), sugiro Sueli Costa (1943), grande 

compositora brasileira, da mesma geração. Ela também é cantora e violonista,98 sugerida por 

Baroncelli (1987), que conta que as composições dela foram gravadas por Elis Regina, Maria 

Bethania, Fagner, Amelinha e Marisa. André Abujamra (1965), Hélio Zisjid e Luiz Macedo são 

mencionados como compositores de “Castelo Rá-Tim-Bum”, trilha sonora do programa de TV 

com mesmo nome. Complementados pela própria menção do livro de Marisa Monte (1967) (p. 

51), cantora e compositora carioca, que também tem canções incluídas em muitas trilhas 

sonoras de novelas brasileiras.99 

 A menção de Fernando Barba (1971) (p. 33) do Grupo Barbatuques (1995), poderia ser 

ampliada apresentando Helô Ribeiro que também é integrante do grupo de percussão corporal, 

além de manter uma carreira de compositora e cantora com trabalhos autorais.100 Buscando uma 

compositora que também fosse escultora, com ofícios similares a Walter Smetak (1913-1984) 

 
95 Disponível em: <https://www.hildegardwesterkamp.ca/>. Acesso em: 23 abr. 2020. 
96 A exemplo, sugerimos: <https://www.youtube.com/watch?v=EaIOH4STUNo>. Acesso em: 23 abr. 2020. 
97 Mencionada no site: <https://www.sabra.org.br/site/conheca-6-grandes-mulheres-compositoras-da-musica-

erudita/> com exemplo de composição disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6DbvoXvRf4k>. 

Acesso em: 23 abr. 2020. 
98 Mais informações e repertório da compositora disponível em: <http://dicionariompb.com.br/sueli-costa>. 

Acesso em: 23 abr. 2020. 
99 Disponível em: <https://www.purepeople.com.br/noticia/marisa-monte-completa-46-anos-com-mais-de-20-

trilhas-emplacadas-em-novelas_a6656/1>. Acesso em: 23 abr. 2020. 
100 Mais informações disponíveis em: <https://en.barbatuques.com.br/helo-ribeiro>. Acesso em 24 abr. 2020. 



117 
 

(p. 57, 81, 83), encontrei a americana Maryanne Amacher (1938-2009), que além de compor, 

cria instalações sonoras.101 

 Hermeto Pascoal (1936) e Tom Zé (1936) são compositores e multi-instrumentistas 

mencionados no recurso didático (p. 82), para ampliar o conhecimento de mulheres 

compositoras, sugiro a dupla Luhli e Lucina, mencionadas por Baroncelli (1987)102. Luhli 

(Heloísa Orosco Borges da Fonseca 1945-2018) foi compositora, cantora, multi-instrumentista 

e escritora carioca, teve trabalho solo e compôs músicas que fizeram sucesso na voz de Ney 

Matogrosso. “Em dupla com Lucina, Luhli rompeu com padrões musicais, comportamentais e 

mercadológicos ao longo dos anos 1970, fazendo música de forma independente, livre de 

pressões empresariais e de amarras estéticas”.103 

Para ampliar as citações no rock para além de Renato Russo (1960-1996) e Legião 

Urbana (1982), Marina Correa Lima (1955) que é mencionada por Baroncelli (1987), é um 

nome a ser lembrado.104 Gomes e Mello (2007) em um estudo sobre as bandas femininas, citam 

Lazy Moon, um grupo estritamente feminino, de Cuiabá no Mato Grosso.105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Mais informações da compositora e artista contemporânea: 

<https://www.foundationforcontemporaryarts.org/recipients/maryanne-amacher>. Acesso em 24 abr. 2020. 
102 Em troca de e-mails, Nilceia Baroncelli aponta a dupla como contemporâneas na MPB de Caetano, Milton e 

Gil. 
103 Informação extraída de: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/09/26/luhli-

voz-independente-que-formou-dupla-com-lucina-morre-aos-73-anos-em-friburgo-deixando-obra-inspirada-pela-

natureza.ghtml>. Acesso em 24 abr. 2020. 
104 Mais informações disponíveis em: <https://www.discogs.com/artist/213628-Marina-Lima>. Acesso em 24 

abr. 2020. 
105 Mais informações sobre a banda, disponível em: <https://www.last.fm/pt/music/lazy+moon/+wiki>. Acesso 

em 24 abr. 2020. 
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Tabela 6: Compositores(as) citados na U2 do Por toda Parte 7° (FERRARI et al., 2015) 

com ampliação de repertório de compositoras 

 Compositores citados Pág. Critério/conteúdo Sugestão feminina 

U2 

Caetano Veloso (1942) 109 Gênero: MPB Fátima Guedes (1958) 

Milton Nascimento (1942) 113 Gênero: MPB Rosinha de Valença (1941-2004) 

Santo Agostinho (354-430) 114 Idade Média 
Azalais de Porcairagues (1095-

1209) 

Giovanni Battista Doni (c. 

1593-1647) 
114 Renascimento 

Hildegard de Langsberg (1130-

1195) 

Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791) 
144 Classicismo Nannerl Mozart (1751-1829) 

Giuseppe Verdi (1813-1901) 152 Romantismo Carlotta Ferrari (1837-1907) 

Vincenzo Galilei (1520-1591) 153 Renascentista 
Maddalena Casulana Mezari 

(1544-1590) 

Richard Wagner (1813-1883) 153 Romantismo 
Fanny Mendelssohn Hensel 

(1805-1847) 

Jacopo Peri (1561-1633) 154 Ópera  Francesca Caccini (1587–1641) 

Giulio Caccini (1551-1618) 154 Barroco Settimia Caccini (1591-1660) 

Kurt Weil (1900-1950) 156 Ópera Nadia Boulanger (1887-1979) 

Mozar Camargo Guarnieri 

(1907-1993) 
157 Erudita brasileira 

Cacilda Borges Barbosa (1914-

2010) 

Carlos Gomes (1836-1896) 159 América latina Teresa Carreño (1853-1917) 

Claudio Monteverdi (1567-

1643) 
166 Ópera Barbara Strozzi (1619-1677) 

Francesco Cavalli (1602-1676) 166 Ópera 
Lucrezia Orsina Vizzana (1590-

1662) 

Georges Bizet (1838-1875) 166 Romantismo Pauline Viardot (1821-1910) 

Jean-Baptiste Lully (1632-

1687) 
167 Barroco Caterina Assandra (c. 1590-1618) 

Gioachino Rossini (1792-1868) 168 Clássico/Romântico Isabella Colbran (1785-1845) 

Richard Strauss (1864-1949) 169 Ópera Liza Lehmann (1862-1918) 

Béla Bartók (1881-1945) 170 Século XX Lili Boulanger (1893-1918) 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 170 América latina Isabel Aretz (1913-2005) 

Benjamin Britten (1913-1976) 172 Ópera Maria Galli (1872-1960) 

Serguei Prokofiev (1894-1953) 173 Trilha sonora Hildur Guðnadóttir (1982)  

Dmitri Shostakovich (1906-

1975) 
173 Trilha sonora Esther Scliar (1926-1978) 

John Williams (1932) 173 Trilha sonora Laura Anne Karpman (1959) 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

A partir da Tabela 6, retomando a MPB, da conhecida geração de Caetano Veloso (1942) 

e Gilberto Gil (1942), amplio para as cantoras e compositoras Fátima Guedes (1958) e Rosinha 

de Valença (1941-2004),106 ambas cariocas, sugeridas por Baroncelli (1987). 

Adentrando à música erudita, inicialmente da Idade Média, amplio as menções de Santo 

Agostinho (354-430) e Giovanni Battista Doni (c. 1593-1647) para as compositoras Azalais de 

Porcairagues (1095-1209)107 e Hildegard de Langsberg (1130-1195), ambas francesas, a 

 
106 Mais informações sobre as compositoras, disponível em: 

<http://blogs.opovo.com.br/discografia/2018/04/11/uma-ode-a-fatima-guedes/> e 

<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa208954/rosinha-de-valenca>. Acesso em 24 abr. 2020. 
107 Sugestão de escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dyg1IjlQD4o>. Acesso em 24 abr. 

2020. 
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primeira foi uma trovadora e a segunda uma freira mencionada por vezes com Hildegard von 

Bingen (1098-1179),108 por serem da mesma época. 

Como o C2 da U2 é voltado à ópera e não menciona nenhuma compositora do gênero 

feminino, busquei correspondentes mulheres do mesmo período. Porém, nem sempre estas 

mulheres tiveram oportunidade de compor óperas. As famílias de músicos e os cônjuges 

compositores também são característicos para ofuscar as mulheres e enaltecer os homens 

(PERROT, 2007). O renomado compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) (p. 144 e 

168) tinha como sua inspiração a irmã mais velha Anna Maria Mozart (1751-1829), mais 

conhecida como Nannerl Mozart. Ela era uma grande pianista e se apresentou ao lado do irmão 

em turnês, compôs também algumas peças, mas ao completar 18 anos, por ser idade de se casar, 

foi proibida de continuar suas viagens.109 A cantora de ópera Isabella Colbran (1785-1845) foi 

casada com Gioachino Rossini (1792-1868) (p. 168), apesar dela não ter sido compositora, 

julguei relevante mencionar a relação entre o casal, pois diversas das composições de Rossini 

foram dedicadas à esposa, inclusive compostas valorizando as possibilidades vocais de 

Isabella110. 

Organizando as menções por períodos históricos, inicio as propostas complementares 

pelos compositores operísticos do Renascimento e Barroco: Vincenzo Galilei (1520-1591), 

Jacopo Peri (1561-1633), Giulio Caccini (1551-1618), Claudio Monteverdi (1567-1643), 

Francesco Cavalli (1602-1676) e Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Maddalena Casulana 

Mezari (1544-1590) foi cantora, compositora e exímia tocadora de alaúde111. Jacopo, Giulio e 

Claudio integram um grupo que está nos primórdios da ópera. Especialmente Claudio 

Monteverdi que compôs Orfeu e Eurídice. A primeira apresentação de Euridice no palco, foi 

interpretada por Francesca Caccini (1587–1641) como cantora, que é filha de Giulio Caccini.112 

Mas além de cantora, Francesca foi também compositora de uma ópera chamada “La 

liberazione di Ruggero dall’isola d’Alcina”, que teve uma escrita moderna em 1945, e eu, 

cantora-pesquisadora tive a oportunidade de cantar em 2004, em montagem de ópera barroca 

 
108 Disponível em: <https://www.publico.pt/1999/01/08/jornal/a-idade-media-no-feminino-122050>. Acesso em 

24 abr. 2020. 
109 Informação disponível em:<https://radios.ebc.com.br/caderno-de-musica/2019/01/conheca-maria-anna-irma-

de-mozart>. Acesso em 25 abr. 2020. 
110 Informação disponível em: < https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/colbran-isabella-1785-1845>. Acesso em 25 abr. 2020. 
111 Mais informações em: <https://www.religionenlibertad.com/blog/43619/una-las-primeras-mujeres-

compositoras-historia-.html>. Acesso em 25 abr. 2020. 
112 Informações partilhadas por Nilceia Baroncelli por email. 
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em Londrina, no Paraná113. Settimia Caccini (1591-1660), era irmã de Francesca e também filha 

de Giulio. Foi também cantora e compositora.114 Barbara Strozzi (1619-1677) foi uma cantora 

e compositora italiana, com composições predominantemente para voz e acompanhamento.115  

Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662) e Caterina Assandra (c. 1590-1618) estão entre as poucas 

compositoras do século XVI que se tem notícia.116  

Para corresponder os compositores Giuseppe Verdi (1813-1901), Richard Wagner 

(1813-1883), Kurt Weil (1900-1950), Georges Bizet (1838-1875), Richard Strauss (1864-

1949), Béla Bartók (1881-1945) e Benjamin Britten (1913-1976), selecionei Carlotta Ferrari 

(1837-1907), Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847), as irmãs Nadia Boulanger (1887-1979) 

e Lili Boulanger (1893-1918), Liza Lehmann (1862-1918) e Pauline Viardot (1821-1910). 

Carlotta Ferrari (1837-1907)117 foi uma compositora de óperas e cantatas. A 

compositora pagou a estréia da sua primeira ópera, pois não exibiam óperas escritas por 

mulheres na época.118 Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847), citada anteriormente 

(PERROT, 2007), mesmo sofrendo as imposições negativas do pai e tendo seu irmão Félix mais 

prestígio que ela, suas composições só foram ouvidas nas reuniões de família e transcritas anos 

depois de sua morte (ROSENBROCK, 2015). Seu irmão Félix, no entanto, eventualmente 

submetia suas composições aos ouvidos de Fanny.119 Nadia e Lili Boulanger foram 

consideradas irmãs prodígio na música. Nadia Boulanger sempre sonhou em vencer um prêmio 

de composição de Roma, só alcançou seu sonho pela irmã Lili, que foi sua aprendiz. Lili 

infelizmente morreu aos 24, e Nadia, que viveu 92, acabou ficando mais conhecida, 

especialmente como educadora, pois parou de compor após a morte da irmã.120 Liza Lehmann 

(1862-1918) foi uma cantora e compositora inglesa, ganhou destaque pelas suas composições 

 
113 Notícia disponível em: <https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/musica---opera-mostra-os-encantos-de-

uma-feiticeira-509338.html>. Acesso em 25 abr. 2020. 
114 Mais informações disponíveis em: <https://www.britannica.com/biography/Settimia-Caccini>. Acesso em 25 

abr. 2020. 
115 Mais informações disponíveis em: <https://www.classicfm.com/discover-music/barbara-strozzi/>. Acesso em 

25 abr. 2020. 
116 Mais informações disponíveis em: <http://www.thepinkflamingoblog.com/2018/05/05/women-composers-

part-ii-women-of-the-16th-century/>, contendo ainda outros nomes de compositoras deste período e links para 

escutas de Francesca Caccini. Acesso em 25 abr. 2020. 
117 Sugestão de escuta de uma de suas composições: <https://www.youtube.com/watch?v=mpjJ4ZAJmAE>. 

Acesso em 26 abr. 2020. 
118 Informação extraída de: <https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/ferrari-carlotta-1837-1907>. Acesso em 26 abr. 2020. 
119 Mais informações disponíveis em: <https://loc.gov/item/ihas.200156440>. Acesso em 26 abr. 2020. 
120 Mais informações disponíveis em: <https://www.classicalmpr.org/story/2014/03/17/nadia-and-lili-boulanger-

on-learning-to-listen>. Acesso em 26 abr. 2020. 
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vocais.121 E Pauline Viardot (1821-1910), que foi uma cantora e compositora francesa, oriunda 

de família musical, sua irmã Maria Malibran era uma das cantoras de ópera mais adoradas da 

época.122 

Apresentando algumas das compositoras eruditas da América Latina, em ampliação aos 

nomes de Mozar Camargo Guarnieri (1907-1993), Carlos Gomes (1836-1896) e Heitor Villa-

Lobos (1887-1959), o trabalho de pós-doutorado de Monteiro da Silva (2018) apresenta com 

detalhes as biografias de Cacilda Borges Barbosa (1914-2010), Teresa Carreño (1853-1917) e 

Isabel Aretz (1913-2005). Nas composições de trilhas sonoras, o livro mencionou Serguei 

Prokofiev (1894-1953), Dmitri Shostakovich (1906-1975) e John Williams (1932), a propósito, 

uma temática relevante para ser levantada pelo professor(a) de arte, sobre as compositoras 

mulheres de trilhas sonoras, será que existem? Infelizmente este campo atual de atuação ainda 

colhe o androcentrismo.123 Separei a islandesa Hildur Guðnadóttir (1982), recente ganhadora 

de Oscar,124 a brasileira Esther Scliar (1926-1978), que também é detalhada no trabalho de 

Monteiro da Silva (2018) e a americana Laura Anne Karpman (1959).125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
121 Mais informações disponíveis em: < https://www.naxos.com/person/Liza_Lehmann/19951.htm>. Acesso em 

26 abr. 2020. 
122 Mais informações disponíveis em: <https://www.amodernreveal.com/pauline-viardotgarcia>. Acesso em 26 

abr. 2020. 
123 Sugestão de informação complementar para discussão: <https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,apenas-6-

das-trilhas-de-cinema-em-2018-foram-compostas-por-mulheres,70002685107>. Acesso em 27 abr. 2020. 
124 Mais informações em: <https://pitchfork.com/thepitch/7-must-hear-recordings-by-hildur-gudnadottir-who-

just-made-history-at-the-oscars/>. Acesso em 27 abr. 2020. 
125 Mais informações no site da compositora: <http://www.laurakarpman.com/about>. Acesso em 27 abr. 2020. 
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Tabela 7: Compositores(as) citados na U3 do Por toda Parte 7° (FERRARI et al., 2015) 

com ampliação de repertório de compositoras 

 Compositores citados Pág. Critério/conteúdo Sugestão feminina 

U3 

Verde Lins 

Pena Branca 
187 Repente 

Luzia dos Anjos e Lucinha 

Saraiva 

Gomes Djalma Castanha 

Caju 
187 Repente Mocinha e Santinha Maurício 

Guilherme Arantes (1953) 

John Lucien 
188 Gênero: MPB Maria Bethânia (1946) (p. 188) 

Lívio Tragtenberg (1961) 203 Instrumentista Lan Lan (1968) 

Djavan (1949) 213 Gênero: samba, MPB Beth Carvalho (1946-2019) 

Manezinho Araújo (1913-1993) 214 Repente Maria da Soledade Leite 

Zé Brown 215 Rapper Karol Conka 

Benedito-Dito das Laranjas 221 Ciranda Lia de Itamaracá (p. 241) 

Moacir Santos (1926-2006) 

Gilberto Gil (1942) 
221 Gênero: MPB Elisa Lucinda (1958) (p. 226) 

Milton Nascimento (1942) 

Fernando Brant (1946-2015) 

Márcio Borges (1946) 

226 Gênero: MPB Elis Regina (1945-1982) (p. 226) 

Assis Valente (1911-1958) 228 Gênero: samba Carmen Costa (1920-2007) 

Lenine  

Paulo César Pinheiro (1949) 
241 Gênero: MPB Joyce Moreno (1948) 

Antônio Baracho (1907-1988) 242 Cirandas Teca Calazans (1940) (p. 242) 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

A tese escrita por Queiroz (2014) traz à discussão “Mulheres repentistas”, onde 

encontrei Minervina e Mocinha da Passira, já sugeridas anteriormente, na proposta do 6° ano. 

Além destas, são sugeridas Luzia dos Anjos e Lucinha Saraiva, as irmãs Mocinha e Santinha 

Maurício, Maria da Soledade Leite,126 compondo as primeiras proposições da Tabela 7, 

ampliando as menções de Verde Lins e Pena Branca, Caju e Castanha, e Manezinho Araújo 

(1913-1993), para mulheres nesta modalidade de música improvisada. 

Finalizando as ampliações, considerando que algumas foram mantidas as do próprio 

livro didático (em negrito na tabela), seguem os nomes de Lívio Tragtenberg (1961), Djavan 

(1949), Zé Brown, Assis Valente (1911-1958) Lenine e Paulo César Pinheiro (1949). Seguindo 

o critério de gênero musical, proponho: na MPB e samba, Beth Carvalho (1946-2019),127 

 
126 Mais informações sobre a artista disponível em: <https://www.paraibacriativa.com.br/artista/maria-da-

soledade-leite/>. Acesso em 27 abr. 2020. 
127 Mais informações no site da compositora: <http://bethcarvalho.com.br/>. Acesso em 27 abr. 2020. 
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Carmen Costa (1920-2007)128 e Joyce Moreno (1948),129 a rapper Karol Conka e a compositora 

e percussionista Lan Lan (1968).130 

 

 

3.3 Repertório complementar para o 8° ano 

 

De acordo com a análise quantitativa (Gráfico 8), o livro do 8° ano Por toda Parte 

(FERRARI et al., 2015) tem a maior quantidade de menções masculinas em comparação às 

femininas, numa proporção de 85,9% para apenas 11,5%, restando 2,6% das menções de 

grupos.  

Na U1, o livro didático aborda a criação e sonoridade dos instrumentos e o ofício de 

luthier, temática anteriormente vista no livro do 6° ano. Como já apresentei mulheres deste 

ofício na complementação do 6° ano, não irei aqui repetir as proposições. Assim como a 

consagração da profissão luthier é algo masculino, os compositores citados no livro didático, 

especialmente da música erudita orquestral, são homens “consagrados”, refiro-me 

especialmente ao trecho: 

Em relação aos instrumentos utilizados na orquestra clássica, romântica e moderna – 

na qual figuram compositores como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, 

Wagner e Mahler, entre outros – classificamos e denominamos as seguintes famílias 

ou naipes de instrumentos: cordas, madeiras, metais e percussão (FERRARI et al., 

2015, p. 66) 

Organizei a Tabela 8 com compositores masculinos que ainda não constam nas tabelas 

anteriores e buscando algum elo de ligação com as sugestões femininas. Os critérios variam 

entre composições do mesmo gênero, estilo e período de nascimento dos compositores(as). Os 

nomes que constam em negrito, inclusive de mulheres, foram citados no livro didático e 

utilizados como correspondentes na tabela. 

 

 
128 Negra como Assis Valente, Carmelita Madriaga, conhecida por Carmen Costa, lutou com a 

interseccionalidade (CRENSCHAW, 2002; 2004), como cantora e compositora. Mais informações disponíveis 

em: <http://negrosgeniais.blogspot.com/2014/07/carmem-costa-cantora-compositora-e.html>. Acesso em 27 abr. 

2020. 
129 Mencionada por Baroncelli (1987). Por email, a autora contou que Joyce “[...] (hoje Joyce Moreno, mas na 

época apenas Joyce), em 1980 participou de um festival de música chamado ‘Pela qualidade da nossa geração’, 

da Rede Globo. Joyce apresentou uma música chamada Clareana, que ela mesma cantou, grávida; e a música 

falava de ‘Ana, Clara (suas filhas) e quem mais chegar...’ (quem mais chegar era o bebê que ela esperava, e que 

foi outra menina). Essa apresentação foi um momento histórico, pois era uma mulher grávida, falando das filhas 

e da gravidez! Nunca até então se falava de gravidez e muito menos uma grávida se expunha no palco. Foi uma 

doce e mansa revolução”. 
130 Mais informações sobre mulheres instrumentistas, incluindo a mencionada, disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/cultura/2015/03/mulheres-na-musica-conheca-15-instrumentistas-brasileiras>. Acesso 

em 27 abr. 2020. 
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Tabela 8: Compositores(as) citados em Por toda Parte 8° (FERRARI et al., 2015) com 

ampliação de repertório de compositoras 

 Compositores citados Pág. Critério/conteúdo Sugestão feminina 

U1 

Chico Buarque (1944) 33 Gênero: MPB 
Maysa Figueira Monjardim 

(1936-1977) 

John Cage (1912-1992) 48 Eletroacústica Jacqueline Nova (1935-1975) 

Marco Antônio Guimarães 

(1948) 
62 Década de nascimento Nilceia Baroncelli (1945) 

Joseph Haydn (1732-1809) 66 Clássico 
Marianne Anna Martinez (1744-

1812) 

Ludwig van Beethoven (1770-

1827) 
66 Clássico 

Maria Theresia von Paradis 

(1759-1824) 

Franz Schubert (1797-1828) 66 Clássico/Romantismo Augusta Holmès (1847-1903) 

Johannes Brahms (1833-1897) 66 Romantismo Ethel Smyth (1858-1944) 

Gustav Mahler (1860-1911) 66 Romantismo 
Alma Schindler Mahler (1879-

1964) 

Hector Berlioz (1803-1869) 69 Romantismo 
Johanna Muller Herman (1868-

1941) 

Fernado Sor (1778-1839) 69 Clássico Maria Luisa Anido (1907-1996) 

Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 
70 Barroco 

Anna Magdalena Bach (1701-

1760) 

U2 Roberto de Carvalho (1952) 124 Gênero: rock Rita Lee (1947) (p. 124) 

U3 

Beto Scala 152 Gênero: samba Alcione (1947) (p. 152 e 160) 

Karlheinz Stockhausen (1928) 162 Contemporânea Jocy de Oliveira (1936) 

Pierre Schaeffer (1910-1995) 162 Contemporânea Renée Pietrafiesa Bonnet (1938) 

Pierre Henry (1927) 162 Contemporânea Ida Vivado Orsini (1913-1989) 

Jorge Antunes (1942) 163 Contemporânea Silvia Berg (1958) 

Lejaren Hiller (1924-1994) 163 Contemporânea Gisela Hernandez (1912-1971) 

Silvio Ferraz (1959) 166 Acústica Valéria Bonafé (1984) 

Claude Debussy (1862-1918) 176 Modernismo francês 
Germaine Tailleferre (1892-

1983) 

Carlos Kater (1948) 176 Contemporânea Vânia Dantas Leite (1945) 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 Para compor a geração de sucesso de 1950 e 1960, incluí a cantora, poetisa e 

compositora Maysa (1936-1977), correspondendo a Chico Buarque (1944). Ao longo de sua 

carreira gravou 17 álbuns e foi considerada uma grande voz da MPB. Sua vida foi um tanto 

quanto conturbada e teve uma morte precoce, por decorrência de um acidente aos 40 anos. A 

cantora e compositora teve em 2009 uma minissérie em sua homenagem: "Maysa: Quando Fala 

o Coração", sob a direção de Jaime Monjardim, seu filho com o milionário André Matarazzo.131 

 A partir da menção do compositor de música experimental John Cage (1912-1992), 

busquei uma compositora que também trabalhasse a música com sonoridades típicas do estilo 

contemporâneo, encontrando Jacqueline Nova (1935-1975), nascida na Bélgica e que se 

 
131 Mais informações de sua biografia disponível em: <https://www.ebiografia.com/maysa/>. Acesso em 23 maio 

2020. 
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estabeleceu na Colômbia. John Cage foi um dos professores que Jacqueline teve ao longo de 

sua formação e de acordo com Monteiro da Silva,  

A música de Jacqueline Nova, no entanto, continua a chamar atenção não só pela 

qualidade da elaboração, mas também por ser das poucas de seu tempo e lugar a 

integrar elementos e técnicas como serialismo, aleatoriedade, músicas indígenas e 

música popular, além de utilizar meios eletrônicos juntamente com instrumentos da 

orquestra tradicional (MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 115). 

Seu repertório composicional é variado e além de música eletroacústica, compôs peças para 

piano, vozes, cordas, instrumentos de sopro, bem como peças para conjunto de câmera e 

orquestra. 

 A apresentação do músico, compositor e arranjador Marco Antônio Guimarães (1948), 

integrante do Grupo Uakti de música instrumental, nos motivou a buscar uma compositora de 

estilo similar. No entanto, separei um nome que faço questão de incluir nas minhas menções, o 

de Nilceia Baroncelli (1945), pois ela, especialmente como escritora, contribuiu diretamente 

nas minhas buscas para esta pesquisa. Por serem nascidos na mesma década, julguei pertinente 

a apresentação de Nilceia. Nascida em Cambé no Paraná, mas radicada em São Paulo, já foi 

citada neste trabalho como escritora do livro Mulheres compositoras, fruto de 10 anos de 

pesquisas entre partituras da Fonoteca e Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, e periódicos e catálogos da Discoteca Oneyda Alvarenga, da 

Biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Baroncelli teve formação em piano pelo 

Conservatório Musical Campinas, e ao longo de sua vida fez arranjos e composições para piano, 

canto, coro, cordas, sopros. Monteiro da Silva (2018) cita mais de 70 composições e outras 7 

peças de autoria de terceiros, para os quais ela criou a letra. 

Ampliando a proposição dos compositores orquestrais consagrados, para o período 

classicista, escolhi Marianne Anna Martinez (1744-1812), Augusta Holmès (1847-1903) e 

Maria Theresia von Paradis (1759-1824). Martinez foi uma compositora austríaca, que compôs 

a única sinfonia do período clássico composta por mulher, além de outros trabalhos vocais e 

instrumentais.132 Holmès é francesa e foi, além de compositora, cantora e poetisa. Apesar de 

poucas informações disponíveis na internet, podem ser encontradas gravações de peças de sua 

autoria.133 Maria Theresia von Paradis despertou minha atenção para o amplo repertório 

composicional apesar da cegueira que lhe sobreveio aos dois ou três anos de idade.134 Por isso, 

 
132 Mais detalhes sobre sua biografia disponíveis em: <https://www.notablebiographies.com/supp/Supplement-

Ka-M/Martinez-Marianne.html>. Acesso em 24 maio 2020. 
133 “La Nuit et l'Amour” disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fDpv9VPAbK0>. Acesso em 24 

maio 2020. 
134 Mais informações sobre sua biografia em: <https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-

transcripts-and-maps/paradis-maria-theresia-von-1759-1824>. Acesso em 24 maio 2020. 
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escolhi a compositora para estar ao lado do nome de Beethoven, que ao compor a 9° Sinfonia 

já apresentava problemas auditivos.  

Para compor as menções românticas de Brahms (1833-1897), Mahler (1860-1911) e 

Berlioz (1803-1869), escolhi as compositoras Ethel Smyth (1858-1944), Alma Schindler 

Mahler (1879-1964) e Johanna Muller Herman (1868-1941). Iniciando uma breve descrição 

por Smyth, a britânica participou do grupo das mulheres sufragistas, mencionado na revisão 

deste trabalho, as quais reivindicavam especialmente direito ao voto. Seus estudos musicais 

foram boa parte na Alemanha, onde teve contato com Brahms, Grieg e Tchaikovsky. Dentre 

outras composições, as de destaque são seis óperas, além de trabalhar como escritora, dedicada 

aos desafios feministas, escreveu dez livros.135 Nascida em Viena na Áustria Alma Schindler 

foi também esposa de Gustav Mahler, que segundo relatos de Perrot (2007), pedira para a 

esposa renunciar à música, pois ele não gostava da ideia de ter sua esposa como colega. Alma, 

que ao casar era vinte anos mais jovem que Gustav, ficou viúva depois de dez anos de 

casamento e teve ainda outros casamentos.136 Suas composições são predominantemente 

canções vocais.137 Johanna Muller Herman, também foi austríaca, iniciou suas composições 

ainda criança. Suas composições são de peças orquestrais, de orquestra e coral, instrumental de 

câmera e solo e vocais (BARONCELLI, 1987).138 

Para complementar a menção do violonista espanhol Fernado Sor (1778-1839), escolhi 

a violonista e compositora argentina Maria Luisa Anido (1907-1996).139 Além de compositora 

foi grande intérprete de Johann Sebastian Bach (1685-1750), nossa próxima menção, para o 

qual poderia mencionar como correspondentes, as compositoras Sulpitia Cesis (1577– após 

1619)140 e Isabella Leonarda (1620-1704),141 ambas freiras, que serviram à igreja com suas 

composições. Na tabela, no entanto, coloquei o nome de Anna Magdalena Bach (1701-1760), 

que foi a segunda esposa de Johann Sebastian. Anna não foi compositora, mas cravista, à quem 

ele provavelmente dedicou o Caderno de Anna Magdalena Bach, bastante conhecido entre 

 
135 Mais sobre sua biografia disponível em: 

<https://www.exploringsurreyspast.org.uk/themes/people/musicians/dame_ethel_smyth/>. Acesso em 24 maio 

2020. 
136 Mais de sua biografia em <https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/mahler-alma-1879-1964/>. Acesso em 24 maio 2020. 
137 Exemplo de escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZaycZP_rStQ>. Acesso em 24 maio 

2020. 
138 Escuta de peça para piano, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zRhK6X17XAU>. Acesso 

em 24 maio 2020. 
139 Vídeo com interpretação da compositora em: <https://www.youtube.com/watch?v=qNaxd0pdOXY>. Acesso 

em 24 maio 2020. 
140 Mais informações em: <https://www.amodernreveal.com/sulpitia-cesis>. Acesso em 24 maio 2020. 
141 Mais sobre ela em: <https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/leonarda-isabella-1620-1704>. Acesso em 24 maio 2020. 
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estudiosos(as) de instrumentos de teclado. Anna foi também cantora e teve treze filhos(as) com 

Johann.142  

Mantive as menções de Roberto de Carvalho (1952) e Beto Scala como correspondentes 

as também mencionadas pelo próprio livro Rita Lee (1947) e Alcione (1947). De um repertório 

contemporâneo de música concreta, experimental, computacional, o recurso didático apresenta 

os compositores Karlheinz Stockhausen (1928), Pierre Schaeffer (1910-1995), Pierre Henry 

(1927), Jorge Antunes (1942), Lejaren Hiller (1924-1994), Silvio Ferraz (1959) e Carlos Kater 

(1948), além do modernista francês Claude Debussy (1862-1918). Inicio falando das 

proposições da tabela, em que optamos por valorizar compositoras da América Latina, com 

Jocy de Oliveira (1936) e Vânia Dantas Leite (1945), mencionadas na pesquisa de mestrado de 

Neiva (2006). Jocy é paranaense de Curitiba, compositora, pianista e escritora, foi uma das 

pioneiras em multimídia no Brasil. Envolvida nas vanguardas da segunda metade do século 

XX, estendeu suas criações para o teatro, vídeo, texto e instalações.143 Poderia ter sido também 

correspondente do compositor Luciano Berio (1925-2003), o qual dedicou uma peça pela sua 

influência na música contemporânea. Vânia também é brasileira, mas carioca, pianista, 

professora, compositora e regente. Suas composições se inserem na música erudita e 

experimental do século XX.144  

Renée Pietrafiesa Bonnet (1938), Ida Vivado Orsini (1913-1989), Silvia Berg (1958), 

Gisela Hernandez (1912-1971) e Valéria Bonafé (1984), são todas latino-americanas, 

detalhadas no trabalho de Monteiro da Silva (2018). Bonnet nasceu em Montevideu no Uruguai 

e iniciou seus estudos musicais com a mãe. Quando jovem ganhou uma bolsa que lhe permitiu 

estudar música eletroacústica na França com Pierre Schaeffer, por isso a correspondência ao 

compositor. Em seu site pessoal consta seu vasto repertório composicional,145 “Além da música 

de concerto, interpreta e divulga a música popular uruguaia e latino-americana” (MONTEIRO 

DA SILVA, 2018, p. 137). Ida nasceu no Peru, mas se estabeleceu no Chile, e assim como 

Renée, também foi agraciada com uma bolsa para estudar música contemporânea, mas na Itália. 

“Seu estilo reúne atonalismo livre, serial e música folclórica latino-americana” (MONTEIRO 

DA SILVA, 2018, p. 137). 

 
142 O artigo que referencia Anna, cita também outras sete mulheres influentes na vida de Johann Sebastian Bach, 

disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/oito-mulheres-na-vida-de-johann-sebastian-bach/a-19221302>. 

Acesso em 24 maio 2020. 
143 Mais informações em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa289894/jocy-de-oliveira>. Acesso em 24 

maio 2020. 
144 Mais informações em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12939/vania-dantas-leite>. Acesso em 

24 maio 2020. 
145 Disponível em: <http://www.pietrafesa.org/obras.htm>. Acesso em 24 maio 2020. 
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A brasileira Silvia Berg, marcada pela formação na Dinamarca e Europa, trouxe ao 

Brasil conhecimento acerca do uso da voz e é considerada entusiasta da música contemporânea 

pelo caráter inovador de seus trabalhos.146 Valéria Bonafé,147 também brasileira, iniciou ao 

piano com 11 anos e no curso de graduação se interessou pela composição. Foi relacionada à 

Silvio Ferraz (1959), pois foi um de seus orientadores na composição. “Suas composições, 

geralmente voltadas à música acústica e instrumental, têm sido apresentadas em concertos e 

festivais de música contemporânea” (MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 229). Gisela 

Hernandez é uma compositora cubana, “Como compositora, Gisela foi a primeira a escrever 

lieder em seu país. [...] Integrou o importante grupo Renovação Musical de Havana, formado 

em 1942 [...], explorando novas técnicas e linguagens abstratas - como o modalismo, 

polimodalismo, atonalismo e neoclassicismo” (MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 45). Apesar 

de seu estilo composicional não ser exatamente como o correspondente Lejaren Hiller, julguei 

pertinente sua inclusão por apresentar um vasto catálogo de obras e sua importante contribuição 

à música de concerto, composta por mulheres.148 

A última correspondente desta tabela é francesa, assim como Claude Debussy, refiro-

me a Germaine Tailleferre (1892-1983). Ela iniciou seus estudos de piano com a mãe, e aos 

quatro anos já tirava músicas de ouvido ao piano e iniciou os primeiros passos na composição. 

Ao longo de sua trajetória, compôs música de câmera, orquestra e peças para balé.149 A 

correlação à Claude Debussy, foi por sua composição em homenagem a ele, que deve ter 

marcado sua trajetória.150 

 

3.4 Repertório complementar para o 9° ano 

 

Conforme constatado na análise quantitativa do livro Por toda parte (FERRARI et al., 

2015) para o 9° ano, dos 201 nomes contabilizados, apenas 40 são mulheres (Gráfico 10). E 

destas 40, apenas 9 são da linguagem musical, das quais 5 são compositoras. As demais são 

intérpretes e instrumentistas. Em contraposição, identificamos 24 compositores masculinos 

citados no livro e foram listados na Tabela 9, com sugestão de compositoras mulheres, do 

 
146 Mais informações e sugestão de vídeo, disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/compositores/silvia-

berg>. Acesso em 24 maio 2020. 
147 Tem um site pessoal: <https://www.valeriabonafe.com/>. Acesso em 24 maio 2020. 
148 Mais informações em: <https://www.ecured.cu/Gisela_Hern%C3%A1ndez>. Acesso em 24 maio 2020. 
149 Mais informações em: < https://polymnia.webnode.com/news/compositora-do-mes-germaine-tailleferre-

1892-1983/>. Acesso em 24 maio 2020. 
150 Escuta de “Hommage à Debussy (1920)” disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MaUtulg3Vss>. Acesso em 24 maio 2020. 
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mesmo gênero ou estilo de composição, a fim de promover a diversidade de gênero dos 

conteúdos do livro do 9° ano. 

Os primeiros compositores citados pelo recurso didático são Marcelo Fromer (1961-

2001) e Sérgio Britto (1959), integrantes da Banda de rock Titãs. Para o mesmo estilo escolhi 

Cássia Eller (1962-2001), cantora e violonista carioca, que fez sucesso no rock dos anos 1990. 

A cantora se interessou por música aos 14 anos, e graças a um tio que a gravou cantando e levou 

a uma gravadora, deslanchou sua carreira. Ela se assumiu mais com intérprete, apesar de ter 

gravado três de suas composições.151 No gênero da MPB, em que havia uma composição de 

Arnaldo Antunes (1960) em parceria com Carlinhos Brown (1962), incluí a cantora e 

compositora Angela Ro-Ro (1949), também carioca como Cássia. Marina Lima foi a primeira 

cantora a dar voz a uma composição de Angela, mas ela também se dedicou à carreira de 

intérprete, por isso o Ro-Ro, referente a sua voz rouca. Outro fator que Angela tem/teve em 

comum com Cássia é o fato de assumir um relacionamento lésbico, embora sua arte não seja 

necessariamente queer.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Mais informações da sua biografia em: <https://som13.com.br/cassia-eller/biografia>. Acesso em 24 maio 

2020. 
152 Mais informações da sua biografia em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-

ferreira/post/2019/12/05/angela-ro-ro-a-que-tudo-sentiu-disse-e-fez-chega-em-forma-aos-70-anos.ghtml>. 

Acesso em 24 maio 2020. 
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Tabela 9: Compositores citados em Por toda Parte 9° (FERRARI et al., 2015) com 

ampliação de repertório de compositoras 

 Compositores citados Pág. Critério/conteúdo Sugestão feminina 

U1 

Marcelo Fromer (1961-2001) 

Sérgio Britto (1959) 
16 Gênero: rock Cássia Eller (1962-2001) 

Arnaldo Antunes (1960) 

Carlinhos Brown (1962) 
52 Gênero: MPB Angela Ro-Ro (1949) 

Hans-Joachim Koellreutter 

(1915-2005) 
56 Contemporânea Eunice Katunda (1915-1990) 

Sérgio Villafranca 56 Contemporânea Denise Garcia (1955) 

Frédéric Chopin (1810-1849) 57 Romantismo Cecilia Arizti (1856-1930) 

Robert Schumann (1810-1856) 57 Romantismo 
Clara Wieck Schumann (1819-

1896) 

Érik Satie (1866-1925) 58 Século XX 
Margaret Ruthven Lang (1867-

1971) 

Arnold Schoenberg (1874-

1951) 
58 Atonal dodecafônica Betsy Jolas (1926) 

Igor Stravinsky (1882-1971) 58 Século XX Tania León (1943) 

Luciano Berio (1925-2003) 72 Século XX 
Maria Helena Rosa Fernandes 

(1933) 

Mauricio Kagel (1931-2008) 72 Século XX 
Graciela Paraskevaídis (1940-

2017) 

Pierre Boulez (1925-2016) 72 Século XX 
Zara Aleksandrovna Levina 

(1906-1976) 

Gilberto Mendes (1922-2016) 72 Música Nova Marisa Rezende (1944) 

Rogério Duprat (1932-2006) 72 Música Nova Silvia de Lucca (1960) 

Willy Corrêa de Oliveira 

(1938) 
72 Música Nova Maria Cecilia Villanueva (1964) 

Gyorgy Ligeti (1923-2006) 73 Vanguarda Gabriela Ortiz (1964) 

U2 
MC Crash 130 Gênero: Funk MC Carol (1993) 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky 

(1840-1893) 
139 Romantismo 

Amanda Röntgen-Maier (1853-

1894) 

U3 

Francisco Mignone (1897-

1986) 
208 Música erudita brasileira 

Dinorah Gontijo de Carvalho 

(1895-1980) 

Ernesto Nazareth (1863-1934) 208 Música erudita brasileira Joanídia Sodré (1903-1975) 

Noel Rosa (1910-1937) 208 Gênero: samba 
Jovelina Pérola Negra (1944-

1998) 

Tom Zé (1936) 208 Tropicália Nara Leão (1942-1989) 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005) e Sérgio Villafranca foram apresentados pelo 

livro com a perspectiva contemporânea de suas propostas composicionais.  Escolhi Eunice 

Katunda (1915-1990) e Denise Garcia (1955) para compor essa correspondência na tabela. 

Eunice iniciou na música com 5 anos, ao piano, aos 12 anos já estreou como concertista e aos 

17 tocou com orquestra. Além de defender as causas nacionalistas em suas composições, na 

década de 1940 passa a ser militante da música contemporânea. “Por intermédio de 

Koellreutter, passa a integrar o grupo Música Viva, por ele criado a exemplo do grupo alemão 

de mesmo nome” (MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 76). Seu repertório é vasto, consta em 

livro do compositor Carlos Kater, compositor também já mencionado neste trabalho, de título 
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Eunice Katunda: musicista brasileira (2001). Oriunda de família paulista simples, Denise 

Garcia foi despertada a se autoalfabetizar, para poder ter aulas de piano com 5 anos. Quase que 

brincando ao piano, começou a tirar músicas de ouvido e passou a ser vista como menina 

prodígio no conservatório que estudava música, pois avançava em meio ano o proposto para 

um ano (NEIVA, 2006). Estudou composição na Alemanha entre 1979 e 1984, quando retorna 

ao Brasil segue graduação e pós-graduações. Inicia trabalhos com música eletroacústica em 

1990 e apresenta singularidade nas suas composições.153 

 Quanto aos compositores românticos Frédéric Chopin (1810-1849) e Robert Schumann 

(1810-1856), optei por relacioná-los com Cecilia Arizti (1856-1930) e Clara Wieck Schumann 

(1819-1896), esposa de Robert. Cecilia foi uma compositora, pianista e educadora musical 

cubana. Iniciou as aulas de música com o pai e estudou composição com Francisco Fuentes e 

Espadero Ruiz, demonstrando criatividade precoce para compor. Realizou concertos em Cuba 

e Estados Unidos, e suas composições são para piano, predominantemente.154 Clara Wieck foi 

uma compositora e pianista alemã. Seu pai era professor de música e piano, instruindo assim, 

também sua filha, que aos 11 anos demonstrava uma técnica pianística apurada e iniciou turnê 

de concertos pela Europa. Na mesma época, Robert Schumann, começou também a fazer aulas 

com o professor Friedrich Wieck, e mesmo nove anos mais velho que Clara, iniciaram uma 

amizade que virou paixão. Apesar do olhar negativo do pai, que sonhara uma carreira brilhante 

para a filha, Robert e Clara acabam se casando. Tiveram oito filhos e a dedicação de Clara ao 

piano e composição, não foram as mesmas do marido. Robert ficava ao piano por horas, único 

piano na casa por vários anos, impossibilitando os estudos de Clara. Camila Fresca (2016) 

escreveu um resumo sobre os desafios da Mulher, mãe, esposa, pianista e compositora: vida e 

obra de Clara Schumann, com base no livro de Monteiro da Silva (2015). 

  Os compositores do século XX Érik Satie (1866-1925), Arnold Schoenberg (1874-

1951), Igor Stravinsky (1882-1971), Luciano Berio (1925-2003), Mauricio Kagel (1931-2008) 

e Pierre Boulez (1925-2016) poderiam ser correspondidos pelas compositoras Margaret 

Ruthven Lang (1867-1971), Betsy Jolas (1926), Tania León (1943), Maria Helena Rosa 

Fernandes (1933), Graciela Paraskevaídis (1940-2017) e Zara Aleksandrovna Levina (1906-

1976). Margaret Ruthven Lang (1867-1971) foi uma compositora americana, filha de músico, 

grande influenciador de sua carreira proeminente. Suas composições abrangem piano solo, 

 
153 Mais informações da sua biografia em:<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa245017/denise-garcia>. 

Acesso em 24 maio 2020. 
154 Mais detalhes disponíveis em: <https://peoplepill.com/people/cecilia-arizti/>. Acesso em 25 maio 2020. 
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câmara, coral e peças sinfônicas. Foi a primeira compositora a ter uma de suas composições 

executada por uma grande orquestra americana.155 Betsy Jolas, compositora francesa, foi 

influenciada pelas ideias de vanguarda em suas composições, mas também gosta das raízes 

históricas. Perrot lamenta “O reconhecimento tardio a Betsy Jolas (nascida em 1926), grande 

dama da música dodecafônica, próxima de Pierre Boulez e de Henri Dutilleux, com quem 

inicialmente trabalhou, é excepcional” (PERROT, 2007, p. 105). 

 A compositora cubana Tania León iniciou seus estudos de piano com 4 anos e aos 20 já 

era Bacharel em Música. “Desde cedo interessou-se pela composição, criando pequenas peças 

inspiradas na música popular do país em meio aos estudos de piano, violino e teoria musical” 

(MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 154). Teve oportunidade de estudar nos Estados Unidos, 

onde tocou em orquestras e atuou como pianista em um grupo de dança. Seu estilo de 

composição mistura música atonal, experimental e de vanguarda, além de elementos populares 

de Cuba e Caribe, improvisação e ritmos de origem africana. A compositora menciona Igor 

Stravinsky e Charles Ives como influências, por isso a correlação de León com Stravinsky na 

tabela.156 

 Maria Helena Rosa Fernandes (1933) é uma brasileira, nascida em Minas Gerais. Com 

muitos esforços se formou em piano, estudando no Rio de Janeiro e se graduou em Composição 

e Regência em São Paulo, em 1977. Suas composições tem influência da música indígena e 

explora sonoridades da natureza. Compôs três óperas, música para pequenos grupos 

instrumentais, orquestra, piano, voz e coro.157 Graciela Paraskevaídis (1940-2017) é nascida na 

Argentina, onde iniciou os primeiros estudos na música. Com 28 anos foi estudar composição 

na Alemanha por três anos. “A partir de 1975 instalou-se em Montevidéu como co-cidadã 

uruguaia. Desenvolveu atividades como docente, pesquisadora, musicóloga e organizadora de 

cursos e festivais voltados à divulgação da música contemporânea latino-americana” 

(MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 146).158  

 A última desta lista de “Século XX” da tabela, é a russa Zara Levina (1906-1976). A 

compositora de origem judia, se formou em piano e composição no Conservatório de Moscou 

em 1932. Suas composições predominantemente obras corais, com destaque para romances e 

 
155 Mais informações sobre a compositora em: <https://songofamerica.net/composer/lang-margaret-ruthven/>. 

Acesso em 25 maio 2020. 
156 No site pessoal da compositora podem ser encontrados mais detalhes da bibliografia, bem como vídeos com 

trechos de suas composições, disponível em: <https://www.tanialeon.com/>. Acesso em 25 maio 2020. 
157 Mais informações de sua biografia em seu site pessoal, além de obras e vídeos para apreciar suas 

composições. Disponível em: <https://www.rosasfernandes.com/biografia>. Acesso em 25 maio 2020. 
158 Mais informações em seu site pessoal, disponível em: <http://www.gp-magma.net/home.html>. Acesso em 25 

maio 2020.  
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canções infantis, mas também obras para piano solo e concerto. A sueca Maria Lettberg, 

pianista e a Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim gravaram em 2016 o “Concerto n° 2 para 

piano” de Levina.159   

 Os compositores Gilberto Mendes (1922-2016), Rogério Duprat (1932-2006) e Willy 

Corrêa de Oliveira (1938) pertenceram a uma tendência de defender uma música de vanguarda, 

chamada Música Nova, assim como as brasileiras Marisa Rezende (1944) e Silvia de Lucca 

(1960) e a argentina Maria Cecilia Villanueva (1964). Marisa é pianista, compositora e 

professora, nascida no Rio de Janeiro, onde atuou durante vinte anos no curso de música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.160 Gilberto Mendes em 1962 criou o “Festival Música 

Nova”, mas foi Marisa que em 1988 fundou o Grupo Música Nova. Silvia de Lucca é paulista, 

e como compositora participou de várias edições do festival. “Seu catálogo de composições 

exibe obras para diferentes formações instrumentais: solos, câmara, orquestra de cordas e 

sinfônica” (MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 203).161 Já a compositora Maria Cecilia também 

é ligada à música nova, mas sua música contemporânea tem destaque no Pro Musica Nova em 

Bremen na Alemanha.162 

 A compositora mexicana Gabriela Ortiz (1964) converge com Gyorgy Ligeti (1923-

2006) na tabela. Ela é filha de músicos folcloristas, reflexo disso “Gabriela utiliza, em sua 

linguagem musical, um vocabulário amplo e diverso. Síntese de tradição e vanguarda, combina 

elementos da música erudita, do folclore e do jazz. Procura unir elaboração estrutural à livre 

improvisação, dando ênfase à expressividade” (MONTEIRO DA SILVA, 2018, p. 220). Um 

destaque das produções da compositora é a valorização da temática da mulher, a partir do 

imaginário mexicano, exemplo disto, a sua ópera Únicamente la verdad! o La verdadera 

historia de Camila la Texana.163 

 Invertendo um pouco a sequência da tabela por questões gênero musical, apresento 

Amanda Röntgen-Maier (1853-1894) em proposição ao erudito romântico de Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky (1840-1893) e as brasileiras da música erudita Dinorah Gontijo de Carvalho 

(1895-1980) e Joanídia Sodré (1903-1975), contrapondo Francisco Mignone (1897-1986) e 

 
159 Informação obtida através do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=NmgR8sRT3tM>. Acesso em 27 

maio 2020.  
160 Mais detalhes sobre a biografia de Marisa Rezende disponíveis em: 

<https://musicabrasilis.org.br/compositores/marisa-rezende>. Acesso em 27 maio 2020.  
161 Detalhes da biografia, composições podem ser encontradas no site pessoal da compositora: 

<http://silviadelucca.art.br/>. Acesso em 27 maio 2020. 
162 Mais informações sobre a compositora, disponíveis em 

<https://www.wikiwand.com/es/Mar%C3%ADa_Cecilia_Villanueva>. Acesso em 27 maio 2020. 
163 A compositora possui um site pessoal com sua biografia e composições: 

<http://www.gabrielaortiz.com/movil/interna.php?id=1>. Acesso em: 27 maio 2020. 
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Ernesto Nazareth (1863-1934). Amanda Maier (1853-1894) foi uma compositora sueca e tinha 

o violino como seu célebre instrumento, justificando suas composições destinadas ao 

instrumento e os demais da família das cordas, além do piano.164 Dinorá de Carvalho (1895-

1980) nasceu em Minas Gerais, mas a família se transferiu à São Paulo quando ainda era criança 

e ela passou a ser colega de Francisco Mignone (1897-1986), no Conservatório Dramático e 

Musical. Foi uma pianista de distinção, realizando turnês como recitalista. Dentre suas atuações, 

gostaria de destacá-la como fundadora da Orquestra Feminina de São Paulo. Como compositora 

teve uma obra não tão extensa, mas incluiu obras sinfônicas, para orquestra de câmera, peças 

para piano e produção coral.165 A historiografia de Joanídia Sodré (1903-1975) é detalhada em 

pesquisa de Carvalho (2018), ao lado da também musicista, compositora e regente Helza Camêu 

(1903-1995), que também merece menção. Joanídia foi gaúcha de Porto Alegre, recebeu título 

de maestrina em 1924, aliás, provavelmente a primeira no Brasil a reger uma orquestra sinfônica 

no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como compositora escreveu a ópera “Casa forte”, um 

trio e dois quartetos.166 

 Do estilo funk, o livro didático do 9º ano apresentou a dança do “Passinho do Romano”, 

indicando o MC Crash como responsável pela música. Encontrei entre as mulheres do funk, a 

MC Carol, nome artístico de Carolina de Oliveira Lourenço. Além de cantora, ela é compositora 

e ativista das causas feministas, incluindo temáticas sociais e outras que tratam de assuntos 

sobre sexualidade, como ainda canções te estilo humorístico167. O compositor Noel Rosa (1910-

1937) teve entre seus destaques de composição o gênero samba, assim como Jovelina Pérola 

Negra (1944-1998). Jovelina trilhou um caminho no samba, antecedido pela cantora 

Clementina de Jesus da Silva (1902-1987). De voz rouca e potente, ganhou o apelido de “Pérola 

Negra” pela cor da sua pele. Diferente de Clementina, Jovelina além de cantora foi também 

compositora, conseguindo sua primeira gravação aos 40 anos, em 1985, um disco solo com 

 
164 Mais informações da compositora em: <https://blogs.loc.gov/music/2016/11/discovering-composer-amanda-

maier/> e uma peça para escuta em: <https://www.youtube.com/watch?v=fPoW3SbDLWg>. Acesso em: 27 

maio 2020. 
165 Mais sobre sua biografia e composições em: < http://www.abmusica.org.br/academico/%E2%80%8Bdinorah-

de-carvalho/>. Acesso em: 27 maio 2020. 
166 Sugiro mais informações sobre a compositora em: 

<https://www.analuizakoehler.com/becodorosario/2019/02/15/joanidia-sodre-brava-maestrina/>. Acesso em: 27 

maio 2020. 
167 Sugerimos a postagem disponível em: <https://www.letras.mus.br/blog/mulheres-no-funk/> que apresenta 

outras seis mulheres do funk além da MC Carol. 
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sambas de sua autoria e de Nei Lopes e Monarco. Gravou ao todo seis discos, incluindo em 

suas temáticas de composição temas sociais e o orgulho de ser negra.168 

 Os últimos nomes da lista têm uma ligação pelo movimento Tropicalista, Tom Zé (1936) 

e Nara Leão (1942-1989). Nara Leão é natural de Vitória no Espírito Santo e iniciou sua vida 

musical com 12 anos quando passou a fazer aulas de violão. Aos 17 anos estreou pela primeira 

vez como cantora, no gênero bossa-nova. 1964 foi o ano de destaque, em que ela tinha ascensão 

como uma das maiores cantoras do Brasil. Quatro anos depois, Nara participa ao lado de 

Bethânia, Gal Costa, Gil, Tom Zé, da gravação do disco coletivo “Tropicália” ou “Panis et 

circenses” com a gravação de “Lindonéia”, composta por Caetano Veloso.169 

 

3.5 Proposta complementar para aulas de Arte do 6°, 7°, 8° e 9° anos 

 

Além das proposições elaboradas até aqui, optei por apresentar algumas sugestões mais 

específicas para o(a) docente da disciplina de Arte incluir as mulheres musicistas e 

compositoras em suas práticas pedagógicas. Quando o(a) professor(a) identifica que o recurso 

didático a ser utilizado está apresentando uma predominância de nomes masculinos, sugerimos 

uma postura de pesquisar para ampliar o repertório aos nomes femininos. As ideias aqui 

apresentadas, no entanto, podem ser aplicadas independentemente da utilização de um livro 

didático de apoio. Elaborei três proposições com base em aulas temáticas correspondendo aos 

conteúdos propostos nas normativas vigentes (BNCC) para o ensino de Arte, mais 

especificamente, da linguagem de música. 

 

3.5.1 Paisagem sonora e música contemporânea 

 

A partir dos Objetivos de conhecimento de “Contextos e práticas” propostos para a 

Música na BNCC: “(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos 

e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas 

musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética 

e ética” (BRASIL, 2018, p. 207), elaborei esta proposição pedagógica. No estado do Paraná o 

 
168 Informações sobre a compositora e outras sambistas negras disponível em: 

<https://revistatrip.uol.com.br/tpm/as-sambistas-5-mulheres-brasileiras-que-transformaram-o-samba>. Acesso 

em 27 maio 2020. 
169 Mais informações no site da cantora: <http://www.naraleao.com.br/index.php?p=cronologia> e em 

<http://culturabrasil.cmais.com.br/programas/a-voz-popular/arquivo-4/nara-leao-na-tropicalia>. Acesso em 27 

maio 2020. 
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Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP), em consonância à BNCC, elaborou um 

objetivo mais específico: “(PR.EF69AR16.c.6.36) Analisar e identificar a paisagem sonora na 

vida cotidiana” (PARANÁ, 2020, p. 84) para o 6° ano do ensino fundamental e a 

“(PR.EF69AR16.a.7.102) Apreciar composições a partir de sons do cotidiano – paisagem 

sonora” (PARANÁ, 2020, p. 129), consta nos conteúdos destinados ao 7° ano. Proponho assim 

uma aula com a temática “Paisagem Sonora”, podendo ser estendida à “Música 

contemporânea”. 

Na Tabela 10 foram elencados compositores e compositoras, alguns deles também 

estudiosos(as) da temática original Soundscape – Paisagem Sonora, que poderão ser 

explorados(as) nesta proposição de aula. 

 

 

Tabela 10: Compositores(as) e estudiosos(as) de Paisagem Sonora 

Compositor/Estudioso Compositora/Estudiosa 

Pierre Schaeffer (1910-1995) Jacqueline Nova (1935-1975) 

John Cage (1912-1992) Hildegard Westerkamp (1946) 

Murray Schafer (1933) Katharine Norman (1960) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como procedimento metodológico, sugiro iniciar a aula com uma escuta, reforçando a 

importância da prática de apreciação. A partir de “Breathing Room” (Hildegard 

Westerkamp),170 poderão ser conduzidos questionamentos aos(às) alunos(as): Que elementos 

da natureza vocês ouviram nesta escuta? Em quais locais serão encontradas estas sonoridades? 

Com base nos sons da nossa escola, como poderia ser essa composição? Outra atividade prática 

para despertar a percepção no momento inicial desta aula é propor silêncio durante um minuto 

e pedir que os(as) alunos(as) anotem no caderno os sons ouvidos. A partir destas provocações 

o(a) docente poderá teorizar o que é uma “Paisagem sonora”,171 bem como apresentar a 

compositora Hildegard Westerkamp (1946) da escuta inicial. O criador do termo Pierre 

Schaeffer (1910-1995) ou o difusor mais recente Murray Schafer (1933), também poderão ser 

biografados brevemente. 

 
170 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EaIOH4STUNo>. Acesso em 31 maio 2020. 
171 Sugestão de vídeo para reforçar explicação: <https://www.youtube.com/watch?v=_SfwIcvDYac>. Acesso em 

31 maio 2020. 
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A partir de discussões sobre som e silêncio, fortemente apresentadas por John Cage 

(1912-1992), e a diferença de som e ruído, é que surgem as tendências de composição do Século 

XX.172 O(A) professor(a) poderá optar em estender a discussão para os estilos de composição 

de música contemporânea, que agregam elementos da paisagem sonora às suas composições. 

Os experimentos de John Cage na câmera anecóica, bem como uma de suas composições mais 

famosas “4’33” (Quatro minutos e trinta e três segundos),173 somam à discussão a participação 

do público na arte contemporânea, e como as sonoridades cotidianas são incluídas nas 

composições. 

A compositora Jacqueline Nova (1935-1975) utiliza sonoridades da natureza em suas 

composições, um exemplo disto é “Creación de la Terra”.174 Katharine Norman (1960) também 

insere as sonoridades de estudos com paisagens na composição “Making Place”.175 

Sob a perspectiva de ser esta proposição é também de música contemporânea, a aula se 

encaixa para o 8° e 9° anos, conforme os códigos do CREP: PR.EF69AR16.s.8.30 e 

PR.EF69AR16.s.9.31, respectivamente. Cabe aos(a) professor(a) de Arte aprofundar a 

discussão e mediar o nível de conhecimento dos(as) alunos(as) de acordo com a turma/ano a 

ser lecionada. 

Este é um exemplo de como integrar as mulheres em uma proposição pedagógica. Ao 

selecionar o conteúdo da aula, buscar escutas de compositores e compositoras, bem como 

biografias, para que as mulheres passem a ser reconhecidas através das aulas de arte. Abaixo, 

organizei links com as escutas sugeridas, uma atividade prática para realizar com os(as) 

alunos(as) e sugestão de leituras e vídeo para a preparação da aula pelo(a) professor(a). A 

duração desta proposta pode variar de acordo com a profundidade de abordagem a ser escolhida 

pelo(a) docente, mas é entre 4 e 6 h/aula.176 

 Fontes suplementares para preparo de aula se encontram nas caixas de texto 1 e 2. 

 

 
172 Sugestão de vídeo com peça de Cage com piano preparado: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY>. Acesso em 31 maio 2020. 
173 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4>. Acesso em 31 maio 2020. 
174 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=QoiLz-

9XrK0&feature=emb_logo>. Acesso em 31 maio 2020. 
175 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zY8mY8FRp1k>. Acesso em 31 maio 2020. 
176 Sugestão de atividade prática sobre paisagem sonora disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Go2qFdgcVLQ>. Acesso em 31 maio 2020. 
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Caixa de texto 1:  Vídeos complementares para preparo de aula sobre “Paisagem Sonora” 

 

Para o(a) professor(a) assistir:  

• As paisagens sonoras – Murray Schafer explica a respeito (com legenda em 

português). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

YEAEBSiBYA>. Acesso em 30 maio 2020. 

• 2008 - Renée Pietrafesa Bonnet: Mí vida en pocas palavras (se compreender um 

pouco de espanhol). Disponível em: <https://youtu.be/33NiQqMxfaY>. Acesso 

em 30 maio 2020. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YEAEBSiBYA
https://www.youtube.com/watch?v=-YEAEBSiBYA
https://youtu.be/33NiQqMxfaY
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Caixa de texto 2:  Leituras complementares para preparo de aula sobre “Paisagem 

Sonora” 

 

 

3.5.2 Música Orquestral 

 

 A partir do objeto de conhecimento “Materialidades” da proposta da BNCC: 

“(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de 

Referências: 

MONTEIRO DA SILVA, Eliana M. A. Compositoras latino-americanas: vida, obra, 

análise de peças para piano. Trabalho de pós-doutorado - Departamento de música da escola 

de comunicações e artes da Universidade de São Paulo.  São Paulo, 2018. Disponível em 

<http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-

doc/Relatorio%20Final.pdf?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=800>. 

Acesso em: 30 maio 2020. 

PELLIN, Henrique; WOLFFENBÜTTEL, Cristina Rolim. Paisagem Sonora e Composição. 

Anais do SEFIM - Interdisciplinar de Música, Filosofia e Educação, v. 4, n. 1, 2019. 

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sefim/ojs/index.php/sm/article/view/603>. Acesso 

em: 30 maio 2020. 

RODRIGUES, Patrícia Silva. A paisagem sonora da sala de aula: escuta e criação, 

desenvolvimento da compreensão musical e da consciência sobre ecologia acústica. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Artes) – Instituto de Artes da Universidade Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”. São Paulo, 2016. Disponível em: 

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/142823/rodrigues_ps_me_ia.pdf?seq

uence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 30 maio 2020. 

SANTOS, Fátima Carneiro dos. A escuta da cidade/paisagem sonora: um exercício Poético. 

BALEIA NA REDE, v. 1, n. 10, p. 35-47, 2013. Disponível em: 

<file:///C:/Users/andre/Downloads/3354-Texto%20do%20artigo-11166-1-10-

20131205.pdf>. Acesso em: 30 maio 2020. 

 

Sites: 

Do ruído constante ao silêncio impossível: John Cage e 4´33 

https://digartdigmedia.wordpress.com/2013/05/19/do-ruido-constante-ao-silencio-

impossivel-john-cage-e-433/ 

Katherine Nova (site em inglês – sugiro utilizar tradutor) 

http://www.novamara.com/about/ 

Murray Schafer: Os ‘Sons do mundo’ e a Conscientização Sonora 

https://terradamusicablog.com.br/murray-schafer-pedagogia-musical/ 

 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/142823/rodrigues_ps_me_ia.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/142823/rodrigues_ps_me_ia.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://digartdigmedia.wordpress.com/2013/05/19/do-ruido-constante-ao-silencio-impossivel-john-cage-e-433/
https://digartdigmedia.wordpress.com/2013/05/19/do-ruido-constante-ao-silencio-impossivel-john-cage-e-433/
http://www.novamara.com/about/
https://terradamusicablog.com.br/murray-schafer-pedagogia-musical/
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instrumentos musicais diversos” (BRASIL, 2018, p. 207); e com vistas à CREP, esta proposta 

poderá ser adequada pelo(a) professor(a) para todos os anos do ensino fundamental II, 

dependendo da profundidade da abordagem e especificidade exigida dos conteúdos, mantendo-

se o mesmo objetivo de aprendizagem. 

 A Tabela 11 foi elaborada a partir de uma busca no repertório das composições de 

compositores e compositoras, que escreveram sinfonias/concertos para orquestra. Com a 

intenção de mostrar também aos(as) alunos(as) as variações nas sonoridades inseridas nas peças 

orquestrais dos diferentes períodos históricos da música, Clássico, Romântico e Moderno.  

 

Tabela 11: Compositores(as) de Música Orquestral 

Compositor Período Compositora 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Clássico Marianne Anna Martinez (1744-1812) 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) Romântico Amanda Röntgen-Maier (1853-1894) 

Igor Stravinsky (1882-1971) Moderno Zara Aleksandrovna Levina (1906-1976) 

Fonte: elaborado pela autora. 

A proposição a partir de tabelas comparativas, poderá ser aplicada para outros temas, 

como por exemplo: música vocal, música brasileira, compositores de ópera, enfim, basta o(a) 

professor(a) eleger uma temática. Além disso, elencando mulheres em paralelo à nomes 

masculinos, minimizará a impressão de que só houveram homens na música erudita ocidental, 

abrindo possibilidade para que os(as) discentes pesquisem nomes e obras de compositoras. 

Para esta proposta específica, separei sugestões de vídeos e áudio para serem incluídos 

na aula. Como professora, costumo iniciar minha aula propondo uma apreciação, que neste 

caso, seria um trecho da “Violin Concerto” da compositora Amanda Röntgen-Maier (1853-

1894).177 A partir da escuta, poderão ser levantadas questões como: quais instrumentos estavam tocando 

na execução desta peça? A partir do reconhecimento dos timbres que os(as) alunos já conhecem 

podem ser apresentadas as famílias musicais que compõe uma orquestra: cordas, madeiras, 

metais e percussão. 

Cabem também breves explicações acerca dos períodos históricos. O período clássico é 

compreendido entre a segunda metade do século XVIII e início do XIX, o Romântico entre 

1815 e 1910 aproximadamente e o Moderno, na primeira metade do século XX. A divisão não 

é rígida, Ludwig van Beethoven (1770-1827) por exemplo, compôs tanto no estilo clássico, 

 
177 Escuta disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=NhIvuKm1yPM>. Acesso em 31 maio 2020. 
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como foi alterando para uma tendência romântica. A partir da apreciação do vídeo (inteiro ou 

parte) de execução da “5° Sinfonia” de Beethoven,178 poderá ser explicada a função do regente 

na liderança de uma orquestra.  

A sugestão do vídeo “The piano Concertos”, da compositora Zara Aleksandrovna 

Levina (1906-1976),179 além de mostrar uma maestrina a frente de uma orquestra, pode servir 

de base para uma explicação a respeito da diferença de uma sinfonia de um concerto. Na 

sinfonia, não há nenhum instrumento solista, em destaque na orquestra, enquanto no concerto, 

um instrumento tem destaque. Na composição de Levina, isso acontece com o piano. Nas peças 

apresentadas até o momento, o(a) professor(a) poderá destacar e mostrar nos vídeos os nomes 

dos instrumentos musicais e a qual grupo/família pertencem. 

A “Sinfonia n° 5” de Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893),180 poderá ser apresentada 

aos alunos mostrando os movimentos (partes) que compõe uma sinfonia. O link disponibilizado 

logo abaixo, apresenta a duração e o nome de cada um dos movimentos que compõe a peça. As 

orquestras tem variação na quantidade de músicos, no período clássico e romântico eram de 

normalmente mais de 80 músicos. Existe, no entanto, a configuração com menos músicos, a 

chamada orquestra de câmara, que poderá ser visualizada no “Concerto em A (Lá) maior” da 

compositora Marianne Anna Martinez (1744-1812) do período clássico.181 

A partir do compositor Igor Stravinsky (1882-1971), poderá ser mostrada a execução de 

“The Rite of Spring”,182 que mostra a partitura (notação tradicional) enquanto a orquestra toca. 

Podendo ser observado como cada instrumento toca a partir de uma das linhas na pauta. Outra 

sugestão do compositor, é “Stravinsky's Rite of Spring Clap-along to really test your skills 

...!”,183 em que poderá ser exemplificada a atuação dos instrumentos de percussão da orquestra. 

O(A) docente poderá optar por apresentar breves biografias dos(as) compositores(as) 

como também, propor uma pesquisa aos alunos. No caso das aulas para turmas do 9° ano, 

poderão ser destacados conteúdos mais complexos como melodia e harmonia das escutas 

propostas. O(A) professor(a) tem autonomia para apresentar o conteúdo no nível que julgar 

pertinente a cada turma/ano. Quanto as atividades práticas, sugiro colocar trechos dos diferentes 

 
178 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8>. Acesso em 31 maio 2020. 
179 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NmgR8sRT3tM>. O vídeo tem explicações em alemão 

e inglês, no entanto, considero a apreciação válida apesar disto, pois os vídeos de compositoras ainda são 

restritos e foi o único encontrado, com imagens da orquestra em execução. Acesso em 31 maio 2020. 
180 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w2JBT0HC98I>. Acesso em 31 maio 2020. 
181 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tr-r35XkZF8>. Acesso em 31 maio 2020. 
182 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rP42C-4zL3w>. Acesso em 31 maio 2020. 
183 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-1Frm9LrnfE>. Acesso em 31 maio 2020. 
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instrumentos para os alunos identificarem a qual pertence.184 Além disso podem ser realizadas 

atividades em que sorteiam a imagem de um instrumento e digam o seu nome. Esta proposta 

poderá variar entre 4 e 8 h/aula, variando com a proposta e do(a) professor(a). 

Fontes suplementares para preparo de aula se encontram na caixa de texto 3. 

 

Caixa de texto 3:  Leituras complementares para preparo de aula sobre “Música 

Orquestral” 

 

 

3.5.3 Música Popular Brasileira 

  

 A partir desta terceira proposição, o(a) aluno(a) poderia “(EF69AR18) Reconhecer e 

apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para 

o desenvolvimento de formas e gêneros musicais” (BRASIL, 2018, p. 207). Enfatizo neste caso 

a música popular brasileira e elaborei a Tabela 12 a partir da busca de compositores(as) que 

tivessem em seu repertório canções sobre o “Amor”. Esta escolha por temática poderia ser 

aplicável para a elaboração de outras tabelas, como por exemplo, canções que falem de guerra, 

tristeza, discriminação, preconceito, trabalho. 

 

Tabela 12: Compositores(as) de MPB 

Compositor Compositora 

Pixinguinha (1897-1973) Dolores Duran (1930-1959) 

Cartola (1908-1980) Maysa (1936-1977) 

Caetano Veloso (1932) Sueli Costa (1943) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 
184 Sugiro um jogo musical disponível em: <https://paulamusique.com/jogo-musical-timbre-instrumentos-da-

orquestra/>. Acesso em 31 maio 2020. 

Sites:  

Organizando a Orquestra Sinfônica – infográfico1 

https://souzalima.com.br/blog/organizando-orquestra-sinfonica/ 

Orquestra 

https://www.infoescola.com/musica/orquestra/ 

 

 

https://souzalima.com.br/blog/organizando-orquestra-sinfonica/
https://www.infoescola.com/musica/orquestra/
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 De maneira proposital, incluí compositores(as) de origem negra, que costumam sofrer 

exclusão dos repertórios, especialmente as mulheres (Interseccionalidade – CRENSHAW, 

2004). A proposta pedagógica poderá ser conduzida inicialmente com uma escuta de 

Pixinguinha (1897-1973).185 A partir da versão sugerida, perceber se os(as) alunos(as) 

conhecem a canção “Carinhoso” e até se motivem a cantarolar acompanhando a escuta. Com 

base no CREP (PR.EF69AR18.d.7.113), averiguar se identificam o gênero musical a que 

pertence. 

 A cantora Maysa (1936-1977) fez sucesso interpretando “Hino ao amor” de Edith Piaf, 

Marguerite Monnot e Odayr Marsano.186 No entanto, ela também tem composições próprias. 

Pode ser explicada, neste caso a diferença entre compositor e intérprete, bem como, a partir das 

proposições, os(as) alunos(as) identificarem elementos como melodia, harmonia e ritmo, 

agregando à explicação de música mista, que integra vocal com instrumental. Outro bom 

exemplo é o vídeo de Dolores Duran (1930-1959) cantando “A noite do meu bem”.187 

 A partir da canção “Amor Mais Que Discreto” de Caetano Veloso (1932), com 

apreciação de vídeo, proponho uma atividade de identificação dos instrumentos que compõe 

uma banda, diferente da orquestra. Quais os instrumentos da família dos eletrônicos? A partir 

da lista temos ainda Cartola (1908 – 1980) com a canção “As rosas não falam”188 e Sueli Costa 

(1943) com “Amor Blue”.189 A partir da letra de Cartola, podem ser discutidos elementos 

inerentes à arte e música, como discutir as sensações despertadas a partir dela. “Amor blue”190 

pode ser temática para uma discussão a respeito deste sentimento, nas diferentes configurações 

de gênero, para além dos gêneros masculino e feminino, incluindo assim o respeito à 

diversidade. 

 Uma atividade de criação possível, divididos em grupos, os(as) alunos(as) criarem uma 

pequena melodia com letra sobre a temática “Amor”, que poderá ser gravada ou apresentada 

para a classe. As biografias podem ser uma sugestão de pesquisa aos(às) alunos(as). Essa 

proposição pode variar de acordo com ano/turma que o(a) docente aplicá-la, com duração entre 

4 e 8 h/aula. 

 
185 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EGWg4YpS1ls>. Acesso em 31 maio 2020. 
186 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yj-wFVSI8Hk>. Acesso em 31 maio 2020. 
187 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AB3pVA-vnVE>. Acesso em 31 maio 2020. 
188 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5j3QjEk-

6c0&feature=emb_logo>. Acesso em 31 maio 2020. 
189 Escuta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=cCg5Zh-nFOQ>. Acesso 

em 31 maio 2020. 
190 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FohCXhLH50g>. Acesso em 

31 maio 2020. 
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Fontes suplementares para preparo de aula se encontram na caixa de texto 4. 

 

Caixa de texto 4:  Referências complementares para preparo de aula sobre “MPB” 

 

 

 Para  finalizar estas propostas, gostaria de sugerir alguns sites (Caixa de texto 5) que 

poderão auxiliar o(a) docente, quando utilizar algum recurso didático androcêntrico, e a partir 

da menção masculina, verificar a qual período e estilo corresponde, buscando uma ampliação 

de repertório com um nome feminino correspondente, além das tabelas já contidas nesta 

dissertação. 

 Percalços serão também identificados quanto às informações biográficas das mulheres 

musicistas estrangeiras e ainda pouco divulgadas no Brasil, pois estão disponíveis, em sua 

maioria, em idiomas como inglês ou espanhol. Sugiro a utilização de tradutores e eventuais 

atividades interdisciplinares de Arte com Inglês ou Arte com Espanhol, a depender da língua 

estrangeira ofertada na grade curricular da escola. 

 

 

Sites:  

Recordar é viver: as 25 melhores músicas de amor da MPB do passado 

https://www.maioresemelhores.com/melhores-musicas-amor-mpb-passado/ 

A diferença entre o letrista e o compositor  

https://paulamusique.com/a-diferenca-entre-letrista-e-compositor/ 

 

Para o(a) professor(a) assistir (pode também ser assistido com os alunos):  

Os 3 elementos da música - Melodia, Harmonia e Ritmo 
https://www.youtube.com/watch?v=NL7e4fw-Xqs 

 

 

https://www.maioresemelhores.com/melhores-musicas-amor-mpb-passado/
https://paulamusique.com/a-diferenca-entre-letrista-e-compositor/
https://www.youtube.com/watch?v=NL7e4fw-Xqs
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Caixa de texto 5:  Referências complementares para busca de mulheres musicistas e 

compositoras 

 

Sites: 

Buscar compositoras eruditas na linha do tempo disponível em: 

https://musicalics.com/en/female-composers 

10 mulheres compositoras na música erudita 

https://terradamusicablog.com.br/as-mulheres-na-musica-classica/ 

Sambadas: compositoras destacam protagonismo da mulher no samba 

https://tvbrasil.ebc.com.br/fique-ligado/2020/01/sambadas-compositoras-destacam-

protagonismo-da-mulher-no-samba 

Mulheres na música: conheça 15 instrumentistas brasileiras 

https://www.ebc.com.br/cultura/2015/03/mulheres-na-musica-conheca-15-instrumentistas-

brasileiras 

Do samba ao punk rock: conheça grupos musicais formados apenas por mulheres 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/03/do-samba-ao-

punk-rock-conheca-grupos-musicais-formados-apenas-por-mulheres-

ck7f0sca001nr01pqzrd768se.html 

As 25 jovens compositoras brasileiras que você precisa conhecer 

https://www.ebiografia.com/jovens_compositoras_brasileiras/ 

Dia da Mulher: 60 mulheres que fizeram e fazem história no mundo da música 

https://br.jetss.com/noticias/mundo/2019/03/mulheres-que-historia-no-mundo-da-musica/ 

10 mulheres da nova música autoral brasileira que você precisa conhecer 

https://gq.globo.com/Cultura/Musica/noticia/2018/03/10-mulheres-da-nova-musica-

autoral-brasileira-que-voce-precisa-conhecer.html 

 

 

https://musicalics.com/en/female-composers
https://terradamusicablog.com.br/as-mulheres-na-musica-classica/
https://tvbrasil.ebc.com.br/fique-ligado/2020/01/sambadas-compositoras-destacam-protagonismo-da-mulher-no-samba
https://tvbrasil.ebc.com.br/fique-ligado/2020/01/sambadas-compositoras-destacam-protagonismo-da-mulher-no-samba
https://www.ebc.com.br/cultura/2015/03/mulheres-na-musica-conheca-15-instrumentistas-brasileiras
https://www.ebc.com.br/cultura/2015/03/mulheres-na-musica-conheca-15-instrumentistas-brasileiras
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/03/do-samba-ao-punk-rock-conheca-grupos-musicais-formados-apenas-por-mulheres-ck7f0sca001nr01pqzrd768se.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/03/do-samba-ao-punk-rock-conheca-grupos-musicais-formados-apenas-por-mulheres-ck7f0sca001nr01pqzrd768se.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/03/do-samba-ao-punk-rock-conheca-grupos-musicais-formados-apenas-por-mulheres-ck7f0sca001nr01pqzrd768se.html
https://www.ebiografia.com/jovens_compositoras_brasileiras/
https://br.jetss.com/noticias/mundo/2019/03/mulheres-que-historia-no-mundo-da-musica/
https://gq.globo.com/Cultura/Musica/noticia/2018/03/10-mulheres-da-nova-musica-autoral-brasileira-que-voce-precisa-conhecer.html
https://gq.globo.com/Cultura/Musica/noticia/2018/03/10-mulheres-da-nova-musica-autoral-brasileira-que-voce-precisa-conhecer.html
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com um aporte da epistemologia feminista e dos fundamentos da teoria bourdieusiana, 

esta dissertação apresentou os resultados da análise dos quatro livros da coleção Por toda parte 

(FERRARI et al., 2015) para o ensino fundamental II, distribuídos nas escolas públicas pelo 

PNLD 2017 em todo território brasileiro. De acordo com os objetivos da pesquisa, averiguei 

como se dá a diversidade de gênero no corpus. Constatei a inequidade nas menções de homens 

e mulheres, confirmando a hipótese de androcentrismo no repertório da coleção didática. 

Foi contabilizado um total de 749 nomes nos quatro livros didáticos destinados ao 

ensino de Arte do 6°, 7°, 8° e 9° ano do ensino fundamental II. Considerados aqueles 

pertencentes às quatro linguagens artísticas, 577 dos mencionados são homens, 120 mulheres e 

52 de grupo misto (artistas de ambos os gêneros).  Portanto, a coleção analisada privilegia um 

repertório masculino de história da arte. Constatada a defasagem na menção de artistas 

mulheres, escolhi a linguagem da música para realizar uma proposição de ampliação de 

repertório para compositoras e musicistas. Essa opção se deu não somente porque a música é a 

minha principal subárea de formação e prática docente, mas porque constatei menor 

representatividade de musicistas e compositoras mulheres na análise qualiquantitativa do 

corpus. 

A proposta foi elaborada com base nas menções dos músicos e compositores 

apresentados nos livros didáticos. Por meio de tabelas, sugeri um total de 100 mulheres 

compositoras/musicistas, 5 bandas femininas e 4 duplas femininas. As tabelas foram 

comentadas, com breve menção da biografia e indicações de sites nas notas de rodapé, 

auxiliando o/a docente que poderá utilizar as proposições. 

Os livros didáticos de Arte para o fundamental II, podem ser considerados uma 

conquista a partir do PNLD 2017, primeiro a disponibilizar livro para este nível de ensino. São 

relevantes especialmente porque os conhecimentos a serem ministrados na disciplina de Arte 

exigem uma formação polivalente, nas linguagens de artes visuais, dança, música e teatro. 

Normalmente, a formação do(a) docente é em uma das linguagens apenas, dificultando a sua 

atuação no componente curricular. No entanto, como o livro é o principal aporte, acaba 

reforçando habitus androcêntricos em um currículo oculto. 

Em decorrência das lutas e conquistas feministas, posso estar hoje escrevendo esta 

dissertação. Ao longo da história, nem todas as pautas feministas foram de interesse da mulher 

branca de origem europeia, categoria étnica à qual pertenço, mas com esta pesquisa, ampliei o 
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olhar quanto às sobreposições de preconceitos para além das discriminações de gênero. O 

feminismo  interseccional, sobretudo, traz pautas urgentes nas discussões de currículo,  pois se 

as mulheres negras (assim como as indígenas e de outras etnias) sofreram e sofrem uma 

imposição histórico-cultural de subalternidade, todos os tipos de discriminação serão 

minimizados por meio da inclusão curricular de artistas representativas de múltiplas etnias, 

classes e identidades culturais 

Quanto a história da mulher na música, encontrar livros, dissertações, teses e artigos de 

historiografias de mulheres compositoras e musicistas, tanto nacionais como internacionais, 

provam que a história vem sendo reescrita. Isso reforça o descompasso e sub-representação 

delas nos currículos escolares, que seguem legitimando uma ação pedagógica de violência 

simbólica, ao considerar a visão de mundo masculina como legítima. É mais agravado ainda, 

considerar a maioria do professorado de Arte composto por mulheres, que se mantém sob uma 

dominação desapercebida (violência simbólica), reproduzindo habitus androcêntricos 

imperceptíveis para muitas, seja por desconhecimento ou intencionalidade, força de um 

repertório adquirido e não questionado. 

Pouco ainda tem se discutido a respeito do androcentrismo e a diversidade de gênero no 

currículo. Pesquisas merecem avançar. Entendendo os efeitos do currículo oculto nos 

comportamentos das futuras gerações, é urgente repensar também a formação de 

professores(as), bem como os materiais que envolvem toda a ação curricular. No entanto, diante 

do panorama atual, encorajo os(as) docentes que já possuem o entendimento acerca do 

androcentrismo, a serem professores(as) pesquisadores(as), buscando alternativas para ampliar 

a menção de artistas mulheres nas suas aulas de Arte. 

Ciente da carga horária limitada da disciplina nos currículos escolares, penso na 

ampliação de repertório não como uma dobra no tempo, mas através de procedimentos  do(a) 

professor(a), como a elaboração de tabelas, conforme sugerido no tópico sobre a linha do tempo 

complementar, ampliando a menção das mulheres em paralelo à menção dos artistas homens. 

A intenção desta pesquisa, em nenhum momento, é a de desqualificar os artistas homens, bem 

como o recurso didático Por toda parte (FERRARI et al., 2015), que inclusive incluiu no 

encarte do(a) professor(a) a preocupação com a diversidade de gênero. No entanto, os 

conteúdos não contemplam esta prerrogativa. 

A partir das proposições que realizei, busco minimizar o androcentrismo nas aulas de 

Arte. No entanto, o senso-comum sugere que a escola está ainda longe de promover a equidade 

de gênero, pois as pesquisas na reescrita e inclusão das mulheres na história ainda necessitam 
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um processo mais longo de desnaturalização dos comportamentos sociais, conforme aponta 

Bourdieu (2012). É sabido, no entanto, que a escola é um dos locais de legitimação do habitus 

androcêntrico. Por isso, intervenções nos ambientes escolares geram a expectativa de uma 

mudança gradual de comportamento. 

Considero, por fim, a postura do(a) docente como a principal propulsora de ação efetiva 

na desnaturalização do androcentrismo, pois pode haver leis, normativas, currículos alinhados 

quanto à questão de diversidade de gênero, mas se houver ausência crítica do(a) professor(a) 

quanto a lacuna das artistas mulheres, a desnaturalização do androcentrismo não ocorrerá ou 

será lenta. Do contrário, se os currículos ainda não estiverem alinhados à diversidade cultural e 

de gênero, é a atuação do(a) professor(a) nas equipes pedagógicas e na sala de aula que irá 

interferir diretamente nos conteúdos apresentados aos(as) seus(suas) alunos(as), promovendo a 

desarticulação do androcentrismo. 
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APÊNDICE 1191 

Quadro 1: Classificação dos artistas mencionados no livro Por toda parte (FERRARI et al., 2015) 6° 

ano, com linha do tempo, linguagem artística a qual se refere no conteúdo, gênero, ofício e o país de 

origem. 

ANÁLISE POR TODA PARTE 6° ANO 

U1 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

11; 12; 

19;22;29; 

56 

Candido Portinari (1903-1962) Artes Visuais masculino Pintor Brasil 

13;23;24 Maria Gadú (1986) Música feminino 
Cantora e 

compositora 
Brasil 

14 Gilberto Gil (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

14 João Donato (1934) Música masculino Compositor Brasil 

16 Lygia Pape (1927-2004) Artes Visuais feminino Performer Brasil 

17 Pablo Picasso (1881-1973) Artes Visuais masculino Pintor Espanha 

18 Alain Guerra (1968) Artes Visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Cuba 

18 Neraldo de La Paz (1955) Artes Visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Cuba 

26 Sérgio Bardotti (1939-2007) Música masculino 
Compositor e 

letrista 
Itália 

26 Luiz Enriquez (1933-2017) Música masculino Compositor Argentina/Itália 

26 
Chico Buarque de Holanda 

(1944) 
Música masculino Cantor e compositor Brasil 

26 João Gilberto (1931-2019) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

27 Jorge Ben Jor (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

27 
Vinicius de Moraes (1913-

1980) 
Música masculino Compositor e poeta Brasil 

27 Toquinho (1946) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

27 Ney Matogrosso (1941) Música masculino Cantor e intérprete Brasil 

28 Cildo Meireles (1948)  Artes Visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Brasil 

28 Marcela Lordy (1974) Teatro feminino Diretora de cinema Brasil 

30; 31 Diego Rivera (1886-1957) Artes Visuais masculino Pintor muralista México 

30 Grupo Objetos Pixadores Artes Visuais misto Grafite Brasil  

31 
David Alfaro Siqueiros (1896-

1974) 
Artes Visuais masculino Pintor muralista México 

33 Haas e Hahn Artes Visuais masculino Pintores grafiteiros Holanda 

34 
Marchal Mithouard - Shaka 

(1975) 
Artes Visuais masculino 

Escultor, pintor e 

grafiteiro 
França 

40 Banda Euterpe Música misto Banda Brasil 

43; 67 Cia. de Dança Deborah Colker Dança misto 
Dança 

contemporânea 
Brasil 

44; 60; 

61; 65 
Cia. do Quintal Teatro misto Grupo de teatro Brasil 

45 Cia. de Dança Brainstorm Dança misto Grupo dança de rua Brasil 

46 Oswaldo Montenegro (1956) Música masculino Músico e poeta Brasil 

48 Policleto (470-405 a.C.) Artes Visuais masculino Escultor/arquiteto Grécia 

 
191 Todos os levantamentos e quadros apresentados no apêndice desta dissertação foram elaborados pela autora, 

Andréia Schach Fey. 
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48 Eurípedes (480-406 a.C) Teatro masculino Dramaturgo Grécia 

49 Pintor de Príamo Artes Visuais masculino Escultor e pintor Grécia 

50; 51 Joan Miró (1893-1983) Artes Visuais masculino Pintor Espanha 

51 Pernas Pro Ar (1988) Teatro misto Grupo de teatro Brasil 

52 Cia. Buraco d'Oráculo (1998) Teatro misto Grupo teatro Brasil 

53 Sidney Miller (1945-1980) Música masculino Compositor Brasil 

53 Nara Leão Música feminino Cantora e intérprete Brasil 

55 Circo Nacional Chinês Teatro misto Grupo circense China 

57 Circo Bragassi (1830) Teatro misto Grupo circense Brasil 

58 Cirque du Soleil (1984) Teatro misto Grupo circense Canadá 

62 Rhena de Faria Teatro feminino 
Atriz, palhaça e 

improvisadora 
Brasil 

63 Dançarinos de Street Dance Dança misto 
Grupo de Street 

Dance 
Brasil 

66 Cia. Barbixas de Humor Teatro masculino 
Grupo de teatro de 

improvisação 
Brasil 

U2 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

80 Milton Nascimento (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

80 Márcio Borges (1946) Música masculino 
Escritor e 

compositor 
Brasil 

84 Rafael Sanzio (1483-1520) Artes Visuais masculino Pintor Itália 

85 Jacopo Tintoretto (1518-1594) Artes Visuais masculino Pintor Itália 

91 Zeca Baleiro (1966) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

91 Ramiro Musotto (1963-2009) Música masculino 
Músico e 

compositor 
Argentina/Brasil 

91 Celso Borges (1959) Música masculino Poeta e músico Brasil 

93; 94; 95 Albert Eckhout (1610-1666) Artes Visuais masculino Pintor Holanda 

97 
Tarsila do Amaral (1886-

1973) 
Artes Visuais feminino Pintora Brasil 

97 
Oswald de Andrade (1890-

1954) 
Artes Visuais masculino Escritor Brasil 

102 Lúcia Hussak van Velthem  Artes Visuais feminino 

Fotógrafa, 

antropóloga e 

museóloga  

Brasil 

106 Ana Lúcia Vulfe Nötzold Artes Visuais feminino Escritora Brasil 

106 
Ninarosa Mozzato da Silva 

Manfroi 
Artes Visuais feminino Escritora Brasil 

110 Oséias Leivas Silva (1971) Artes Visuais masculino Pintor Brasil 

118 Pierre Déléage Artes Visuais masculino 
Escritor e 

antropólogo 
França 

121;137 Cildo Meireles (1948) Artes Visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Brasil 

123; 143 José de Anchieta (1534-1597) Artes Visuais masculino Escritor Espanha/Brasil 

124 
Sebastian Münster (1488-

1552) 
Artes Visuais masculino Gravurista Alemanha 

125 Dorival Caymmi (1914-2008) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

129 
Policarpo de Oliveira 

Bernardes (1695 - 1778)  
Artes Visuais masculino Pintor Portugal 

131 
Rafael Bordalo Pinheiro 

(1846-1905) 
Artes Visuais masculino Pintor Portugal 

131 Paolo Ferreira (1911-1999) Artes Visuais masculino Pintor Portugal 
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131 Jorge Barradas (1894-1971) Artes Visuais masculino Pintor Portugal 

131 Maria Keil (1914-2012) Artes Visuais feminino Pintora Portugal 

136 Anatoly Beloshchin Artes Visuais masculino Fotógrafo Rússia 

138 Fernando Pessoa (1888-1935) Artes Visuais masculino Poeta e escritor Portugal 

140 Victor Meirelles (1832-1903) Artes Visuais masculino Pintor Brasil 

141 Antônio Parreiras (1860-1937) Artes Visuais masculino Pintor Brasil 

144 Candido Portinari (1903-1962) Artes Visuais masculino Pintor Brasil 

145 
Serafim Soares Leite (1890-

1969) 
Teatro masculino 

Poeta jesuíta, 

escritor, historiador 
Portugal/Brasil 

145 
Lothar Francisco Hessel 

(1915-2007) 
Teatro masculino Escritor Brasil 

145 Georges Raeders (1896-1955) Teatro masculino Escritor Brasil 

146 Space Invader Artes Visuais masculino Arte instalação França 

147 Coletivo MUDA Artes Visuais misto Arte instalação Brasil 

149 Dupla PORO Artes Visuais misto 

Arte com azulejos 

de papel/Arte 

efêmera 

Brasil 

151 Mariana Castro Alves Artes Visuais feminino Escritora/ jornalista Brasil 

153 Irmão Brothers Band Teatro misto 
Grupo de 

Teatro/dança  
Brasil 

154 Gil Vicente (1465-1537) Teatro masculino Dramaturgo Portugal 

154 Companhia do Latão (1996) Teatro misto Grupo de Teatro Brasil 

154 Ariano Suassuna (1927-2014) Teatro masculino Dramaturgo Brasil 

154 Giramundo Teatro misto Grupo de Teatro Brasil 

154 Grupo Cupuaçu (1986) Teatro misto Grupo de Teatro Brasil 

156 Marcel Marceau (1923-2007) Teatro masculino Ator França 

U3 - pág.   Artista Linguagem Gênero Ofício País 

167; 170; 

171 
Ammer Jácome (1980) Artes visuais masculino Artista plástico Brasil 

168; 174; 

175; 183; 

185 

Rosana Paulino (1967) Artes visuais feminino Artista plástico Brasil 

169; 186; 

187; 236 

Chico Science-Francisco de 

Assis França (1966-1997) 
Música masculino Cantor e compositor Brasil 

169 
Lúcio Maia - Jackson 

Bandeira (1971) 
Música masculino Músico guitarrista Brasil 

169; 186; 

200; 236 
Nação Zumbi (1990) Música masculino Grupo musical Brasil 

171 Allan Salles (1960) Música masculino Cordelista Brasil 

171 Gustavo Rosa (1946-2013) Artes visuais masculino Pintor e desenhista Brasil 

172; 173 
José Sabóia do Nascimento 

(1949) 
Artes visuais masculino Pintor Brasil 

176 Edy Rock (1968) Música masculino Rapper Brasil 

176 Mano Brown Música masculino Rapper Brasil 

176 Racionais Mc's (1988) Música masculino Grupo de Rap Brasil 

177 

Mestre Didi-Deoscóredes 

Maxiliano dos Santos (1917-

2013) 

Artes visuais masculino 
Escultor e artista 

plástico 
Brasil 

178 Christiane Coutinho Artes visuais feminino Artista e designer Brasil 

178 Erick Orloski Artes visuais masculino 
Desenhista de 

quadrinhos 
Brasil 
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179 Rubem Valentim (1922-1991) Artes visuais masculino Pintor e escultor Brasil 

180 Carybé (1911-1997) Artes visuais masculino Pintor e desenhista Argentina/Brasil 

181; 182; 

223 
Martinho da Vila (1938) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

182 
Aleijadinho-Antônio 

Francisco Lisboa (1730-1814) 
Artes visuais masculino Pintor e escultor Brasil 

182 
Manoel da Costa Ataíde 

(1762-1830) 
Artes visuais masculino Pintor e escultor Brasil 

188; 189 Guilherme Kramer (1978) Artes visuais masculino Artista plástico Brasil/Espanha 

189; 236 Gilberto Gil (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

191 Alexandre Beck (1972) Artes visuais masculino 
Ilustrador e 

cartunista 
Brasil 

192 
Nicolas-Jacques Conté (1755-

1805) 
Artes visuais masculino 

Pintor e inventor do 

lápis 
França 

200 Jorge Dü Peixe (1967) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

201 Fred Zero Quatro (1965) Música masculino Cantor e músico Brasil 

201 
Grupo Mundo Livre S/A 

(1984) 
Música masculino 

Grupo Banda 

Manguebeat 
Brasil 

206 Maracatu Baque Solto Dança misto Grupo de maracatu Brasil 

208; 225; 

242 
Carlos Kater (1948) Música masculino 

Compositor e 

musicólogo 
Brasil 

209 Walter França (1945) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

211 
Bebeth - Elizabeth Rodrigues 

Faber 
Artes visuais feminino Artista plástico Brasil 

212 
Antônio Militão dos Santos 

(1956) 
Artes visuais masculino Artista plástico Brasil 

213 Andrea Teixeira Leite Artes visuais feminino Artista plástico Brasil 

216 Caetano Veloso (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

217 Milton Nascimento (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

217 Novelli (1945) Música masculino Músico baixista Brasil 

217 Nelson Angelo (1949) Música masculino 
Cantor, compositor 

e violonista 
Brasil 

217 Fran - Francis Hime Música masculino Compositor Brasil 

218 
Francisco Mignone (1897-

1986) 
Música masculino Compositor Brasil 

218 Orquestra Sinfônica Jovem Música misto Grupo orquestral Brasil 

218 Coral Infantojuvenil Música misto Grupo coral Brasil 

221 Jorge Mautner (1941) Música masculino Compositor Brasil 

221 Nelson Jacobina (1953-2012) Música masculino Compositor Brasil 

222 Jorge Bem Jor (1945) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

223 Geraldo Babão (1926-1988) Música masculino Compositor Brasil 

223 Djalma Sabiá (1926) Música masculino Compositor Brasil 

223 
Binha-Jarbas Soares de 

Carvalho  
Música masculino Compositor Brasil 

224; 245 
Mário de Andrade (1893-

1945) 
Música masculino 

Poeta, escritor e 

musicólogo. 
Brasil 

224 
Tarsila do Amaral (1886-

1973) 
Artes visuais feminino Pintora Brasil 

226 Olavo Bilac (1865-1918) Artes visuais masculino Poeta Brasil 

227 Walter Lima Jr. Teatro masculino Diretor de cinema Brasil 

228 
Mestre Salustiano (1945-

2008) 
Música masculino Músico e luthier   Brasil 
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228 Mané Pitunga (1930-2002) Música masculino Músico e luthier   Brasil 

230 Maracatu Piaba de Ouro Dança misto Grupo de maracatu Brasil 

231 
Manoel Salustiano Filho 

(1970) 
Música masculino Músico Brasil 

232 
Michelangelo Merisisi da 

Caravaggio (1571-1610) 
Artes visuais masculino Pintor Itália 

233 Guido D'Arezzo (992-1050) Música masculino Músico e monge Itália 

238 Rio Maracatu Música misto 
Grupo/bloco de 

maracatu 
Brasil 
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APÊNDICE 2 

Quadro 2: Classificação dos artistas mencionados no livro Por toda parte (FERRARI et al., 2015) 7° 

ano, com linha do tempo, linguagem artística a qual se refere no conteúdo, gênero, ofício e o país de 

origem. 

ANÁLISE POR TODA PARTE 7° ANO 

U1 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

12; 26; 

29; 38 
Paulo Stocker (1965) Artes Visuais masculino Cartunista Brasil 

13;33 Barbatuques (1995) Música misto 
Grupo de percussão 

corporal 
Brasil 

14; 15; 36 Saul Steinberg (1914-1999) Artes Visuais masculino Cartunista e ilustrador Romênia 

17; 19 Yan Lei (1965) Artes Visuais masculino 
Artista plástico/ 

instalação 
China 

20 
Samuel Finley Breese Morse 

(1791-1972) 
Artes Visuais masculino Artista e inventor EUA 

21 Leocarés (325 a.C.) Artes Visuais masculino Escultor Grécia 

22 
Paolo Caliari Veronese (1528-

1588) 
Artes Visuais masculino Pintor Itália 

22 
Bartolomé Esteban Murillo 

(1618-1682) 
Artes Visuais masculino Artista Espanha 

23 
Leonardo da Vinci (1452-

1519) 
Artes Visuais masculino Pintor Itália 

24; 40 Chico França (1985) Artes Visuais masculino Cartunista Brasil 

30 Mauro Bruzza Música masculino Músico e ator  Brasil 

31 
Raymond Murray Schafer 

(1933) 
Música masculino 

Compositor, escritor e 

musicólogo 
Canadá 

31 Ferruccio Busoni (1866-1924) Música masculino Compositor e pianista Itália 

32 Gilberto Gil (1942) Música masculino 
Compositor e 

intérprete 
Brasil 

32 
Cao Hamburguer - Carlos 

Imperio (1962) 
Teatro masculino Diretor de cinema Brasil 

32 André Abujamra (1965) Música masculino Compositor e músico Brasil 

32 Hélio Zisjid Música masculino Compositor  Brasil 

32 Luiz Macedo Música masculino Compositor Brasil 

33 Fernando Barba (1971) Música masculino Compositor e artista Brasil 

34 Carlos Saldanha Teatro masculino Diretor de cinema Brasil 

41 Arionauro (1968) Artes Visuais masculino Cartunista e ilustrador Brasil 

41 Alexandre Beck (1972) Artes Visuais masculino Cartunista e ilustrador Brasil 

43 
Carlos Drummond de Andrade 

(1902-1987) 
Música masculino Escritor e poeta Brasil 

45 Fabian Oefner Artes Visuais masculino Fotógrafo Suíça 

51 Marisa Monte Música feminino Cantora e compositora Brasil 

56; 79; 80 Fefe Talavera (1979) Artes Visuais feminino Artista plástica Brasil 

57; 81; 83 Walter Smetak (1913-1984) AV e Música masculino 
Artista plástico, 

escultor e compositor 
Suíça/Brasil 

58 Bansky (1973) Artes Visuais masculino Pintor/grafiteiro Inglaterra 

62 Thiago Vaz Artes Visuais masculino Pintor/grafiteiro Brasil 

64 Georges Braque (1882-1963) Artes Visuais masculino Artista moderno França 

64; 78 Pablo Picasso (1881-1973) Artes Visuais masculino Artista moderno Espanha 

65 Raoul Hausmann (1886-1971) Artes Visuais masculino Artista moderno Áustria 
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65 Hannah Höck (1889-1978) Artes Visuais feminino Artista moderna Alemanha 

66 Man Ray (1890-1976) Artes Visuais masculino Pintor e fotógrafo EUA 

67 Julia Kater (1981) Artes Visuais feminino Artista moderna França/Brasil 

71 Alexandros de Antioqui Artes Visuais masculino Escultor Grécia 

71 Míron Artes Visuais masculino Escultor Grécia 

73 Michelangelo (1475-1564) Artes Visuais masculino Escultor Itália 

74 
Aleijadinho -Antônio 

Francisco Lisboa (1738-1814) 
Artes Visuais masculino Escultor Brasil 

74 
Gian Lorenzo Bernini (1598-

1680) 
Artes Visuais masculino Escultor Itália 

75 
Etienne-Maurice Falconet 

(1716-1791) 
Artes Visuais masculino Escultor França 

75 António Canova (1757-1822) Artes Visuais masculino Escultor Itália 

76 
William Wetmore Story 

(1819-1895) 
Artes Visuais masculino Escultor Itália 

76 
Jean-Antoine Houdon (1741-

1828) 
Artes Visuais masculino Escultor França 

77 Camille Claudel (1864-1943) Artes Visuais masculino Escultor França 

77 Auguste Rodin (1840-1917) Artes Visuais masculino Escultor França 

78 Tomie Ohtake (1913-2015) Artes Visuais feminino Escultora Japão/Brasil 

82 Hermeto Pascoal (1936) Música masculino Compositor e músico Brasil 

82 Tom Zé (1936) Música masculino Compositor e músico Brasil 

82 Uakti Música masculino 
Grupo de música 

contemporânea 
Brasil 

93 Renato Russo (1960-1996) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

93 Legião Urbana (1982) Música masculino Banda de Rock Brasil 

93 
Orquestra Sinfônica Brasileira 

(1940) 
Música misto Orquestra Brasil 

U2 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

105; 113; 

114 
Virgínia Rodrigues (1964) Música feminino Cantora Brasil 

106; 123; 

124 
Coral Infanto juvenil Guarani Música misto 

Músicas de tradição 

guarani 
Brasil 

107; 127; 

129 
Grupo Mawaca (1995) Música misto 

Interpretação e 

pesquisa  
Brasil 

108 Jovens aldeia Nova Esperança Música misto Jovens cantando Brasil 

108 Projeto Além do Som Música feminino Cantora Brasil 

108 João Nogueira Música masculino Compositor Brasil 

108 Paulo César Pinheiro Música masculino Compositor Brasil 

108 Lisa Música feminino Cantora e compositora Japão 

109; 113 Caetano Veloso (1942) Música masculino Compositor Brasil 

109 Gal Costa Música feminino Intérprete Brasil 

110 SEIKILOS (+- 200aC-100dC) Música masculino Compositor Grécia antiga 

113 Milton Nascimento (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

113 Jovem brâmane Música masculino Cantor Índia 

114 Santo Agostinho (354-430) Música masculino Compositor Roma antiga 

114 
Giovanni Battista Doni (c. 

1593-1647) 
Música masculino Compositor Itália 

115 
Édouard-Léon Scott de 

Martinville (1817-1879) 
Música masculino 

Artista, inventor 

fonoautógrafo 
França 
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115 
Thomas Alva Edison (1847-

1931) 
Música masculino 

Cineasta, inventor 

fonógrafo 
EUA 

116 Alex Flemming (1954) Artes Visuais masculino 
Artista multimídia, 

arte de instalação 
Brasil 

119 
Demi Lovato - Demetria 

Devonne (1992) 
Música feminino Cantora EUA 

121 Jean Shin (1971) Artes Visuais feminino Escultora Correia do Sul 

122 Edgar Degas (1834-1917) Artes Visuais masculino Pintor França 

122 
Thérésa - Eugénie Emma 

Valladon (1837-1913) 
Música feminino Cantora França 

122 Alexandre Dumas (1802-1873) Escritor masculino Escritor França 

123 Marlui Miranda (1949) Música feminino 
Cantora, compositora 

e pesquisadora 
Brasil 

126 
Jovens aldeia Guarani 

Tenonde Porã 
Música misto 

Grupo da etnia 

Guarani Mbyá 
Brasil 

129 Magda Pucci Música feminino 
Cantora e diretora do 

Mawaca 
Brasil 

129 Angélica Leutwiller Música feminino Cantora do Mawaca Brasil 

129 Christina Guiçá Música feminino Cantora do Mawaca Brasil 

129 Cris Miguel Música feminino Cantora do Mawaca Brasil 

129 Zuzu Leiva Música feminino Cantora do Mawaca Brasil 

129 Sandra Oak Música feminino Cantora do Mawaca Brasil 

129 Rita Braga Música feminino Cantora do Mawaca Brasil 

129 Ana Eliza Colomar Música feminino 
Instrumentista 

Mawaca 
Brasil 

129 Armando Tibério Música masculino 
Instrumentista 

Mawaca 
Brasil 

129 Gabriel Levy Música masculino 
Instrumentista 

Mawaca 
Brasil 

129 Ramiro Marques Música masculino 
Instrumentista 

Mawaca 
Brasil 

129 Valéria Zeidan Música feminino 
Instrumentista 

Mawaca 
Brasil 

131 Bill Watterson (1958-1983) Artes Visuais masculino Cartunista EUA 

133 Alexandre Beck Artes Visuais masculino Cartunista Brasil 

136 
Tarsila do Amaral (1886-

1973) 
Artes Visuais feminino Pintora Brasil 

143; 176 Stanley Kubrick (1928-1999) Teatro masculino Cineasta EUA 

144 
Ildebrando D'Arcangelo 

(1969) 
Música masculino Cantor e ator Itália 

144; 168 
Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791) 
Música masculino Compositor Áustria 

144 
Lorenzo Da Ponte (1749-

1838) 
Música masculino Libretista Itália 

145 Tony Berchmans (1970) Música masculino Músico, pianista Brasil 

145 Alfred Hitchcock (1899-1980) Teatro masculino Diretor de cinema Reino Unido 

146 Mirella Freni (1935) Música feminino Cantora Itália 

146 Cesare Siepi (1923-2010) Música masculino Cantor Itália 

147 Pierre Gailhard (1848-1918) Música masculino Cantor França 

148 Adrian Noble (1950) Teatro masculino Diretor cênico Reino Unido 

148 Stefano Montanari (1949) Música masculino Diretor musical Itália 

149 Thomas Langhoff (1938-2012) Música masculino Diretor musical Suíça 
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149 Thiago Abdalla Música masculino 
Musicista e professor 

de música 
Brasil 

150 
Joseph-Siffred Duplessis 

(1725-1802) 
Artes Visuais masculino Pintor França 

151 Tirso de Molina (1579-1648) Música masculino Poeta Espanha 

151 Jeremy Leven (1941) Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

152; 169 Giuseppe Verdi (1813-1901) Música masculino Compositor Itália 

152 
Antonio Ghislanzoni (1824-

1893) 
Música masculino Libretista Itália 

153 Vincenzo Galilei (1520-1591) Música masculino Compositor e Poeta Itália 

153; 169 Richard Wagner (1813-1883) Música masculino Compositor Alemanha 

153 Rosamund Gilmore Teatro feminino Diretora teatral Alemanha 

154 Jacopo Peri (1561-1633) Música masculino Compositor Itália 

154 Ottavio Rinuccini (1562-1621) Música masculino Libretista Itália 

154 Giulio Cancini (1551-1618) Música masculino Compositor Itália 

154 
Gabriello Chiabrera (1552-

1638) 
Música masculino Libretista Itália 

155 Margot Berthold (1922) Teatro feminino Teatróloga França 

156 
Francesco Maria Piave (1810-

1876) 
Música masculino Libretista Itália 

156 Kurt Weil (1900-1950) Música masculino Compositor Alemanha 

157 Bertold Brecht (1898-1956) Teatro masculino 
Dramaturgo e 

libretista 
Alemanha 

157; 170 
Mozar Camargo Guarnieri 

(1907-1993) 
Música masculino Compositor Brasil 

157 Luiz Fernando Bongiovanni Dança masculino Coreógrafo Brasil 

157 Marcela Benvegnu Artes Visuais feminino Fotógrafa  

158 Grupo Boraimbolá Teatro misto 

Performances 

circenses, dança e 

música 

Brasil 

159 Carlos Gomes (1836-1896) Música masculino Compositor Brasil 

159 Manoel José Gomes Música masculino Maestro/regente Brasil 

159 Lauro Rossi Música masculino Maestro/regente Itália 

159 José de Alencar (1829-1877) Música masculino Poeta e escritor Brasil 

160 José Possi Neto Teatro masculino Diretor teatral Brasil 

160 
Antonio Lotti (Netto) (1954-

2006) 
Música masculino Cantor de ópera Brasil 

160 Douglas Hahn Música masculino Cantor de ópera Brasil 

160 Adelina Peri Música feminino Pianista Itália/Brasil 

162 
Auguste Marie Louis Nicolas 

Lumière (1862-1954) 
Teatro masculino 

Cineasta, inventor - 

irmãos Lumière 
França 

162 
Louis Jean Lumière (1864-

1948) 
Teatro masculino 

Cineasta, inventor - 

irmãos Lumière 
França 

162 George Méliès (1861-1938) Teatro masculino Cineasta França 

162 Júlio Verne Teatro masculino Escritor França 

164 Anna Muylaert (1964) Teatro feminino 
Roteirista e diretora de 

cinema 
Brasil 

164 Cao Hamburger (1962) Teatro masculino Diretor de cinema Brasil 

166; 168 
Claudio Monteverdi (1567-

1643) 
Música masculino Compositor Itália 

166 Francesco Cavalli (1602-1676) Música masculino Compositor Itália 
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166 Georges Bizet Música masculino Compositor Itália 

166 Henri Meilhac Música masculino Libretista Itália 

166 Ludovic Halévy Música masculino Libretista Itália 

167; 168 
Jean-Baptiste Lully (1632-

1687) 
Música masculino Compositor França 

168 
Gioachino Rossini (1792-

1868) 
Música masculino Compositor Itália 

169; 176 Richard Strauss (1864-1949) Música masculino Compositor Alemanha 

170 Béla Bartók (1881-1945) Música masculino Compositor Hungria 

170 Charles Parrault (1628-1703) Música masculino Escritor França 

170 Béla Balázs (1884-1949) Música masculino Poeta, libretista Hungria 

170 
Heitor Villa-Lobos (1887-

1959) 
Música masculino Compositor Brasil 

171 Charles Bianchini (1860-1905) Artes Visuais masculino Desenhista/croqui França 

172 Benjamin Britten (1913-1976) Música masculino Compositor Reino Unido 

173 Charlie Chaplin (1889-1997) Teatro masculino 
Ator e compositor de 

trilhas 
EUA 

173 Sergei Eisenstein (1898-1948) Teatro masculino Cineasta 
União 

Soviética 

173 Serguei Prokofiev (1894-1953) Música masculino Compositor 
União 

Soviética 

173 
Dmitri Shostakovich (1906-

1975) 
Música masculino Compositor 

União 

Soviética 

173 John Williams (1932) Música masculino Compositor EUA 

173 George Lucas Teatro masculino Cineasta EUA 

173 Steven Spielberg Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

174 J. W. Goethe Teatro masculino Poeta Alemanha 

U3 - pág.   Artista Linguagem Gênero Ofício País 

185 Maurice Harron (1946) Artes visuais masculino Escultor 
Irlanda do 

Norte 

186 Farofa Fofa Teatro feminino Palhaça Brasil 

186; 207 Trupe Olho da Rua (2002) Teatro misto 
Grupo circense e 

música 
Brasil 

187 Verde Lins Música masculino Embolador Brasil 

187 Pena Branca Música masculino Embolador Brasil 

187 Gomes Djalma Castanha Música masculino 
Compositor e 

embolador 
Brasil 

187 Caju Música masculino Embolador Brasil 

188 Guilherme Arantes (1953) Música masculino Compositor Brasil 

188 John Lucien Música masculino Compositor Brasil 

188 Maria Bethânia (1946) Música feminino Cantora/intérprete Brasil 

190 Márcio Pita (1958) Artes visuais masculino Pintor Brasil 

191 
Belmiro de Almeida (1858-

1935) 
Artes visuais masculino Pintor Brasil 

191 Ivan Cruz (1947) Artes visuais masculino Pintor Brasil 

192 Pieter Bruegel (1525-1569) Artes visuais masculino Pintor Holanda 

195 
Francisco de Goya (1746-

1828) 
Artes visuais masculino Pintor Espanha 

201 Letícia Wierzchowski (1972) Artes visuais feminino Escritora Brasil 

201 Érico Veríssimo (1905-1975) Artes visuais masculino Escritor Brasil 
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201 
Johann Moritz Rugendas 

(1802-1852) 
Artes visuais masculino Pintor Alemanha 

202 Paulo Bruscky (1949) Artes visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Brasil 

203 Lívio Tragtenberg (1961) Música masculino Compositor e músico Brasil 

206 Cia. Teatral As Graças (1995) Teatro feminino 
Grupo teatral 

mambembe 
Brasil 

206 Daniela Schittini Teatro feminino Atriz Brasil 

206 Eliana Bolonha Teatro feminino Atriz Brasil 

206 Juliana Contijo Teatro feminino Atriz Brasil 

206 Vera Abbud Teatro feminino Atriz Brasil 

208 Carsten Höller (1961) Artes visuais masculino 
Artista conceitual/arte 

de instalação 
Bélgica 

209 Michel Groisman (1972) Artes visuais masculino Performer Brasil 

210 Franz Erhard Walther (1939) Artes visuais masculino 
Artista/arte instalação 

interativa 
Alemanha 

212 J. Borges (1935) Artes visuais masculino Xilogravurista Brasil 

213 Djavan (1949) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

213 Arievaldo (1967) Artes visuais masculino Xilogravurista Brasil 

214 
Manezinho Araújo (1913-

1993) 
Música masculino Embolador Brasil 

215; 216 Zé Brown Música masculino 
Músico, cantor, 

compositor e rapper 
Brasil 

219 Severino Borges (1919-1991) Artes visuais masculino Xilogravurista Brasil 

220 Sandra Guinle Artes visuais feminino Escultora Brasil 

221 Benedito-Dito das Laranjas  Música masculino Cirandeiro e cantor Brasil 

221; 240 Gilberto Gil (1942) Música masculino Compositor e cantor Brasil 

221; 240 Moacir Santos (1926-2006) Música masculino Compositor Brasil 

226 Elisa Lucinda (1958) Música feminino Compositora e cantora Brasil 

226 Milton Nascimento (1942) Música masculino Compositor e cantor Brasil 

226 Fernando Brant (1946-2015) Música masculino Compositor Brasil 

226 Márcio Borges (1946) Música masculino Compositor Brasil 

226 Elis Regina (1945-1982) Música feminino Cantora/intérprete Brasil 

228 Assis Valente (1911-1958) Música masculino Compositor Brasil 

228 Novos Baianos Música misto Conjunto musical  Brasil 

231; 236 
Valdemar de Oliveira (1900-

1977) 
Música masculino Músico, artista e ator Brasil 

232 Coroas Cirandeiros Música masculino Cirandeiros Brasil 

241 Lenine Música masculino Cantor e compositor Brasil 

241 Paulo César Pinheiro (1949) Música masculino Músico e compositor Brasil 

241 Lia de Itamaracá Música feminino Cirandeira Brasil 

242 Teca Calazans (1940) Música feminino Compositora Brasil 

242 Antônio Baracho (1907-1988) Música masculino 
Cirandeiro e 

compositor 
Brasil 

243 Rudolf Laban (1879-1958) Dança masculino 
Dançarino e 

coreógrafo 
Hungria 
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APÊNDICE 3 

Quadro 3: Classificação dos artistas mencionados no livro Por toda parte (FERRARI et al., 2015) 8° 

ano, com linha do tempo, linguagem artística a qual se refere no conteúdo, gênero, ofício e o país de 

origem. 

ANÁLISE POR TODA PARTE 8° ANO 

U1 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

12; 26; 35 Abraham Palatnik (1928-2020) Artes visuais masculino 
Artista cinético, 

pintor e desenhista 
Brasil 

13; 30; 32 Luiz Pierre Zerbini (1959) Artes visuais masculino Artista multimídia Brasil 

14; 20 Shintaro Ohata (1975) Artes visuais masculino Pintor e escultor Japão 

14 Caetano Veloso (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

15 David Teniers (1610-1690) Artes visuais masculino Pintor e escultor Bélgica 

16 
Rembrandt Harmenszoon Van 

Rijn (1606-1669) 
Artes visuais masculino Pintor e desenhista Holanda 

16 
Georges de La Tour (1593-

1652) 
Artes visuais masculino Pintor França 

18 
Vincent Van Gogh (1853-

1890) 
Artes visuais masculino Pintor e desenhista Holanda 

21 Petros Vrellis (1974) Artes visuais masculino Artista multimídia Grécia 

22 Giancarlo Neri (1955) Artes visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Itália 

23 Caitlind R. C. Brown Artes visuais feminino 
Artista/arte 

instalação interativa 
Canadá 

23 Wayne Garret Artes visuais masculino 
Artista/arte 

instalação interativa 
Canadá 

24 Yayoi Kusama (1929) Artes visuais feminino 
Escultora/arte 

instalação 
Japão 

24; 42 Olafur Eliasson (1967) Artes visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Dinamarca 

33; 34 Leonardo da Vinci (1452-1519) Artes visuais masculino Pintor e desenhista Itália 

33; 34 Chico Buarque (1944) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

34 Marcel Duchamp (1887-1968) Artes visuais masculino 
Pintor, escultor/arte 

instalação 
França/EUA 

34 Gavin Turk (1967) Artes visuais masculino 
Artista/arte 

instalação 
Inglaterra 

35 Alexander Calder (1898-1976) Artes visuais masculino Escultor EUA 

35 Julio Le Parc (1928) Artes visuais masculino Artista/arte cinética Argentina 

35 Mary Vieira (1927-2001) Artes visuais feminino 
Escultora/arte 

cinética 
Brasil 

35 
Waldemar Cordeiro (1925-

1973) 
Artes visuais masculino 

Designer/arte 

cinética 
Itália/Brasil 

41 Carlos Cruz-Diez (1923) Artes visuais masculino Pintor/arte instalação Venezuela 

42 Lucia Koch (1966) Artes visuais feminino 
Artista multimídia, 

escultora e fotógrafa 
Brasil 

45 Luke Jerram (1974) Artes visuais masculino Escultor Inglaterra 

46; 62 Grupo Uakti Música masculino 
Grupo de música 

contemporânea 
Brasil 

47; 65 Grupo Gem Música masculino 

Grupo Experimental 

de música 

contemporânea 

Brasil 

48 
Merce Cunningham (1919-

2009) 
Dança masculino 

Dançarino e 

coreógrafo 
EUA 

48 John Cage (1912-1992) Música masculino Músico e compositor EUA 
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52 PianOrquestra (2003) Música misto Grupo musical Brasil 

54 Hornbostel (1877-1935) Música masculino 
Musicista e 

etnomusicólogo 
Áustria 

56; 67 
Antonio Stradivari (1644?-

1737) 
Música masculino Músico e luthier Itália 

56 
Herman Hammann (1807-

1875) 
Artes visuais masculino Pintor  

58 
Mestre Ari - Aurimar Monteiro 

de Araújo (1937-2015) 
Música masculino Músico e luthier Brasil 

58 Mestre Nezinho de Gravatá Música masculino Músico e luthier Brasil 

62 
Marco Antônio Guimarães 

(1948) 
Música masculino Músico e compositor Brasil 

62 Artur Andrés Ribeiro Música masculino Músico e flautista Brasil 

62 Decio Ramos Música masculino Músico Brasil 

62 Paulo Santos Música masculino Músico Brasil 

63; 67 
Heitor Villa-Lobos (1887-

1959) 
Música masculino Compositor Brasil 

63 Beatles (1957) Música masculino Grupo de rock e pop Reino Unido 

64 Naná Vasconcelos (1944) Música masculino 
Músico e 

percussionista 
Brasil 

64 Ivaldo Bertazzo (1949) Dança masculino 
Coreógrafo e 

bailarino 
Brasil 

65 Fernando Sardo Música masculino Músico e compositor Brasil 

65 Bira Azevedo Música masculino Músico Brasil 

65 Luciano Sallun Música masculino Músico Brasil 

65 Fábio Marques Música masculino Músico Brasil 

65 Flávio Cruz Música masculino Músico Brasil 

65 Rodrigo Olivério Música masculino Músico Brasil 

66 Joseph Haydn (1732-1809) Música masculino Compositor Alemanha 

66 
Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791) 
Música masculino Compositor Áustria  

66 
Ludwig van Beethoven (1770-

1827) 
Música masculino Compositor Alemanha 

66 Franz Schubert (1797-1828) Música masculino Compositor Áustria 

66 Johannes Brahms (1833-1897) Música masculino Compositor Alemanha 

66 Richard Wagner (1813-1883) Música masculino Compositor Alemanha 

66 Gustav Mahler (1860-1911) Música masculino Compositor 
Áustria/Alem

anha 

67 Gaudenzio Ferrari (1475-1546) Artes visuais masculino Pintor Itália 

67 Guarnieri (1626-1698) Música masculino Músico e luthier Itália 

68 Miles Davis (1926-1991) Música masculino Músico de jazz EUA 

68 Ricardo Valverde Música masculino Percussionista Brasil 

69 Hector Berlioz (1803-1869) Música masculino 
Compositor e 

orquestrador 
França 

69 Nelson Freire (1944) Música masculino Pianista Brasil 

69 Fernado Sor (1778-1839) Música masculino 
Compositor e 

violonista 
Espanha 

69 Keith Terry (1951) Música masculino Percussionista EUA 

69 Barbatuques (1995) Música misto 
Grupo de percussão 

corporal 
Brasil 

69 
Grupo The Vegetable 

Orchestra 
Música misto 

Grupo Orquestra de 

vegetais 
Áustria 



174 
 

70 
Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 
Música masculino 

Compositor e 

instrumentista 
Alemanha 

75 Joe Perry (1950) Música masculino 
Músico, cantor e 

compositor 
EUA 

75 Leon Theremin (1896-1993) Música masculino 

Musicista, inventor 

de instrumento 

musical eletrônico 

Rússia 

U2 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

85; 97; 

100 
Bem Heine (1983) Artes visuais masculino 

Fotógrafo e artista 

visual 
Bélgica 

86; 92; 

94; 102 
Geraldo de Barros (1923-1998) Artes visuais masculino Pintor e fotógrafo Brasil 

87; 95; 96 Emidio Luisi (1948) Artes visuais masculino Fotógrafo e repórter Itália/Brasil 

87 Thiago de Mello (1926) Literatura masculino Poeta Brasil 

87 Ballet Stagium Dança misto Grupo de dança Brasil 

88 Gary Varvel (1957) Artes visuais masculino 
Cartunista e 

desenhista 
EUA 

89; 90 Cláudia Andujar (1931) Artes visuais feminino Fotógrafa Suíça/Brasil 

89; 90 Rosa Gauditano (1955) Artes visuais feminino Fotógrafa Brasil 

91 Mandy Barker (1964) Artes visuais feminino Fotógrafa Inglaterra 

95 Décio Otero (1951) Dança masculino Coreógrafo Brasil 

95 Márika Gidali (1937) Dança feminino 
Coreógrafa e 

dançarina 

Hungria/Bras

il 

102 
Theo van Doesburg (1883-

1931) 
Artes visuais masculino Artista plástico Holanda 

103 
Waldemar Cordeiro (1925-

1973) 
Artes visuais masculino Artista plástico Brasil 

103 Luiz Sacilotto (1924-2003) Artes visuais masculino Artista plástico Brasil 

106 João Marcos Rosa Artes visuais masculino Fotógrafo Brasil 

106 Alexandre Baxter Artes visuais masculino Fotógrafo Brasil 

107 Benoit Paillé Artes visuais masculino Fotógrafo Canadá 

108 Carl Kleiner (1983) Artes visuais masculino Artista plástico Suécia 

109 Brígida Baltar (1959) Artes visuais feminino Fotógrafa Brasil 

109 Néle Azevedo (1950) Artes visuais feminino Escultora Brasil 

114; 131 Emidio Contente (1988) Artes visuais masculino 
Fotógrafo e artista 

visual 
Brasil 

115; 129 Cláudio Torres (1962) Teatro masculino Diretor de cinema Brasil 

116 Charles Wheatstone Artes visuais masculino 
Músico, inventor do 

estereoscópio 
Inglaterra 

118 Gilberto Gil (1942) Música masculino Músico e poeta Brasil 

119 
Antoine Hercules Romuald 

Florence (1804-1879) 
Artes visuais masculino 

Fotógrafo e inventor 

fotografia 
França/Brasil 

119 
Joseph Nicéphore Niépce 

(1765-1833) 
Artes visuais masculino 

Fotógrafo e inventor 

fotografia 
França 

119 
Louis Jacques Mandé Daguerre 

(1787-1851) 
Artes visuais masculino 

Pintor, cenógrafo e 

inventor 
França 

119 
Aristóteles (384 a.C. - 322 

a.C.) 
Artes visuais masculino 

Escritor, filósofo, 

inventor fotografia 
Grécia 

120 Henry Fox Talbot (1800-1877) Artes visuais masculino Fotógrafo Inglaterra 

121 George Eastmann (1854-1932) Artes visuais masculino 
Fotógrafo e inventor 

do filme de rolo 
EUA 

122 
George Raymond Lawrence 

(1868-1938) 
Artes visuais masculino 

Fotógrafo e inventor 

fotografia aérea 
EUA 
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124 
Eadweard James Muybridge 

(1830-1904) 
Artes visuais masculino Fotógrafo Reino Unido 

124 Rita Lee (1947) Música feminino 

Cantora e 

compositora 

rock/pop 

Brasil 

124 Roberto de Carvalho (1952) Música masculino 
Compositor e 

instrumentista 
Brasil 

126 Isaac Newton (1643-1727) Artes visuais masculino 

Desenhista, 

fotógrafo, escritor e 

físico 

Inglaterra 

126 Peter Mark Roget (1779-1869) Artes visuais masculino Fotógrafo e físico Inglaterra 

126 
Joseph Antoine Plateau (1801-

1883) 
Artes visuais masculino Fotógrafo e físico Inglaterra 

126 
Auguste Marie Louis Nicolas 

Lumière (1862-1954) 
Artes visuais masculino 

Cineasta, inventor - 

irmãos Lumière 
França 

126 
Louis Jean Lumière (1864-

1948) 
Artes visuais masculino 

Cineasta, inventor - 

irmãos Lumière 
França 

127 John Ayrton Paris (1785-1856) Artes visuais masculino 
Escritor, médico, 

inventor taumatrópio 
Reino Unido 

128 
Simon von Stampfer (1792-

1864) 
Artes visuais masculino 

Desenhista, inventor 

estroboscópio 
Áustria 

128 
William George Horner (1786-

1837) 
Artes visuais masculino 

Escritor, inventor 

zootrópio 
Reino Unido 

129 Wagner Moura (1976) Teatro masculino Ator Brasil 

129 Albert Einstein (1879-1955) Teatro masculino 
Músico, físico e 

cientista 
Alemanha 

129 Alinne Moraes (1982) Teatro feminino Atriz Brasil 

129 Robert Zemeckis  Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

130 José Padilha Teatro masculino Ator e diretor Brasil 

133 Xica Lima Artes visuais feminino Fotógrafa Brasil 

134 Rita Demarchi Artes visuais feminino Fotógrafa Brasil 

141 Daniel Lafayette Artes visuais masculino 
Desenhista 

quadrinhos 
Brasil 

141 Fritz Lang Teatro masculino Direção de cinema 
Áustria/Alem

anha/EUA 

U3 - pág.   Artista Linguagem Gênero Ofício País 

152 Beto Scala Música masculino Compositor Brasil 

152; 160 Alcione (1947) Música feminino Cantora/intérprete Brasil 

153; 165 
Dj Mau Mau - Maurício 

Bischain (1969) 
Música masculino Dj Brasil 

156 Banda Marcial Irmão Leão Música masculino Banda Brasil 

157 Felipe Augusto Ramos (1984) Música masculino Dj Brasil 

159 Emiliana Torrini (1977) Música feminino 
Cantora pop e 

alternativa 
Islândia 

160 Flávio Pimenta (1958) Música masculino 
Músico, percussão e 

bateria 
Brasil 

160 Meninos do Morumbi (1996) Música misto Grupo toca tambores Brasil 

162 Karlheinz Stockhausen (1928) Música masculino Compositor Alemanha 

162 Pierre Schaeffer (1910-1995) Música masculino 
Compositor e 

músico 
França 

162 Pierre Henry (1927) Música masculino 
Compositor e 

músico 
França 

163 Jorge Antunes (1942) Música masculino Compositor Brasil 

163 Lejaren Hiller (1924-1994) Música masculino Compositor EUA 
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164 Delia Derbyshire (1937-2001) Música feminino 
Compositora e 

arranjadora 
Inglaterra 

164 Kraftwerk (1970) Música masculino 
Banda música 

eletrônica 
Alemanha 

166; 174 Silvio Ferraz (1959) Música masculino 
Compositor música 

acústica 
Brasil 

166; 167 Claude Debussy (1862-1918) Música masculino 
Compositor 

eletroacústico 
França 

168 Bayard Artes Visuais masculino Desenhista França 

168 Gauchard Artes Visuais masculino Desenhista França 

168 Bruno Artes Visuais masculino Desenhista França 

169 Willie Anku (1949-2010) Música masculino Músico e professor África 

174 João Pedro Oliveira (1959) Música masculino Músico e compositor  Portugal 

174 Ana Cláudia de Assis  Música feminino Pianista Brasil 

176 Carlos Kater (1948) Música masculino 
Compositor e 

músico 
Brasil 

179; 200 Mariana Caltabiano (1972) Teatro feminino 
Diretora, roteirista 

animação 
Brasil 

180 Chris Buck (1958) Teatro masculino Diretor de animação EUA 

180 Jennifer Lee (1971) Teatro feminino 
Diretora de 

animação 
EUA 

181; 200 
Céu D'Ellia-Celso Lazzetti 

D'Ellia 
Teatro masculino 

Cineasta de 

animação 
Brasil 

183 Salvador Dali (1904-1989) Artes Visuais masculino Pintor Espanha 

184 
Athanasius Kircher (1602-

1680) 
Teatro masculino 

Desenhista, inventor 

Lanterna mágica 
Alemanha 

184 
Thomas Walgenstein (1622-

1701) 
Teatro masculino 

Desenhista, inventor 

Lanterna mágica 
Dinamarca 

186 John Ayrton Paris (1785-1856) Artes visuais masculino 
Escritor, médico, 

inventor taumatrópio 
Reino Unido 

187 Émile Cohl (1857-1939) Teatro masculino Caricaturista  França 

189 
J. R. R. Tolkien-John Ronald 

Reuel Tolkien (1892-1973)  
Teatro masculino 

Escritor, poeta e 

filósofo 
Inglaterra 

189 Peter Jackson (1961) Teatro masculino Diretor de cinema 
Nova 

Zelândia 

190 
Guglielmo Marconi (1874-

1937) 
Teatro masculino Inventor do rádio Itália 

192 Eddie Murphy (1961) Teatro masculino Ator e dublador EUA 

194; 196 Gabriela Porto Teatro feminino Cantora e dubladora Brasil 

195 George Lucas (1944) Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

195 Alex Proyas (1963) Teatro masculino Diretor de cinema Austrália 

195 Herbert Richers (1923-2009) Teatro masculino 
Produtor de 

cinema/dublagem 
Brasil 

195 James Earl Jones (1931) Teatro masculino Ator e dublador EUA 

195 
Chaves (1971-1980) - duração 

série 
Teatro masculino Ator México 

195 Nelson Machado (1954) Teatro masculino Dublador  Brasil 

198 
Anelio Latini Filho (1926-

1986) 
Teatro masculino Desenhista/animação Brasil 

198 Clóvis Vieira Teatro masculino Desenhista/animação  Brasil 

199 Luiz Bolognesi (1966) Teatro masculino 
Diretor e roteirista 

de cinema 
Brasil 

199 Walbercy Ribas Teatro masculino Desenhista/animação Brasil 
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200 Carlos Saldanha (1965) Teatro masculino Diretor animação Brasil 

200 Chris Wedge (1957) Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

200 Mario de Andrade (1893-1945) Teatro masculino Poeta Brasil 

200 Roney Freitas Teatro masculino Roteirista Brasil 

200 Sandro Cleuzo Teatro masculino Desenhista/animação Brasil 

200 Gil Caserta Teatro masculino Desenhista/animação Brasil 

200 Carlos Luzzi Teatro masculino 
Animação e designer 

gráfico 
Brasil 

201 Steven Spielberg (1946) Teatro masculino Cineasta  EUA 

201 Rodrigo Fonseca Teatro masculino Desenhista/animação Brasil 

203 
Bussunda-Cláudio Besserman 

Viana (1962-2006) 
Teatro masculino Ator e dublador Brasil 

203 Mauro Ramos Teatro masculino Dublador  Brasil 

203 Dilea Frate Teatro feminino Diretora Brasil 

205 
Herbert George Wells (1866-

1946) 
Teatro masculino Escritor Grã Bretanha 

205 
George Orson Welles (1915-

1985) 
Teatro masculino Cineasta EUA 

205 
Henrique Alvim Corrêa (1876-

1910) 
Artes Visuais masculino 

Desenhista e 

ilustrador 

Brasil/Bélgic

a 

209 Merian C. Cooper (1893-1973) Teatro masculino 
Diretor e produtor de 

cinema 
EUA 

209 
Ernest B. Schoedsack (1893-

1979) 
Teatro masculino 

Diretor de fotografia 

e cinema 
EUA 

209 Peter Lord (1953-1976) Teatro masculino 
Desenhista/animação 

e produtor 
Inglaterra 

209 Nick Part (1958) Teatro masculino 
Desenhista/animação 

e produtor 
Reino Unido 

209 Hanna- Teatro masculino Produtor de cinema Novo México 

209 Barbera Teatro masculino Produtor de cinema EUA 

209 Lee Unkrich (1967) Teatro masculino 
Diretor, editor e 

roteirista 
EUA 

211 Danilo Henrique Pugim Teatro masculino Animação Brasil 
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APÊNDICE 4 

Quadro 4: Classificação dos artistas mencionados no livro Por toda parte (FERRARI et al., 2015) 9° 

ano, com linha do tempo, linguagem artística a qual se refere no conteúdo, gênero, ofício e o país de 

origem. 

ANÁLISE POR TODA PARTE 9° ANO 

U1 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

11; 12; 

17; 18; 

32; 33 

Augusto de Campos (1931) Artes visuais masculino Artista concretismo Brasil 

11; 12; 

17; 18; 32 
Julio Plaza (1938-2003) Artes visuais masculino Artista concretismo 

Espanha/Bras

il 

13; 14; 34 
Doc Comparato-Luís Filipe 

Loureiro Comparato (1949) 
Teatro masculino 

Dramaturgo, escritor 

e roteirista 
Brasil 

15; 16 Alex Flemming (1954) Artes visuais masculino 
Artista multimídia, 

arte de instalação 
Brasil 

16 Marcelo Fromer (1961-2001) Música masculino 
Compositor e 

músico 
Brasil 

16 Sérgio Britto (1959) Música masculino 
Compositor e 

músico 
Brasil 

16 Titãs (1982) Música masculino Banda de Rock Brasil 

18; 32; 33 
Haroldo de Campos (1929-

2003) 
Artes visuais masculino 

Poeta e artista 

concretismo 
Brasil 

18; 21 Décio Pignatari (1927-2012) Artes visuais masculino 
Poeta e artista 

concretismo 
Brasil 

20; 52;  

53 
Arnaldo Antunes (1960) Música masculino 

Poeta, artista 

concretismo e 

músico 

Brasil 

20 Paulo Leminski (1944-1989) Artes visuais masculino 
Poeta e artista 

concretismo 
Brasil 

23; 29 Cia. Vagalum Tum Tum  Teatro misto Grupo de teatro  Brasil 

23; 26 
William Shakespeare (1564-

1616) 
Teatro masculino Dramaturgo Inglaterra 

24 Fernando Anitelli (1974) Música masculino 
Compositor, músico 

e ator 
Brasil 

24 
Nô Stopa-Aniela Stopa Justi 

(1978) 
Música feminino 

Compositora e 

cantora 
Brasil 

24 O Teatro Mágico (2003) Música misto Grupo musical Brasil 

26 Ésquilo (525-456 a.C.) Teatro masculino Dramaturgo Grécia 

27 Luli Penna (1965) Artes visuais feminino 
Cartunista e 

ilustradora 
Brasil 

28 Edwin Booth (1833-1933) Teatro masculino Ator EUA 

29 Angelo Brandini (1959) Teatro masculino Diretor teatral Brasil 

30 
Nani-Ernani Diniz Lucas 

(1951) 
Artes visuais masculino 

Cartunista, escritor e 

roteirista 
Brasil 

34 Renata Mizrahi (1979) Teatro feminino 

Roteirista, 

dramaturga e 

diretora 

Brasil 

34 Daniel Herz (1954-2006) Teatro masculino 
Diretor de teatro e 

jornalista 
Brasil 

37; 38 
Waldemar Cordeiro (1925-

1973) 
Artes visuais masculino Artista concretismo Itália/Brasil 

38; 40 Geraldo de Barros (1923-1998) Artes visuais masculino 
Fotógrafo e artista 

plástico 
Brasil 

38; 39; 40 Ivan Serpa (1923-1973) Artes visuais masculino Artista concretismo Brasil 
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38; 39; 40 
Franz Joseph Weissmann 

(1911-2005) 
Artes visuais masculino Artista concretismo Áustria 

43; 46; 47 Marcel Marceau (1923-2007) Teatro masculino Ator França 

44; 45 Cia. Deborah Colker Dança misto Grupo de dança Brasil 

44; 45 Gringo Cardia (1957) Dança masculino Cenógrafo Brasil 

49; 50; 

62; 63; 

64; 70 

Otávio Donasci (1952) Artes visuais masculino Videoperformer Brasil 

51; 66; 67 Cildo Meireles (1948) Artes visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Brasil 

52; 53 Daniel Canogar (1964) Artes visuais masculino 
Escultor/arte 

instalação 
Espanha 

52; 53 Carlinhos Brown (1962) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

54 Anna Muylaert (1964) Teatro feminino Direção de cinema Brasil 

55;  69; 

70 
Nam June Paik (1932-2006) Artes visuais masculino 

Escultor/arte 

instalação 
Coréia do Sul 

56 
Hans-Joachim Koellreutter 

(1915-2005) 
Música masculino Compositor Alemanha 

56 Sérgio Villafranca Música masculino 
Pianista, intérprete e 

compositor 
Brasil 

57 Frédéric Chopin (1810-1849) Música masculino Compositor França 

57 Robert Schumann (1810-1856) Música masculino Compositor Alemanha 

58 Érik Satie (1866-1925) Música masculino Compositor França 

58 
Arnold Schoenberg (1874-

1951) 
Música masculino Compositor Áustria 

58 
Heitor Villa-Lobos (1887-

1959) 
Música masculino Compositor Brasil 

58 Igor Stravinsky (1882-1971) Música masculino Compositor Rússia 

59 Erika Iris Simmons (1983) Artes visuais feminino Artista plástica EUA 

59 John Lennon (1940-1980) Música masculino Cantor Inglaterra 

59 Jimi Hendrix (1942-1970) Música masculino Cantor EUA 

60 
Thomas Alva Edison (1847-

1931) 
Música masculino 

Cineasta, inventor 

fonógrafo 
EUA 

61 Fritz Pfleumer (1881-1945) Teatro masculino 

Ligado a Ópera de 

Dresden, inventor da 

fita cassete 

Alemanha 

65 Pieter Bruegel (1525-1569) Artes visuais masculino Pintor Holanda 

72 John Cage (1912-1992) Música masculino Compositor EUA 

72 
Karlheinz Stockhausen (1928-

2007) 
Música masculino Compositor Alemanha 

72 Luciano Berio (1925-2003) Música masculino Compositor Itália 

72 Mauricio Kagel (1931-2008) Música masculino Compositor 
Alemanha/Ar

gentina 

72 Pierre Boulez (1925-2016) Música masculino Compositor França 

72 Gilberto Mendes (1922-2016) Música masculino Compositor Brasil 

72 Rogério Duprat (1932-2006) Música masculino Compositor Brasil 

72 
Willy Corrêa de Oliveira 

(1938) 
Música masculino Compositor Brasil 

73 Gyorgy Ligeti (1923-2006) Música masculino Compositor 
Hungria/Áust

ria 

73 Hiroyuki Ito Música masculino Compositor Japão 
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74 So Percussion Música Masculino 

Grupo de música 

percussiva 

contemporânea 

EUA 

74 Jason Treuting Música Masculino Músico EUA 

74 Adam Sliwinski Música Masculino Músico EUA 

74 Eric Beach Música Masculino Músico EUA 

74 Josh Quillen Música Masculino Músico EUA 

U2 - pág. Artista Linguagem Gênero Ofício País 

83; 93; 

102 
Hélio Oiticica (1937-1980) Artes visuais masculino 

Escultor e arte 

instalação 
Brasil 

84;  94; 

96 
Desvio Coletivo (2011) Artes visuais misto 

Grupo de 

performance 
Brasil 

86 
Dennis Oppenheim (1938-

2011) 
Artes visuais masculino Performer EUA 

87; 92 Nelson Leirner (1932) Artes visuais masculino Artista conceitual Brasil/EUA 

87; 88 Leonardo da Vinci (1452-1519) Artes visuais masculino Pintor Itália 

89 Marina Abramovic (1946) Artes visuais feminino Performer 
República da 

Sérvia 

90; 102 Peri Pane (1975) Artes visuais masculino Músico e performer Brasil 

91; 103 Adriana Calcanhoto (1965) Música feminino 
Cantora e 

compositora 
Brasil 

92 Grupo Rex Artes visuais masculino 

Grupo de artistas de 

performance e 

happenings 

Brasil 

91 Wesley Duke Lee (1931-2010) Artes visuais masculino Performer Brasil 

91 Geraldo de Barros (1923-1998) Artes visuais masculino Pintor e fotógrafo Brasil 

91 Frederico Nasser (1945) Artes visuais masculino 
Pintor, desenhista, 

gravador 
Brasil 

95 Pieter Bruegel (1525-1569) Artes visuais masculino Pintor Holanda 

98; 99 Guto Lacaz (1948) Artes visuais masculino Artista conceitual Brasil 

100; 101; 

102 

Flávio de Carvalho (1899-

1973) 
Artes visuais masculino 

Artista modernista, 

performer 
Brasil 

103 Caetano Veloso (1942) Música masculino Cantor e compositor Brasil 

103 Escola de samba Vai-vai Dança misto Escola de samba Brasil 

107 Hou Bo Artes visuais feminino Fotógrafa China 

108 Alex Soares Dança masculino 
Bailarino e 

coreógrafo 
Brasil 

109; 130 Fêzinho Patatyy Dança masculino Dançarino Brasil 

109 Manoel de Barros Dança masculino Poeta Brasil 

109 Rita Lee Música feminino 
Cantora e 

compositora 
Brasil 

110 Balé folclórico da Bahia Dança misto Grupo de dança Brasil 

112 Fernando Pessoa (1888-1935) Dança masculino Escritor e poeta Portugal 

113 Zuzu Leiva Música feminino Artista e cantora Brasil 

113 Mawaca Música misto 
Grupo de música e 

encenção 
Brasil 

114 Antonio Nóbrega (1952) Dança masculino 
Músico, dançarino e 

coreógrafo 
Brasil 

114 Maria Eugênia Almeida Dança feminino Dançarina Brasil 

114 Marina Abib Dança feminino Dançarina Brasil 

115 Bastinho Calixto Música masculino 
Compositor, cantor e 

sanfoneiro 
Brasil 
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115 Ana Paula Música feminino Compositora Brasil 

115 Elba Ramalho (1951) Música feminino Cantora/intérprete Brasil 

116; 121 Kazuo Ohno (1906-2010) Dança masculino Dançarino Japão 

117; 120 Emilie Sugai Dança feminino Dançarina e atriz Brasil 

117; 121 Takao Kusuno (1945-2001) Dança masculino 
Dançarino e 

coreógrafo 
Japão 

117; 118; 

124 
Helena Katz Dança feminino 

Pesquisadora da 

dança 
Brasil 

119 Michael Jackson (1958-2009) Música masculino Cantor e dançarino EUA 

120 Tatsumi Hijikata (1928-1986) Dança masculino Coreógrafo Japão 

121 Vinicius Santi Dança masculino Dançarino Brasil 

121 José Maria Carvalho Dança masculino Dançarino Brasil 

121 Felícia Ogawa Dança feminino 
Dançarina e 

coreógrafa 
Brasil 

121 Maura Baiocchi Dança feminino Dançarina Brasil 

121 Denilton Gomes Dança masculino Dançarino Brasil 

121 Janice Vieira Dança feminino Dançarina Brasil 

121 Antunes Filho Dança masculino Dançarino Brasil 

121 Companhia Lume Dança misto Grupo de dança butô Brasil 

122 Claire Jean Artes visuais feminino Fotógrafa Brasil 

122; 124; 

133; 140 
Rudolf Laban (1879-1958) Dança masculino 

Dançarino e 

coreógrafo 

Áustria/Hung

ria 

123 Fernando Botero (1932) Artes visuais masculino Pintor Colômbia 

124 Maria Mommensohn Dança feminino 

Escritora e 

organizadora livro 

Laban 

Brasil 

124 Paulo Petrella Dança masculino 

Escritor e 

organizador livro 

Laban 

Brasil 

125; 141 Marcos Abranches (1977) Dança masculino 
Dançarino e 

coreógrafo 
Brasil 

125 Companhia Vidança (2005) Dança misto Grupo de dança Brasil 

125 Sandro Borelli Dança masculino 
Diretor de dança e 

coreógrafo 
Brasil 

126 Bonde dos Muleks 100 limites Dança masculino Grupo de funk Brasil 

126 Jack e Chocolate Música masculino Dupla de funk Brasil 

128 Dj Marcelo Negão Música masculino Dj Brasil 

129 Andrew MacCarthy (1962) Teatro masculino Ator EUA 

129 Terry Kiser (1939) Teatro masculino Ator EUA 

129 Jonathan Silverman (1966) Teatro masculino Ator EUA 

130 MC Crash Música masculino Compositor funk Brasil 

131 Rodrigo Pederneiras (1955) Dança masculino Coreógrafo Brasil 

131; 132 Grupo Corpo (1978) Dança misto Grupo de dança Brasil 

138 Balé Nacional do Canadá Dança misto Grupo de balé Canadá 

138 Magdalena Popa Dança feminino 
Coreógrafa e 

diretora de dança 
Romênia 

139 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 

(1840-1893) 
Música masculino Compositor Rússia 

139 Julius Reisinger (1828-1892) Dança masculino Coreógrafo de balé 
República 

Tcheca 
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139 Ballet Bolshoi (1773) Dança misto Grupo de balé Rússia 

139; 140 Marius Petipa (1818-1910) Dança masculino 
Dançarino e 

coreógrafo 
França 

139; 140 Lev Ivanov (1834-1901) Dança masculino 
Dançarino e 

coreógrafo 
Rússia 

140 Martha Graham (1894-1991) Dança feminino 
Dançarina e 

coreógrafa 
EUA 

140 Isadora Duncan (1877-1927) Dança feminino Dançarina EUA/França 

140 Vaslav Nijinski (1889-1950) Dança masculino 
Dançarino e 

coreógrafo 
Ucrânia 

140 Mary Wigman (1886-1973) Dança feminino 
Dançarina e 

coreógrafa 
Alemanha 

140 
Émile Jacques-Dalcroze (1865-

1950) 
Dança masculino 

Compositor, músico 

e educador 
Áustria/Suíça 

141 David Fincher (1962) Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

141 Cate Blanchet (1969) Teatro feminino 
Atriz e diretora de 

teatro 

Austrália/EU

A 

141 Katherine Crockett Dança feminino Atriz EUA 

141 
Companhia de Dança Martha 

Graham (1993) 
Dança misto Grupo de dança EUA 

142 Staatsballett Dança misto Grupo de ballet Alemanha 

142 Sacha Waltz  Dança feminino Coreógrafa Alemanha 

143 
Grupo Maracatu Palmeira 

Imperial 
Dança misto 

Grupo de maracatu 

baque virado 
Brasil 

143 Cia. Yvette Bozsik Dança misto Grupo de dança Hungria 

144 Lenira Rengel Dança feminino 
Bailarina e 

professora de Dança 
Brasil 

U3 - pág.   Artista Linguagem Gênero Ofício País 

153 Marisa Monte (1967) Música feminino Cantora Brasil 

153; 164 Jum Nakao (1966) Artes visuais masculino 
Designer e diretor de 

criação 
Brasil/Japão 

154; 173; 

174; 187; 

190 

Rosana Urbes (1969) Artes visuais feminino Desenhista Brasil 

155; 175; 

176; 177; 

193 

José  Francisco Borges (1935) Artes visuais masculino Xilogravurista Brasil 

157; 161; 

162 

Maurits Cornelis Escher (1898-

1972) 
Artes visuais masculino Desenhista Holanda 

158; 159 Mary Cassat (1844-1926) Artes visuais feminino Pintora EUA 

158; 159 Edgar Degas (1834-1917) Artes visuais masculino Pintor França 

159 Toulouse-Lautrec (1864-1901) Artes visuais masculino Pintor França 

159 
Vincent Van Gogh (1853-

1890) 
Artes visuais masculino Pintor Holanda 

160 Odilon Redon (1840-1916) Artes visuais masculino Pintor França 

163 Michelângelo (1475-1564) Artes visuais masculino Pintor Itália 

164 Oscar Niemeyer (1907-2012) Artes visuais masculino 
Arquiteto e 

desenhista 
Brasil 

169 Albrecht Dürer (1471-1528) Artes visuais masculino 
Ilustrador e 

desenhista 
Alemanha 

169 Leonardo da Vinci (1452-1519) Artes visuais masculino Pintor e ilustrador Itália 

169; 170 Lewis Carrol (1832-1898) Artes visuais masculino Escritor Inglaterra 

169; 170 John Tenniel (1820-1914) Artes visuais masculino 
Ilustrador e 

desenhista 
Inglaterra 
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170 Tim Burton (1958) Teatro masculino Diretor de cinema EUA 

171; 172 Margaret Mee (1909-1988) Artes visuais feminino 
Desenhista e artista 

botânica 
Reino Unido 

179 Peter Erskine (1941) Artes visuais masculino 
Arte instalação, 

músico 
EUA 

179 Isaac Newton (1643-1727) Artes visuais masculino 

Desenhista, 

fotógrafo, escritor e 

físico 

Inglaterra 

181 
Eliseu d'Angelo Visconti 

(1866-1944) 
Artes visuais masculino Pintor Itália 

184; 198; 

201; 202; 

204 

Tarsila do Amaral Artes visuais feminino Pintora Brasil 

184 Lasar Segall Artes visuais masculino Pintor 
Lituânia/Bras

il 

185; 186; 

212 
Paul Gauguin (1848-1903) Artes visuais masculino Pintor França 

187 Lazlo Biro (1899-1985) Artes visuais masculino 
Escritor, inventor da 

caneta esferográfica 
Hungria 

187 Yukio Horie (1946-2010) Artes visuais masculino 

Pintor, inventor da 

caneta tipo ponta 

grossa 

Japão 

187 Marcel Bich (1914-1994) Artes visuais masculino 
Inventor da caneta 

esferográfica atual 
Itália 

187 Enam Bosokah Artes visuais masculino Desenhista África 

189 Larry Rivers (1923-2002) Artes visuais masculino Desenhista EUA 

192 Jost Amman (1539-1591) Artes visuais masculino Xilogravurista Suíça 

193 
Camille Flammarion (1842-

1925) 
Artes visuais masculino 

Astrônomo e 

pesquisador 
França 

197 Dila-Dileusa Dinis Rodrigues Artes visuais feminino Artista Naïf Brasil 

199; 202; 

207 
Cranio-Fabio Oliveira (1982) Artes visuais masculino Grafiteiro Brasil 

201 Clóvis Junior (1965) Artes visuais masculino Artista Naïf Brasil 

204 
Bartolomeo Pinelli (1771-

1835) 
Artes visuais feminino Ilustrador e pintor Itália 

205; 208 
Chiquinha Gonzaga (1847-

1935) 
Música feminino 

Compositora e 

pianista 
Brasil 

205 Nair de Tefé (1886-1981) Música feminino 
Cartunista, pintora, 

cantora e pianista 
Brasil 

205 Tito Martins Música masculino Escritor Brasil 

205 Bandeira de Gouvêa Música masculino Escritor Brasil 

208 
Heitor Villa-Lobos (1887-

1959) 
Música masculino 

Compositor e 

pianista 
Brasil 

208 
Camargo Guarnieri (1907-

1993) 
Música masculino Compositor Brasil 

208 
Francisco Mignone (1897-

1986) 
Música masculino Compositor Brasil 

208 Ernesto Nazareth (1863-1934) Música masculino 
Pianista e 

compositor 
Brasil 

208 Noel Rosa (1910-1937) Música masculino 
Compositor e 

músico 
Brasil 

208 Tom Zé (1936) Música masculino 
Cantor, compositor e 

arranjador 
Brasil 

208 Arrigo Barnabé (1951) Música masculino Músico e ator Brasil 

210 Lourdes de Deus Artes visuais feminino Pintora Naïf Brasil 
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211 Ana Maria Dias Artes visuais feminino Pintora Naïf Brasil 

211 Francisco Severino Artes visuais masculino Pintor Naïf Brasil 

212 Henri Rousseau (1844-1910) Artes visuais masculino Pintor Naïf França 

212 Pablo Picasso (1881-1973) Artes visuais masculino Pintor Espanha 

216 B-boys (2015) Dança masculino Dançarinos de break EUA 
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ANEXO 1 

Tópico presente no encarte “Orientações do professor” da coleção Por toda parte (FERRARI 

et al., 2005)  
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