
  

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO - OESTE, UNICENTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

EDUCAÇÃO 

 

VALDONI RIBEIRO BATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DESNATURALIZAÇÃO DO ANDROCENTRISMO POR MEIO DE 

UMA PRÁTICA DE PESQUISA-AÇÃO NO ESTÁGIO DE 

LICENCIATURA EM ARTE-EDUCAÇÃO DA UNICENTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2017 



  

 
 

VALDONI RIBEIRO BATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DESNATURALIZAÇÃO DO ANDROCENTRISMO POR MEIO DE 

UMA PRÁTICA DE PESQUISA-AÇÃO NO ESTÁGIO DE 

LICENCIATURA EM ARTE-EDUCAÇÃO DA UNICENTRO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes da Universidade Estadual do Centro- 

Oeste, UNICENTRO para obtenção do título 

de Mestre em Educação. 

  

Área de concentração: Educação.  

 

Linha de pesquisa: Educação Cultura e 

Diversidade  

 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Margarida Gandara Rauen 

(Margie)  

 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2017 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



  

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação às pessoas que 

contribuíram para meu crescimento, seja 

por meio de questionamentos sobre minhas 

concepções teóricas, por uma palavra 

amiga ou um abraço.  



  

iii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora Dr.ª Margie (Margarida Gandara Rauen), pela paciência nas 

orientações, pelas leituras indicadas e por propor questionamentos que conduziram minhas 

discussões por caminhos proveitosos.  

À professora Dr.ª Adriana Vaz, pelas leituras sugeridas para ampliar meu entendimento 

sobre arte e a teoria bourdieusiana, e pelos questionamentos que buscaram tornar a pesquisa 

mais coerente. 

Ao professor Dr. Emerson Veloso, tanto pelas leituras indicadas nas disciplinas que 

ministrou, quanto pelas contribuições de revisão teórica desta dissertação. 

Às professoras Dr.ª Marisa Scheneckenberg e Dr.ª Eva Polina Carlindo, pelo interesse na 

minha pesquisa e disponibilidade na suplência da banca. 

Aos(às) professores(as) do programa de mestrado e suas contribuições com leituras e 

discussões realizadas durante as disciplinas.   

À minha esposa Daniele Hilachuk, pelas conversas, palavras e gestos de apoio e 

compreensão durante a realização do mestrado. 

Aos(às) participantes da pesquisa-ação que contribuíram para questionar algumas leituras e 

ideias veiculadas nos encontros. 

Ao Departamento de Arte da Unicentro, na pessoa da prof.ª Ms.ª Daiane Solange Stoeberl 

da Cunha chefe de departamento durante o ano de 2015, da Dr.ª Marcia Cristina Cebulski, 

chefe de departamento durante o ano de 2016 e da Prof.ª Ms.ª Eglecy Lippmann, responsável 

pela disciplina de Estágio Supervisionado em Arte para o Ensino Médio no ano de 2016, que 

acolheram o meu projeto de intervenção e disponibilizaram os documentos utilizados e as 

horas de aula para realização da pesquisa-ação. 

Às pessoas que pagam seus impostos e tornam possível a existência de programas de pós-

graduação públicos, sérios e comprometidos com visões críticas sobre a sociedade. 

 

 

 

 

 



  

iv 
 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 7 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 11 

1.1 PIERRE BOURDIEU E O CONCEITO DE HABITUS ENQUANTO ORGANIZADOR DAS PRÁTICAS 

HUMANAS. ............................................................................................................................ 16 

1.2 FEMINISMO: POR UM ENGAJAMENTO CRÍTICO ................................................................. 23 

1.2.1 Sexo e gênero: discussões feministas ......................................................................... 30 

1.3 O ACESSO DAS MULHERES À LITERATURA E ARTE ........................................................... 39 

2. O CURRÍCULO ESCOLAR: DISPUTAS POLÍTICAS ........................................... 47 

2.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES ............................................................ 51 

3. A PESQUISA-AÇÃO EM INTERVENÇÃO EDUCATIVA..................................... 55 

3.1 O CURRÍCULO DE ARTE-EDUCAÇÃO: REFORMULAÇÕES CURRICULARES ......................... 57 

3.2 UMA INTERVENÇÃO DE PESQUISA-AÇÃO NO CURSO DE ARTE-EDUCAÇÃO DA 

UNICENTRO..………………………………………………………………………………65 

3.3 DIÁRIO DE PESQUISA ....................................................................................................... 79 

3.4 ABORDAGEM DE ARTISTAS NOS PROJETOS DE ESTÁGIO ................................................... 93 

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 97 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 101 

APÊNDICES .................................................................................................................... 106 

APÊNDICE A  ................................................................................................................... 107 

APÊNDICE B .................................................................................................................... 109 

APÊNDICE C .................................................................................................................... 110 

APÊNDICE D .................................................................................................................... 111 

APÊNDICE E .................................................................................................................... 113 

APÊNDICE F .................................................................................................................... 114 

APÊNDICE G .................................................................................................................... 115 

APÊNDICE H .................................................................................................................... 116 

APÊNDICE I ..................................................................................................................... 117 

ANEXOS...........................................................................................................................118 

ANEXO 1. ......................................................................................................................... 119 

ANEXO 2 .......................................................................................................................... 120 

ANEXO 3 .......................................................................................................................... 136 

ANEXO 4..………………………………………………………………………………140 

 



  

v 
 

RESUMO 

 

BATISTA, Valdoni Ribeiro. A Desnaturalização do Androcentrismo por meio de uma 

Prática de Pesquisa-ação no Estágio de Licenciatura em Arte-Educação da Unicentro. 140 

p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Guarapuava, 2017.  

 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa-ação realizada com estudantes do 

curso de Licenciatura em Arte-Educação da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Paraná). Seus objetivos foram: problematizar o androcentrismo do campo da arte e 

incentivar a inclusão de mulheres artistas em práticas pedagógicas. As diretrizes vigentes 

para a disciplina de Arte nos níveis fundamental e médio (PCN e DCE-Arte do Paraná) 

abrangem a temática de gênero, mas o androcentrismo não é um componente curricular 

explícito. No entanto, minimizar o androcentrismo requer a sua discussão, em favor de uma 

perspectiva de gênero mais ampla na construção do repertório de professores em formação. 

Utilizamos, como aporte teórico, a praxiologia Bourdieusiana com ênfase nos conceitos de 

violência simbólica, valor simbólico negativo e habitus para analisar um diário de pesquisa 

da prática da pesquisa-ação (DIONNE, 2007). Numa primeira etapa, verificou-se a 

recorrência de nomes de artistas homens e mulheres nas pastas de estágio supervisionado 

produzidos entre 2012 e 2015, sendo mais frequentes os nomes de artistas homens. Numa 

segunda etapa, implementou-se a pesquisa-ação com licenciandos da turma de 2016, 

objetivando desenvolver a maior representatividade de gênero nas práticas de ensino em 

Arte, decorrente da complementação de conteúdos curriculares acerca de mulheres artistas 

na disciplina de Estágio Supervisionado.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: cultura, gênero, feminismo, ensino de arte, currículo  
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ABSTRACT 

 

BATISTA, Valdoni Ribeiro. Action-research as a tool for the denaturalization of 

androcentrism in an undergraduate teaching degree of Art Education at Unicentro, Brazil. 

2017. 140 p. Dissertação (Education Master’s Degree Program) – Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, Guarapuava, 2017.  

 

This paper presents the results of an action-research project that was carried out with students 

of the undergraduate degree program of Art Education at Unicentro (Midwestern State 

University, Paraná, Brazil), focusing on the problem of androcentrism in the field of Art and 

fostering the inclusion of women artists in pedagogical practices. The current standards for 

the teaching of Art in middle and high-school levels (both the National Brazilian Guidelines 

or “PCN”, and the Recommendations for the state of Paraná or “DCEs”) cover gender 

themes, but androcentrism is not an explicit topic. Nevertheless, its discussion is 

indispensable for it to be reduced, so that a broader gender perspective is achieved in the 

repertoire of future teachers. I have worked from the theoretical stance of Pierre Bourdieu’s 

praxeologywith an emphasis on the concepts of symbolic violence, negative symbolic value, 

and habitus in order to analyze an action-research field notebook. Firstly, the recurrence of 

male and female artist names with a dominance of male artists was found as I appraised the 

practicum portfolios produced from 2012 through 2015. The second part of my work 

consisted in engaging the 2016 class in action-research, with the objective of developing 

more gender-representative Art teaching projects, as a result of adding curriculum contents 

about women artists in the Supervised Practicum course.  

 

 

KEY WORDS: culture, gender, feminism, teaching of art, curriculum 
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APRESENTAÇÃO  
 

 

 

A relevância da investigação do tema “A desnaturalização do androcentrismo por 

meio de uma prática de pesquisa-ação no estágio de licenciatura em Arte-Educação da 

Unicentro”, título desta dissertação, encontra-se não apenas na sua coerência institucional 

com a linha de pesquisa Educação, Cultura e Diversidade do Mestrado em Educação da 

Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), ou no fato de a legislação vigente, 

desde a LDB 9394/96, amparar componentes curriculares de gênero na educação básica e na 

educação superior. Após a escolha do tema da pesquisa, ao fazer leituras sobre gênero, 

percebi que grande parte dos textos estavam preocupados em desvendar os mecanismos de 

funcionamento do sexo/gênero ou em constatar o quão androcêntrica, patriarcal, machista e 

heteronormativa a sociedade é. Reconheci a importância deste tipo de pesquisa para 

historicizar os processos de construção cultural e legitimação das identidades de gênero, 

assim como as suas dinâmicas culturais. Entretanto, por estar fazendo um mestrado em 

educação, eu vislumbrava um aprofundamento de práticas relacionadas ao trabalho de 

professor pesquisador. 

A partir deste anseio, encontrei a alternativa metodológica da pesquisa-ação, a qual, 

além de facilitar as constatações dos problemas sociais originados das diferenças de gênero, 

me permitiria explorar estratégias de intervenção para amenizá-los. Hugues Dionne (2007) 

pensa essa metodologia investigativa guiada por duas tarefas: uma voltada a produção de 

conhecimento e outra ao processo de intervenção planejada com base numa situação 

problema. A redução da distância entre a teoria e a prática trouxe a dimensão pessoal que eu 

buscava porque, como professor de Arte, a pesquisa passou a se justificar por sua 

aplicabilidade em minha prática docente, a qual está e estará socialmente contextualizada.  

Como iniciei as minhas experiências na docência muito cedo, com 16 anos, período 

em que residia em Laranjeiras do Sul, Paraná, e estudava no Curso de Formação de Docentes 

e lecionava Desenho Artístico no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

devo observar o quanto o curso de Arte-Educação ampliou a minha percepção sobre a arte. 

Inicialmente, entendia a arte enquanto técnica, visão reafirmada na maioria das apostilas de 

desenho. Minha percepção de arte começou a mudar quando ingressei, em 2008, no curso 

de Arte-Educação da Unicentro, que tem grande relevância para o desenvolvimento cultural 
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e artístico da mesorregião Centro-Sul do Paraná e contribuiu substancialmente com a minha 

formação profissional, humana e sensível.  

Ao longo do curso de Arte-Educação, eu também assimilei as dimensões 

sociopolíticas da arte, um campo por meio do qual as pessoas se colocam no mundo.  Tive 

contato com O Prazer do Texto, ensaio escrito por Roland Barthes (1915-1980) em 1973, no 

qual aborda a experiência de fruição decorrente de estranhamento (BARTHES, 1996). 

Posteriormente relacionei a fruição com o processo de desestabilização dos comportamentos 

naturalizados ou habitus, termo adotado por Pierre Bourdieu (1930-2002) para denominar 

as disposições adquiridas, conforme detalharei na introdução.  Percebi, assim, que a arte 

pode proporcionar o estranhamento indispensável para haver fruição, revelando o 

funcionamento de nossas diferenças, inclusive as de sexo/gênero, advindas da transmissão 

intergeracional de estruturas comportamentais e valorativas.  

Durante o curso de Arte-Educação, eu desenvolvi alguns trabalhos de produção 

artística com a temática “gênero”, como por exemplo, a transposição da peça Macbeth, de 

William Shakespeare, numa prática de grupo da disciplina de Produção e Direção Teatral, 

intitulada “O cão desejado” (SILVESTRE et al., 2012), na qual jogávamos com os 

estereótipos de positividade e negatividade da figura feminina sedutora. Utilizamos os 

princípios de distanciamento propostos por Bertolt Brecht ao apresentar diversos exemplos 

de mulheres sedutoras presentes na Bíblia e na história ocidental, traçando relações com 

Lady Macbeth. Os procedimentos de distanciamento buscavam evitar que o público tivesse 

simples empatia em relação às cenas, propiciando a reflexão sobre as narrativas 

apresentadas. Outro trabalho com esta temática, na disciplina Materiais e Técnicas 

Expressivas (2011), foi a produção visual de um Livro Objeto (anexo 1) que abordava a 

complementaridade da oposição entre masculino e feminino, em forma de quebra-cabeça, 

com a imagem de uma mulher no verso e de um homem no anverso, de modo que a 

montagem de um dos lados resultava na montagem do outro. Entretanto, o objeto permitia a 

composição de figuras que extrapolassem a oposição de gênero, se assim fosse o desejo 

do/da participante, pois as peças se interconectavam, criando novas possibilidades de 

representações corporais.  

Em 2013, um ano após concluir o curso de Arte-Educação, eu participei como aluno 

especial de duas disciplinas do mestrado em Educação, sendo elas: “Educação, Cultura, 

Diversidade e Processos Educativos” e “Práticas Pedagógicas e Processos Criativos”.  

Durante este período, li alguns textos sobre gênero e comecei a relacioná-los com a minha 

postura como professor e com a minha prática docente em arte. Percebi o quanto pequenas 
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ações, aparentemente irrelevantes, classificavam os/as estudantes, atribuindo funções e 

expectativas de acordo com o sexo/gênero. Uma dessas experiências aconteceu numa aula 

em que eu precisava projetar alguns vídeos e o cabo de energia do projetor não era 

compatível com a tomada da sala de aula.  Minha ação imediata foi solicitar a um menino 

para que corresse e buscasse um adaptador na sala de multimeios. Logo, percebi o quanto eu 

estava sendo sexista ao atribuir aquela tarefa a um menino e não a uma menina. Pedi que 

uma estudante fosse em seu lugar, mas ela não sabia onde ficava a sala de multimeios, talvez 

porque os(as) demais professores(as) também atribuíam tal tarefa aos meninos.  

Durante as minhas observações informais, retomei uma constatação muito antiga: a 

escola e seus agentes atribuem tarefas, disciplinas, valores, espaços, facilidades e 

dificuldades de acordo com as diferenças sexuais, criando predisposições em cada pessoa a 

assumir funções sociais. Mais tarde, lendo o livro A Dominação Masculina (Bourdieu, 

2009), encontrei evidências sociológicas da reprodução cutural embasada na oposição entre 

masculino e feminino:  

 

[...] os professores das disciplinas científicas solicitam e estimulam menos 

as moças que os rapazes, e como os pais, tais como os professores ou os 

orientadores, as desviam, ‘para seu bem’, de determinadas carreiras 

consideradas masculinas. (BOURDIEU, 2009, p. 113) 

 

Tal divisão se estende ao campo da arte, por meio da predominância de artistas 

homens em retrospectivas históricas e mostras de arte (ARCHER, 2001).  Isso não resulta 

do fato dos homens serem mais criativos do que as mulheres, mas de valores que circulam 

no campo de legitimação da arte, avaliando negativamente todo o trabalho de mulheres por 

pertencerem ao sexo feminino.   

 A escolha por desenvolver, no mestrado, uma pesquisa-ação com ênfase na 

minimização do androcentrismo na disciplina de arte é, portanto, fruto de minhas 

experiências enquanto estudante do curso de Arte-Educação e, posteriormente, arte-

educador da rede pública e privada de ensino nos níveis fundamental e médio.  A pesquisa-

ação foi realizada com estudantes da 4ª série do curso de Arte-Educação da Unicentro, na 

disciplina Estágio Supervisionado em Arte para o Ensino Médio, escolhida por possibilitar 

a vivência didática e a observação do funcionamento das instituições de ensino. Por outro 

lado, propicia a superação da divisão entre teoria e prática, tal qual a proposta da pesquisa-

ação de Dionne (2007).   

Num primeiro momento, a pesquisa-ação foi voltada à percepção do androcentrismo 

no currículo da disciplina de arte e, por extensão, no campo da arte. Em seguida, busquei 
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estratégias de inclusão de artistas mulheres em projetos educativos.  Neste mesmo sentido 

de desarticular o androcentrismo no campo da arte, esta dissertação considerou a 

aplicabilidade da pesquisa-ação no curso de Arte-Educação da Unicentro, instigando a 

percepção do problema, para que os/as estudantes fossem sensibilizados(as) a assumir 

posições pluralistas no futuro exercício da docência. Propus discussões pautadas em textos 

acadêmicos e produções artísticas sobre questões de gênero e androcentrismo, para aumentar 

a representatividade feminina no currículo da disciplina de arte na educação básica.  

A dissertação foi estruturada em três capítulos. O primeiro faz uma introdução à 

problemática do androcentrismo e à teoria bourdieusiana aplicada ao sistema de ensino e ao 

campo da arte, com ênfase em sua relação com teorias feministas que discutem o patriarcado 

como um constructo histórico, cuja influência demasiada gera o androcentrismo e a pouca 

visibilidade e legitimidade feminina no campo da arte. 

O segundo capítulo aborda o currículo nas suas dimensões arbitrárias voltadas à 

legitimação de práticas educativas que beneficiam certos grupos sociais, sob a bandeira da 

pretensa universalidade.1 Seu intuito é pensar numa concepção de currículo menos universal 

e mais pluralizado. A discussão principal gira em torno da abordagem da temática de gênero 

e sexualidade nas aulas de arte à luz das orientações das DCE-Arte do Paraná (Diretrizes 

Curriculares de Arte do Estado do Paraná), dos PCNs (Parâmetro Curriculares Nacionais). 

Por fim, proponho a formação de professores pesquisadores enquanto alternativa para que 

estudantes de cursos de formação de docentes de arte desenvolvam a percepção das 

dimensões socioculturais do ensino de arte. 

O terceiro capítulo explicita o método da pesquisa-ação e apresenta uma análise dos 

dados levantados durante a elaboração dos projetos de estágio por nove participantes da 

intervenção na 4ª série do Curso de Arte-Educação da Unicentro, em Guarapuava, Pr., turma 

de 2016, incluindo os registros em diário de pesquisa construído com auxílio de gravações 

em áudio. Também utilizei as revisões curriculares do curso de Arte-Educação (anexo 2 e 3) 

para ilustrar a presença de disciplinas que fornecem a possibilidade de práticas pedagógicas 

engajadas no questionamento do androcentrismo.  

                                                           
1  Bourdieu e Passeron (1975) entendem as culturas como sistemas simbólicos arbitrários pois não são 

deduzidas de nenhum princípio universal, ou de uma natureza humana. Utilizo o termo universalidade para 

questionar a existência de sistemas de valores válidos para todas as pessoas e entendemos que a proposição da 

constituição universal de uma arbitrariedade dissimula a sua constituição arbitrária. Para os autores a “[...] 

seleção de significações que define objetivamente a cultura de um grupo ou de uma classe como sistema 

simbólico é arbitrária na medida em que a estrutura e as funções dessa cultura não podem ser deduzidas de 

nenhum princípio universal, físico, biológico ou espiritual, não estando unidas por nenhuma espécie de relação 

interna à “natureza das coisas” ou a uma “natureza humana”.” (BOURDIEU & PASSERON, 1975, p. 29) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O currículo de cursos de arte reproduz o androcentrismo presente no campo da arte 

por meio da ênfase em artistas homens? Identifiquei a problemática resumida nesta pergunta 

durante o Mestrado em Educação da Unicentro, na linha de pesquisa Educação, Cultura e 

Diversidade. O fato de várias disciplinas abordarem a temática de gênero me levou a 

relacioná-la com a minha prática profissional na área de Artes e, finalmente, a refletir acerca 

dos desmembramentos políticos de conteúdos curriculares. Assim, o objetivo da pesquisa 

para esta dissertação foi aprofundar a pergunta inicial e, após uma delimitação de alternativas 

teóricas e metodológicas, optei pela abordagem sociológica de Pierre Bourdieu e a pesquisa-

ação, conforme a perspectiva intervencionista de Hugues Dionne, no sentido de mediar a 

tematização de artistas mulheres na educação básica, tornando o currículo mais inclusivo e 

menos androcêntrico. O objetivo da etapa aplicada de meu trabalho foi implementar uma 

intervenção de pesquisa-ação voltada ao desvelamento do androcentrismo no repertório de 

9 estudantes do curso de licenciatura em Arte-Educação da Unicentro e posterior elaboração 

de projetos de estágio buscando a inclusão de artistas mulheres dentre os conteúdos a serem 

desenvolvidos nesses projetos, os quais foram implementados nos Colégios Estaduais 

Visconde de Guarapuava e Antônio Tupy Pinheiro, entre os meses de agosto e dezembro, 

em 2016.  

O androcentrismo é um problema cultural oriundo das relações de gênero desiguais 

na sociedade e em suas instituições, as quais são amplamente fundamentadas em divisões de 

tarefas e espaços entre masculino e feminino, restringindo os campos de ação das pessoas. 

Portanto, o sexo/gênero masculino é beneficiado com estas divisões, ao assumir posições 

privilegiadas em relação às mulheres e ao usufruir do que Bourdieu (2009) chama de 

coeficiente simbólico positivo. Para perceber o sexismo no campo da arte, basta pegarmos 

um livro sobre história das artes, principalmente os considerados universais, e verificarmos 

a proporção entre o número de artistas do sexo masculino e do sexo feminino.  Porém, 

também no campo mais amplo da educação, pode-se observar a maior representatividade 

quantitativa e até a predominância de referências masculinas nos livros didáticos oferecidos 

às escolas (VAZ, 2009).  

Mas o problema não é pontualmente dos livros ou apenas do campo da arte. Ele está 

na estrutura social herdada culturalmente e interiorizada naqueles que poderiam ser, mas não 
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se tornam, agentes de intervenção, os quais, segundo Bourdieu, agem de acordo com seus 

habitus, acarretando a mera reprodução de padrões de comportamentos. Embora esse 

problema pareça não ter solução, as estratégias para combatê-lo podem ser construídas nas 

instituições e nas práticas diárias, sejam elas profissionais ou pessoais. Esta pesquisa 

considera esses dois aspectos, partindo da premissa de que a desestruturação do 

androcentrismo, a longo prazo, requer intervenções sistemáticas nas práticas individuais 

(pessoais) e coletivas (profissionais).  

No campo da arte, é notável a militância continuada de artistas estrangeiros(as) que 

tornaram o problema social do androcentrismo visível. Um exemplo é o grupo Guerrilla 

Girls, de Nova York, formado por mulheres mascaradas que, desde os anos 1980, realizaram 

centenas de intervenções, com performances, instalação de cartazes e outdoors, combinadas 

a manifestações urbanas para tornarem públicas as estatísticas da pouca presença de 

mulheres artistas em exposições de artes e as declarações sexistas e machistas de 

profissionais ligados à arte (BORGES, 2006).2   

Nas últimas décadas, houve um crescimento no número de eventos e instituições com 

foco no desmantelamento do sexismo e do androcentrismo no campo da arte. Em 

Washington D.C., capital dos Estados Unidos, foi fundado o National Museum of Women in 

the Arts, em 1981, buscando dar visibilidade e difundir produções de mulheres artistas.3  O 

livro Women artists in the 20th and 21st century (GROSENIK, 2001) divulgou imagens de 

obras, biografias e escritos poéticos sobre 93 mulheres artistas de renome mundial, ganhando 

tradução ao português em 2003. No Brasil, a 32ª Bienal de São Paulo, realizada em 2016, 

foi composta por maioria de artistas mulheres.4  

Entretanto, o campo da arte possui classificações internas para os artistas e diferentes 

agentes garantem a manutenção ou modificação de tais classificações. A constituição do 

campo da arte é altamente hierárquica, de modo que, ao entrarem em suas disputas, os 

agentes colocam em circulação diversos tipos de capitais e necessitam interagir com a 

finalidade de aumentar seu capital simbólico. Para Fonseca (2013), referindo-se às artes 

visuais, um artista necessita de agentes legitimadores, tais como críticos, comissários e 

                                                           
2  Para uma cronologia completa das ações de Guerrilla Girls, acesse 

<https://www.guerrillagirls.com/chronology/> 
3 O website do museu está disponível em <http://www.nmwa.org/advocate/get-facts> acesso em 18 de out de 

2016. Esta página informa, segundo levantamento sobre exposições individuais em museus, que apenas 28% 

das curadorias destacaram mulheres, em oito museus selecionados ao longo dos anos 2000 (HEARTNEY et 

al, 2013). 
4  Informação disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/09/32-bienal-de-sp-abre-nesta-

quarta-mulheres-sao-maioria-dos-artistas.html> 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/09/32-bienal-de-sp-abre-nesta-quarta-mulheres-sao-maioria-dos-artistas.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/09/32-bienal-de-sp-abre-nesta-quarta-mulheres-sao-maioria-dos-artistas.html


  

13 
 

galeristas que possuam certo reconhecimento no campo da arte, para conseguir expor seus 

trabalhos em instituições de prestígio. Ou seja, os artistas que estão no topo do mercado da 

arte possuem seus trabalhos comentados e reconhecidos por profissionais que se encontram 

em posição semelhante.  

Além dos valores simbólicos que circulam no campo da arte, Fonseca (2013) chama 

atenção aos valores monetários, pois as empresas e financiadoras da arte buscam investir 

grandes cifras na área, de modo a converter investimentos financeiros em capital simbólico 

e zelar pela boa imagem comercial. Por exemplo, há empresas que investem em arte como 

estratégia de marketing e incentivam, indiretamente, ideias que sirvam aos seus interesses 

empresariais ou criem boas relações com o seu público alvo. Entretanto, a consequência 

desse tipo de investimento é a restrição das possibilidades ideológicas veiculadas pelas 

produções artísticas, pois os investidores procuram evitar choques ideológicos provenientes 

de seus investimentos. Todavia, “[...] este tipo de apoios empresariais servem os próprios 

interesses corporativos, não os interesses de determinada minoria, como os direitos de 

mulheres patentes numa qualquer obra feminista” (FONSECA, 2013, p. 123). 

Os investidores buscam esvaziar ou desconsiderar os conteúdos veiculados pelas 

produções artísticas, desde que não prejudiquem o marketing almejado. Do mesmo modo, o 

fato dos artistas não serem independentes das necessidades econômicas, resulta na 

sobreposição de suas necessidades e desejos de poder sobre os interesses relacionados à 

contestação social. As obras de artistas legitimados, então, tendem a assumir e respeitar os 

padrões estéticos e morais dos potenciais compradores ou público alvo (FONSECA, 2013).   

Para um(a) artista conseguir consagração no campo da arte e possuir seus trabalhos 

com alta cotização financeira, além da necessidade de criar uma rede de relações com 

agentes legitimados, há outras questões influentes. Dentre elas, destaca-se o pertencimento 

a um dos gêneros que destoe do ideal de artista gênio. Ou seja, “[...] o principal mercado da 

arte ainda subvaloriza as mulheres em relação aos homens artistas” (FONSECA, 2013, p. 

127). Portanto, não é apenas a circulação do ideal de gênio que cria esta subvalorização da 

produção de mulheres artistas. Segundo Fonseca (2013), o mercado da arte é amplamente 

dominado por homens, seja na posição de curadores, críticos e galeristas ou de compradores, 

normalmente, provenientes da classe empresarial.  

A assimetria oriunda dos posicionamentos sobrepostos aos artistas homens e 

mulheres pode ser ampliada se a artista mulher veicular, em suas produções, as ideologias 

feministas, pois ser “[...] artista feminista implica, portanto, a internalização, ou 

“incorporação”, de regras das estruturas que compõem e dão ordem ao campo da arte” 
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(FONSECA, 2013, p. 131). Ao mesmo tempo em que elas buscam legitimação das 

instituições inerentes ao campo, necessitam criticar seu funcionamento androcêntrico. 

Certamente, a criação do grupo Guerrilla Girls é uma resposta ao funcionamento do campo, 

pois ao omitirem as suas identidades, as artistas conseguem escrutinar o funcionamento do 

campo sem ser penalizadas pelos agentes que o compõe.  

Quando as artistas feministas aceitam algumas das regras do campo da arte e obtêm 

legitimação, são beneficiadas pela potencialização das ideologias veiculadas nas suas 

produções feministas que poderão ser exibidos em diferentes espaços e mídias, bem como, 

compor livros de história da arte tornando a ideologia mais disseminada. Por outro lado, 

essas artistas recebem um alavancamento por parte dos novos discursos críticos 

especializados: 

 

[...] cada vez mais globalizados, que vêm acompanhando a arte feminista, 

e que se multiplicam em revistas, livros, monografias, catálogos ou mesmo 

noutros contextos académicos ou urbanos – o que auspicia um cenário 

positivo de uma gradual disseminação dos feminismos através da arte. 

(FONSECA, 2013, p. 133) 

 

Apesar das iniciativas que resultaram em acervos, publicações e exposições 

dedicadas a mulheres artistas, o sexismo e o androcentrismo ainda não foram superados 

porque também se encontram incorporados nos diversos agentes que contribuem para a sua 

manutenção. Este cenário continua justificando a realização de intervenções feministas na 

formação inicial dos profissionais que irão atuar no campo da arte. 

A preocupação com a legitimação da arte produzida por mulheres não é recente.  De 

acordo com Archer (2001), Linda Nochlin propôs uma disciplina de Crítica Feminista à 

História da Arte no início dos anos 1970, de modo a revelar o sexismo e preconceito no 

campo da arte. Portanto, as proposições de alterações curriculares 5  podem conduzir a 

práticas didáticas menos androcêntricas, evitando-se avaliar negativamente o trabalho 

produzido por mulheres.6 

                                                           
5 As alterações curriculares são extremamente importantes, mas a sua realização desvinculada da formação dos 

profissionais que irão atuar em sala de aula pode produzir efeitos contrários aos esperados. Por outro lado, a 

abordagem curricular vigente no estado do Paraná, ou seja, as DCE-Arte do Paraná (2008) propõem a 

abordagem de temas relacionados à sexualidade, enquanto problemas sociais contemporâneos, “[...] de forma 

contextualizada, articulados com os respectivos objetos de estudo dessas disciplinas e sob o rigor de seus 

referenciais teórico-conceituais.” (DCE-Arte, p. 26, 2008).  
6  A revista digital Artnews traz publicação recente de Linda Nochlin, disponível em: 
<http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-there-been-no-great-women-artists/> acesso em: 28 de out. 

de 2016.  
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Dados o problema e os objetivos, a revisão bibliográfica prioriza os conceitos e 

referenciais pertinentes à sociologia bourdieusiana, ao feminismo e à pesquisa-ação. Para 

interpretar a estrutura macrossocial androcêntrica, Bourdieu (2009) utiliza os conceitos de 

habitus (estruturas estruturantes dos comportamentos dos agentes adquiridas e reafirmadas 

pela convivência social) e violência simbólica (violência resultante da agência das próprias 

vítimas, as quais contribuem para a sua subjugação). A aplicação da teoria sociológica de 

Bourdieu na área de Educação foi verificada por Medeiros (2009) e uma das principais 

justificativas para a sua apropriação em minha pesquisa é o fato de instigar a 

desnaturalização de crenças ou disposições adquiridas.  

Em sua pesquisa de doutorado, Medeiros (2009) analisou resumos de teses 

produzidas entre 1965 e 2004 arquivados nos bancos de teses da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ao verificar a utilização da teoria de Bourdieu nas 

investigações relacionadas ao campo da educação, a autora percebeu um aumento no uso 

dessa epistemologia entre os anos de 1999 a 2004. Com isso, surgiram novos modos de 

interpretar e compreender a ação educativa e o sistema educacional: pesquisadores buscaram 

compreender os diversos fatores influentes no campo da educação e centraram suas análises 

na tríade escola/professor/aluno; aumentou a utilização de novas fontes de dados, tais como, 

entrevistas, depoimentos, relatos autobiográficos e observação participante que eram pouco 

utilizadas nos anos anteriores por não serem consideradas científicas; pesquisadores e 

pesquisadoras começaram a entender as escolas como microcomunidades complexas. 

As teses analisadas por Medeiros privilegiaram temas voltados às “[...] práticas 

escolares, seguidas das práticas pedagógicas e da formação de professores” (MEDEIROS, 

2009, p. 6).  A teoria de Bourdieu na formação de professores foi relevante nas pesquisas 

realizadas, pois ela permite compreender a formação docente para além dos espaços 

institucionalizados, abrangendo a história pessoal de professores.  

Deste modo, a minha opção por utilizar a teoria bourdieusiana aliada à pesquisa-ação 

de Hugues Dionne proporcionou compreender sociologicamente a situação de exclusão a 

qual as mulheres são submetidas e se submetem devido a inculcação de habitus, e buscar 

alternativas práticas para a formação docente da área de Artes engajadas com o 

questionamento do androcentrismo e da ampliação da representatividade de artistas 

mulheres no currículo, corroborando a sua visibilidade no campo da arte. 
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1.1 Pierre Bourdieu e o conceito de habitus enquanto organizador das práticas 

humanas.  

 

O francês Pierre Félix Bourdieu buscou interpretar o mundo social, desvendando seus 

mecanismos de funcionamento interligados à reprodução das relações concretas e simbólicas 

desiguais entre as pessoas. Das análises bourdieusianas, os seguintes conceitos 

interconectados foram indispensáveis em minha pesquisa: a) campo social, onde estão em 

circulação diversos tipos de capital; b) capital, nas formas objetivadas e/ou subjetivadas, 

podendo ser econômico, social, cultural ou simbólico; c) habitus enquanto estrutura 

interiorizada que organiza as ações dos agentes; d) violência simbólica, por meio da qual os 

dominados contribuem, inconscientemente, para a sua própria dominação.  Os termos agente 

a agenciamento são importantes às teorizações bourdieusianas, bem como, para o 

desenvolvimento de minha prática de pesquisa-ação. 

Bourdieu (2008) utilizou o termo agente em oposição a outros conceitos comuns em 

pesquisas estruturalistas. Enquanto, no estruturalismo, o sujeito assume a função de 

adaptação à sociedade revelando seu papel de subalternidade, ou seja, simples epifenômenos 

da estrutura, o agente é participante ativo nas estruturas sociais e age de acordo com seus 

interesses advindos de uma série de habitus acumulados durante sua existência. Vale 

ressaltar que os habitus não restringem totalmente as ações agenciadas, pois cada agente 

possui uma pequena margem de liberdade criativa a ser empreendida em maior ou menor 

grau durante suas ações. Neste sentido, preferi utilizar o termo agente7 por compreender a 

possibilidade de ação das pessoas envolvidas na pesquisa-ação e a capacidade de 

agenciamento das categorias de gênero. 

Bourdieu utiliza uma abordagem interdisciplinar, mesclando sociologia, filosofia e 

antropologia para entender o funcionamento social dos comportamentos humanos. Sua 

teoria foi desenvolvida negando algumas correntes estruturalistas e outras fenomenológicas. 

Das primeiras correntes, ele recusa o aprisionamento dos sujeitos à estrutura social e das 

segundas ele renuncia a liberdade total dos indivíduos em relação a tal estrutura. Nogueira e 

Nogueira (2004) ilustram como a sociologia bourdieusiana contrapõe tais concepções por 

meio de um pensamento praxiológico. Para recusar o objetivismo do estruturalismo e o 

subjetivismo da fenomenologia, Bourdieu aprimora o conceito de habitus, unindo as duas 

                                                           
7 Hugues Dionne (2007), teórico da pesquisa-ação, utilizou o termo atores sociais para se referir às pessoas 

envolvidas com a pesquisa-ação. Evitarei tal terminologia e a substituirei pelo termo agente por coerência com 

o uso de Bourdieu. O agente age influenciado pelas experiências individuais e coletivas e pelos agenciamentos 

dos campos sociais e, no caso da pesquisa, suas ações focarão a resolução de problemas para modificar uma 

determinada situação.  
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concepções. Na praxiologia, as pessoas elaboram suas estratégias de ação por meio de 

estruturas comportamentais interiorizadas coletivamente (filogênese coletiva) e das 

experiências individuais (ontogênese individual) nos espaços e campos sociais, ou seja: 

 

O princípio da ação histórica [...] não reside nem na consciência, nem nas 

coisas, mas na relação entre dois estados do social, ou seja, entre a História 

objetivada nas coisas na forma de instituições, e na História encarnada nos 

corpos, sob a forma desses sistemas de disposições duráveis que chamo de 

habitus. (BOURDIEU, 1988, p. 40-41) 

 

A reelaboração8 do conceito de habitus foi fundamental para Bourdieu entender os 

processos de agenciamentos presentes nos campos sociais e, em conjunto com ele, houve a 

necessidade da recusa e da construção de novos conceitos para evitar armadilhas dos 

discursos acadêmicos transpostos (principalmente o discurso estruturalista): 

 

[...] as teses mais extremas de certo estruturalismo, na sua recusa em 

reduzir os agentes, que considera eminentemente ativos e atuantes (sem 

transformá-los em sujeitos), a simples epifenômenos da estrutura (o que 

parece torná-la igualmente deficiente aos olhos dos que sustentam uma ou 

outra dessas posições). Essa filosofia da ação se afirma, desde logo, por 

romper com algumas noções patenteadas que foram introduzidas no 

discurso acadêmico sem maiores cuidados (‘sujeito’, ‘motivação’, ‘ator’, 

‘papel’ etc.) e com uma série de oposições socialmente muito fortes, 

individuo/sociedade, individual/coletivo, consciente/inconsciente, 

interessado/desinteressado, objetivo/subjetivo etc., que parecem 

constitutivas de qualquer espírito normalmente constituído. (BOURDIEU, 

2008, p. 10) 

 

Mesmo se auto denominando “estruturalista cognitivista” (BOURDIEU, 1998, 

Apud, PLAZA, 2003, p.1), Bourdieu supera algumas das análises resultantes das operações 

básicas9 do estruturalismo ao interligar o objetivismo e o subjetivismo por meio do habitus 

e negar todo o reducionismo proveniente da negação da ontogênese individual. Para Plaza 

(2003) enquanto o sistema de semelhança/analogia e diferença/oposição, no estruturalismo, 

separava os objetos de análises em grupos, Bourdieu faz tal classificação colocando-os numa 

relação dinâmica.  

O agente, ao contrário do sujeito, não é apenas uma peça da estrutura social, pois é 

agenciado pelas disputas simbólicas dos campos sociais e age de acordo com os habitus 

                                                           
8 Bourdieu aprimorou este conceito empregado primariamente por Erwin Panofsky (2001) em análises da 

arquitetura gótica.  
9  Para Córdova (2003) o estruturalismo embasa seu conhecimento em quatro operações básicas, de 

semelhança/analogia e diferença/oposição empregados na apreensão conceitual da realidade, realizando uma 

divisão dos objetos. 
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inculcados que não limitam totalmente suas ações. Enquanto o sujeito vive uma sujeição à 

estrutura social, o agente participa ativamente dos campos de seu interesse.  

O habitus funciona como estrutura incorporada responsável por delimitar os estilos 

próprios de um agente ou classe de agentes. De acordo com Bourdieu (2008), o habitus gera 

e unifica estilos de vida, orientando inconscientemente as escolhas de cada agente:  

 

Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas - o 

que o operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o esporte que 

pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira 

de expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades 

correspondentes do empresário industrial; mas são também esquemas 

classificatórios, princípios de classificação, princípios de visão e de divisão 

e gostos diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre o que é bom e 

mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar etc. 

(BOURDIEU, 2008, p. 22) 

 

Um dos efeitos do habitus sobre os agentes é torná-los cúmplices com as 

classificações sociais, levando-os a “[...] a tomarem o mundo social tal como ele é, a 

aceitarem-no como natural, mais do que a rebelarem-se contra ele [...]” (BOURDIEU, 1998, 

p. 141). Eles funcionam como respostas quase automatizadas aos estímulos do meio, são 

uma liberdade controlada por julgamentos interiorizados sem reflexão, ou seja, por não 

serem frutos de análises, funcionam como juízos de pré-julgamentos.  

O conceito de campo é entendido enquanto espaço de referência para a produção, 

consumo e para a classificação e hierarquização de bens. Nogueira e Nogueira (2004) 

salientam que os agentes se relacionam dentro destes espaços para garantir a legitimidade de 

suas práticas, desenvolvendo processos de disputas para adquirir posicionamentos melhores 

dentro do campo. Para agir em cada campo, é necessário gerir certos capitais específicos que 

poderão garantir o sucesso ou o fracasso da ação. Além disso, os capitais funcionam 

enquanto legitimadores das hierarquias sociais possibilitando que o agente ocupante de 

posicionamentos privilegiados sinta-se merecedor dos benefícios sociais, mesmo quando 

não há consenso entre os outros agentes com relação às divisões sociais. Os campos sociais 

são como arenas de batalha entre ideias concorrentes, onde os capitais são utilizados como 

armas pelos agentes, os quais desenvolvem diversas estratégias para desqualificar seus 

concorrentes. Dependendo da autonomia de um campo em relação aos demais campos e do 

seu nível de complexidade, determinados agentes são afastados das disputas devido a sua 

posse precária de capitais. Por exemplo, no campo científico, ‘[...] a revolução científica não 

interessa aos mais desprovidos, mas aos que são, ao contrário, entre os novatos, os mais ricos 

cientificamente” (BOURDIEU, 1983, p. 143). 
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Cada campo social é constituído por agentes dominantes e dominados. Os 

dominantes monopolizam os capitais e buscam manter a estrutura do campo (por serem 

beneficiados por ela) por meio de estratégias de sucessão de poder. Os dominados são, 

comumente, iniciantes no campo e necessitam conquistar os capitais para assumir posições 

de destaque e figurar ao lado ou sobre os dominantes. Dentre as estratégias seguidas pelos 

iniciantes para obtenção de capital, figuram as de sucessão e as de subversão: na estratégia 

de sucessão, os agentes aceitam as regras impostas e investem seus capitais partilhando as 

conquistas com agentes dominantes; na estratégia de subversão ocorre a ruptura com os 

dominantes e a busca por novas táticas de ação. Entretanto, essa estratégia é custosa e 

arriscada ao operar por rupturas e só beneficiar os dominados se houver a redefinição da 

estrutura do campo (BOURDIEU, 1983). 

Bourdieu cita quatro tipos de capitais: o cultural, nas modalidades objetivada, 

incorporada e institucionalizada 10 ; o econômico, objetivado nas posses materiais dos 

agentes; o social, presente nas relações sociais, nas quais os agentes são beneficiados pelas 

amizades, parentescos, contatos profissionais etc.; o simbólico, comumente associado, mas 

não condicionado, aos demais capitais, pertinente ao prestígio que o agente possui dentro do 

campo. Pode-se verificar as escolhas dos agentes, priorizando suas práticas ou bens de 

acordo com a posição ocupada no interior dos campos sociais e em função do volume dos 

capitais que possui. 

Por fim, o conceito de espaço social é utilizado como possibilidade para interpretar 

multidimensionalmente a realidade social composta por diversos campos sociais que se 

inter-relacionam. A praxiologia bourdieusiana analisa os aspectos microssocial e 

macrossocial simultaneamente, relacionando os campos sociais e instituições: “Se é verdade 

que o real é relacional, pode acontecer que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual 

eu julgo saber tudo, porque ela nada é fora das suas relações com o todo” (BOURDIEU, 

1998, p. 31). 

 As análises bourdieusianas se estendem para muitos campos sociais, inclusive o da 

educação, da arte e sempre ilustram como as ações humanas são orientadas por habitus 

aprendidos no convívio social.  

                                                           
10 De acordo com Nogueira e Catani (2001) o capital cultural está disposto das seguintes maneiras: objetivada 

- representados por objetos culturais, tais como: livros, obras de arte etc.; incorporada – representados pelos 

habitus dos agentes e que não pode ser adquiridos sem a dedicação pessoal e gasto de tempo; institucionalizada 

– representado pela certificação de certas entidades, tais como: a certificação escolar.  
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No campo da educação há uma tendência em denominar as interpretações de 

Bourdieu como conservadoras11 devido aos desdobramentos de suas análises acerca do teor 

reprodutivista do sistema de ensino. Bourdieu e Passeron (1975) utilizam o conceito de 

habitus para criticar e ilustrar como a instituição escolar é legitimada a exercer dominação 

sobre os estudantes ao inculcar-lhes habitus provenientes de um arbitrário cultural. Cada 

agente é caracterizado de acordo com as heranças de capitais que influenciam diretamente 

na ação pedagógica. Estudantes provenientes de grupos sociais da cultura dominante 

possuem habitus em harmonia com os apregoados pela escola, enquanto os provenientes de 

outros grupos possuem habitus opostos aos requeridos. Deste modo, segundo Bourdieu e 

Passeron (1975), nos primeiros haverá uma ação pedagógica de reforço e com os segundos 

deverá haver a substituição de habitus tornando a ação educativa propícia ao fracasso.  

O autor se defende, mostrando o erro de interpretação dos críticos de sua teoria. Ao 

afirmar a contribuição da educação, assim como os diversos campos sociais, na conservação 

das “[...] estruturas sociais, ou dizer que as estruturas tendem a se conservar ou se manter – 

o que é uma constatação -, é surpreendente que essa constatação seja percebida como uma 

declaração conservadora” (BOURDIEU, 2002, p. 14). Nas interpretações de Bourdieu sobre 

a educação, o capital cultural incorporado tem grande relevância, até mais que o capital 

econômico, pois reflete a “cultura geral12”; o domínio da língua culta etc. que funcionam 

enquanto facilitadores da ação pedagógica. Por conseguinte, “[...] a avaliação escolar vai 

muito além da simples verificação das aprendizagens, incluindo verdadeiro julgamento 

cultural, estético e, até mesmo, moral dos alunos” (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004, p. 

61). 

Por outro lado, os agentes constroem um conhecimento prático daquilo que é possível 

e do que não é possível alcançar dentro da realidade social. Eles internalizam suas chances 

de alcançar sucesso nos seus empreendimentos de acordo com seus posicionamentos dentro 

dos grupos sociais. Os interesses sociais dos agentes ou grupos de agentes também são 

considerados na hora de investir esforço, tempo e capitais no campo da educação.  

Nogueira e Nogueira (2004) apontam a distinção realizada por Bourdieu dos três 

conjuntos de estratégias de investimento escolar adotadas pelas classes populares, médias e 

pelas elites. As classes populares são marcadas por um senso de realismo orientador de suas 

                                                           
11 Bourdieu (2002) toma como exemplo os sociólogos ingleses Nicholas Grahan e Raymond Williams que 

consideravam seu trabalho conservador. 
12 “Expressão sintomaticamente vaga e indefinida porque designa saberes difusos e adquiridos de modo variado 

e informal” (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004, p. 60) 
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aspirações escolares, pois sua condição de existência é marcada por pressões materiais que 

os conduzem a privilegiar carreiras com inserção rápida no mercado de trabalho. As classes 

médias tendem a investir sistematicamente na educação da prole, já que possuem mais 

chances do que as classes populares de alcançar sucesso escolar devido a quantidade 

razoável de capitais possuídos. Para Nogueira e Nogueira (2004), grande parte dos agentes 

pertencentes às classes médias ascendeu das classes populares e, por tal motivo, nutrem a 

esperança de ascender às elites e a educação é uma das estratégias adotadas, juntamente com 

a renúncia dos prazeres imediatos e da redução do número de filhos para conter os gastos e 

investir em cada filho o máximo possível. 

 Nas classes superiores há dois tipos de elites, a cultural e a econômica. Ambas 

partilham habitus de classe de distinção que orientam suas ações para se diferenciar das 

demais, ou seja, do vulgar (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004). Entretanto, de acordo com 

Nogueira e Nogueira (2004), enquanto as elites culturais tendem a investir mais em educação 

e em atividades culturais que mantém sua raridade específica, as elites econômicas tendem 

a investir na posse de bens que sinalizam seu extrato econômico. Mas cabe ressaltar que os 

investimentos em educação dessas elites não se dá na mesma proporção que para as classes 

médias, pois suas condições objetivas tornam o fracasso escolar improvável.  

Ao perceber que o gosto pela arte é uma construção cultural, Bourdieu (2007) salienta 

a importância da educação escolar não delegar à família a tarefa de iniciar todos os agentes 

no campo da arte, de modo a reduzir o caráter de distinção conferido à arte pelos grupos 

culturais dominantes. A educação escolar é necessária para fornecer o acesso às produções 

artísticas. Não apenas o acesso a espaços físicos destinados à arte, tais como museus e 

galerias de arte, mas o acesso aos códigos das produções artísticas que permitam, aos 

estudantes, se relacionar com a arte, pois a “[...] obra de cultura erudita, pressupõe, a título 

de ato de decifração, a posse da cifra que serviu para codificá-la” (BOURDIEU, 2007, p. 

110). 

Tal cifra de acesso não é estanque como pode parecer, pois, principalmente na 

atualidade, cada artista ou grupos de artistas elaboram seus trabalhos tomando de 

empréstimo sentidos de outros campos de conhecimento, mesclando-os com os 

conhecimentos do campo da arte.  

Nessas análises dos campos da educação e da arte, Bourdieu não deu muita atenção 

as influências das categorias de gênero. Entretanto, no livro A Dominação Masculina (com 

a primeira publicação em 1998), analisa o androcentrismo nas sociedades herdeiras dos 

pensamentos de povos da região mediterrânea. As análises apresentadas nesse livro 
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contemplam diversos campos sociais, sem atenção substancial ao campo da arte. Por isso, 

pesquisas complementares como as de Fonseca (2013) e de Vaz (2009), discutindo a 

presença precária de artistas mulheres no campo e em materiais educativos, respectivamente, 

são importantes para   desvendar o androcentrismo.   

Em A Dominação Masculina (2009) Bourdieu ilustra como a educação é fortemente 

androcêntrica ao distribuir as disciplinas e carreiras entre femininas e masculinas, conferindo 

aquelas com menos prestígio, mais práticas e analíticas às mulheres, e as mais nobres, 

sintéticas e teóricas aos homens. O livro esclarece que as divisões sociais entre mulheres e 

homens se estruturam sobre a estigmatização das primeiras e atribuição de um coeficiente 

simbólico negativo que influencia todas as suas práticas e “[...] afeta negativamente tudo que 

elas são e fazem, e está na própria base de um conjunto sistemático de diferenças homólogas” 

(BOURDIEU, 2009, p.111).  Com isso, a deserção dos homens de determinadas áreas 

acadêmicas acarreta a sua desvalorização, restando às mulheres atividades com pouca 

remuneração e baixo valor simbólico. 

Ao tornar algumas atividades e campos de conhecimento femininos ou masculinos, 

cria-se uma cumplicidade entre as estruturas objetivas (disciplinas, instituições, campos) e 

as estruturas subjetivas (habitus). Como algumas áreas são construídas com base em 

características femininas13 ou masculinas interiorizadas nos agentes por meio de habitus, as 

mulheres, assim como os homens, tendem a seguir as carreiras apropriadas aos seus habitus, 

os quais são reafirmados, a todo o momento, pela maioria dos agentes. Para Bourdieu, existe 

uma relação direta entre as desigualdades sociais e escolares, que não são extintas com a 

democratização do acesso à escola porque o sistema de ensino possui hierarquias internas e 

estas dissimulam e exigem, dos estudantes, competências que são distribuídas desigualmente 

não somente com base em diferenças de sexo, mas entre as classes socioeconômicas. Por 

outro lado, a intervenção neste campo é importantíssima para desnaturalizar as 

desigualdades entre homens e mulheres por meio de ações políticas que exteriorizem os 

mecanismos objetivos e subjetivos das divisões sociais androcêntricos. No caso do ensino 

da arte, tal desnaturalização passa a ocorrer quando o currículo fornece o acesso às 

codificações produzidas por artistas mulheres, reduzindo a elitização instaurada com a 

predominância de obras de homens consagrados nos materiais didáticos. 

                                                           
13 É importante deixar claro que não estou afirmando a existência de uma essência feminina que orienta os 

comportamentos e decisões das mulheres. Quando me refiro a características femininas trato dos constructos 

culturais tanto objetivos quanto subjetivos, os quais se manifestam nos papéis atribuidos e transmitidos, de 

geração em geração, às mulheres e implicam comportamentos opostos aos dos papéis legitimados como 

masculinos.  
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Ao enfatizar que a “[...] cultura escolar está intimamente associada à cultura 

dominante, a teoria de Bourdieu abre caminho para uma análise crítica do currículo, dos 

métodos pedagógicos e da avaliação escolar” (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004, p. 94). 

Cabe pensar em como o currículo de arte pautado numa perspectiva da crítica praxiológica 

pode propiciar a redução do androcentrismo.  

Ao ampliar a discussão sobre o androcentrismo e objetivá-lo como habitus é 

indispensável conhecer os movimentos feministas e suas críticas reveladoras da cultura de 

opressão e dominação masculina e da consequente submissão e exclusão das mulheres em 

múltiplos sentidos e contextos socioculturais.      

 

1.2 Feminismo: por um engajamento crítico 

 

Para desenvolver estudos acadêmicos com base nas correntes feministas de 

pensamento ou participar do ativismo social feminista, é necessário abandonar diversos 

conhecimentos da doxa, os quais desmerecem tais estudos e ações.  Lembro-me de minha 

trajetória escolar, tanto como estudante quanto como educador, e dos preconceitos com 

relação à figura das feministas. A imagem presente no meu imaginário era similar à de 

muitos(as) colegas. Mulheres masculinizadas que pretendiam tomar as posições sociais 

ocupadas pelos homens, ou mesmo, as pandoras14 anunciadoras do apocalipse.  

O tema da discriminação das mulheres interessou autores e autoras de diversos países 

desde o século XVIII, ganhando força no século XX, sobretudo com Virginia Woolf (1882-

1941) e Simone de Beauvoir (1908-1986).  

Woolf alargou as fronteiras literárias para as mulheres escrevendo, além de 

romances, ensaios que, inicialmente, foram conteúdo de palestras à Sociedade das Artes em 

cidades inglesas e, em 1928, foram publicados em A Room of Ones’s Own.  Este livro tornou-

se um clássico feminista e foi traduzido para inúmeros idiomas, com o título Um teto todo 

seu (WOOLF, 1994) em língua portuguesa. Os antecedentes comentados por Virginia Woolf 

configuram um resumo da subalternidade institucionalizada: 

                                                           
14 O mito de Pandora e o mito de Eva apresentam relatos que secundarizam a mulher criando associações com 

a introdução do mal e da morte no mundo. Pandora, personagem da tradição grega, representa a primeira mulher 

criada pelo deus Hefaísto a mando de Zeus para presentear aos homens. Tal presente foi motivado pelo 

desagrado de Zeus com homens que estavam em posse do fogo divino roubado por Prometeu. Pandora foi um 

presente destinado à perdição da humanidade, pois apresentava aparência sedutora e um coração ardiloso ao 

lado de diversos outros defeitos: “Pandora é plasmada com terra e água pelo deus Hefaístos, ou seja, é uma 

invenção técnica, um produto artesanal, uma obra de arte, um artifício. Tudo enfim, menos um ser natural”  

(SCHMITT-PANTEL, 2003, p. 130). Neste viés, a mulher é impossibilitada de ser uma pessoa, pois ocupa a 

posição de objeto.  
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Em todos esses séculos, as mulheres têm servido de espelhos dotados do 

mágico e delicioso poder de refletir a figura do homem com o dobro de 

seu tamanho natural, Sem esse poder, a terra provavelmente ainda seria 

pântano e selva. [...] Super-Homens e Dedos do Destino jamais teriam 

existido. O czar e o cáiser nunca teriam portado ou perdido coroas. 

Qualquer que seja seu emprego nas sociedades civilizadas, os espelhos são 

essenciais a toda ação violenta e heróica. Eis porque tanto Napoleão 

quanto Mussolini insistem tão enfaticamente na inferioridade das 

mulheres, pois, não fossem elas inferiores, eles deixariam de engrandecer-

se (WOOLF, 1994, p. 45). 

 

Simone de Beauvoir aprofunda e problematiza as diferenças de gênero dos pontos de 

vista biológico, psicanalítico e do materialismo histórico e nos auxilia a entender o estatuto 

de inferioridade construído pela resistência machista sobre o adjetivo feminista, tornando 

comum a recusa de muitas pessoas no envolvimento com tais empreendimentos, mesmo 

aquelas mais sensíveis ao androcentrismo inculcado e presente nas instituições, pois se “[...] 

a ‘questão feminina’ é tão absurda é porque a arrogância masculina fez dela uma ‘querela’ e 

quando as pessoas querelam não raciocinam bem” (BEAUVOIR, 2009, p. 28). Nas páginas 

finais de O Segundo Sexo, publicado em 1949, Beauvoir considera os conflitos da mulher 

em relação a autonomia e a dependência, sobretudo quanto à maternidade, observando que, 

no campo profissional “[...] tem que escolher entre a esterilidade, muitas vezes sentida como 

uma dolorosa frustração, e encargos dificilmente compatíveis com o exercício de uma 

carreira” (BEAUVOIR, 2009, p. 897).  

Com Simone de Beauvoir, críticas e historiadoras feministas, desde a segunda 

metade do século XX, corroboram a afirmação de que as relações de gênero são amplamente 

ideológicas, funcionando por meio da desqualificação social e restringindo as 

potencialidades humanas à certas categorias construídas historicamente, colocando as 

mulheres numa posição desigual frente aos homens.  

O feminismo é apaixonante por apresentar possibilidades de subversão, e por 

questionar as formas de dominação presentes nas relações de gênero. Se, no campo político 

e social as conquistas feministas são incontáveis, no campo científico, o feminismo 

revolucionou o modo de fazer e pensar a ciência ao aceitar as certezas provisórias e 

incertezas de um campo teórico em contínua transformação. Ele rompeu com os parâmetros 

da ciência moderna impregnada por paradigmas teóricos caracterizados pelo aparente 

desinteresse político e pelo objetivismo. Por tal motivo, destaca-se a impossibilidade de 

seguir tais parâmetros no feminismo, pois a “[...] pesquisa feminista é, então, 



  

25 
 

assumidamente, uma pesquisa interessada e comprometida, ela fala a partir de um dado lugar 

[...]” (LOURO, 2014, p. 146) e defende suas pautas ideológicas.   

Por romper com o desinteresse e objetivismo da ciência moderna, os estudos 

feministas são constantemente interpretados como especulações ideológicas. Mas se 

entendermos que a ciência moderna não era neutra, pois estava carregada da visão de homens 

brancos, pertencentes às classes dominantes e que, amparados por sua aparente 

universalidade faziam perguntas e encontravam respostas supostamente válidas para todos, 

então poderemos aceitar as investigações feministas enquanto ciência que não simula a 

neutralidade, pois está ciente de seu papel sociopolítico. As pesquisas feministas são 

totalmente engajadas e voltadas tanto para análises quanto para ações concretas de 

rompimento com a inferiorização proveniente das relações de gênero.  

Como toda comunicação ou todas as construções simbólicas possuem certa 

arbitrariedade, por serem provenientes de um arbitrário cultural que se pretende universal, 

tratar o feminismo como ideológico sugere posições interessadas em perpetuar ou reafirmar 

uma visão de mundo calcada no androcentrismo. A pretensa neutralidade de toda ação social 

é tão ideológica quanto a ação política consciente. Entretanto a neutralidade age camuflada. 

Beauvoir já antecipava tal prerrogativa ao ilustrar como “[...] a própria maneira de abordar 

as questões, as perspectivas adotadas pressupõem uma hierarquia de interesses: toda 

qualidade envolve valores. Não há descrição, dita objetiva, que não se erga sobre um fundo 

ético” (BEAUVOIR, 2009, p. 29). 

No Brasil, historiadoras feministas também reconhecem o fato de que a 

subalternidade da mulher foi “[...] transmitida, desde muito cedo, pela família, escola, meios 

de comunicação, religião, literatura e outros agentes socializadores” (ALVES & 

PITANGUY, 1985, p. 63).  A tradução de livros feministas publicados na Europa e nos 

Estados Unidos, assim como o desenvolvimento de estudos da mulher e de gênero em cursos 

superiores brasileiros é notável desde os anos 1990.  

De todo modo, um dos pontos centrais para compreender as lutas feministas e 

transpor a doxa é conhecer seus objetivos voltados para o rompimento com os discursos da 

tradição patriarcal, “[...] nos quais a mulher ocupa, à sua revelia, um lugar secundário em 

relação ao lugar ocupado pelo homem, marcado pela marginalidade, pela submissão e pela 

resignação” (ZOLIN, 2009, p. 218).  

A sujeição das mulheres a posições inferiores na sociedade é muito antiga. Na Grécia 

e em Atenas, a mulher era uma escrava voltada à reprodução da espécie, “[...] a mulher não 

só gerava, amamentava e criava os filhos, como produzia tudo aquilo que era diretamente 
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ligado à subsistência do homem: fiação, tecelagem, alimentação” (ALVES & PITANGUY, 

1985, p.11-12).  Na Idade Média, as mulheres assumiram diversos tipos de trabalhos, e 

algumas possuíam até a possibilidade de gerir sua herança, mesmo sendo casadas. 

Entretanto, a imagem da mulher medieval transmitida pelo romantismo volta-se a fragilidade 

feminina, que exclui e distorce a participação feminina na vida cotidiana. Com o 

Renascimento, a posição ocupada pelas mulheres sofre um retrocesso drástico, pois “[...] a 

reintrodução da legislação romana implicou numa redução dos direitos civis da mulher” 

(ALVES & PITANGUY, 1985, p. 26). Mesmo afastadas das profissões, dado seu estatuto 

de inferioridade, as mulheres continuaram a trabalhar, mas em atividades com valor 

simbólico inferior, devido à necessidade material de sobrevivência.  

Ocorreram muitas mudanças após o período Renascentista e, ao longo do século XX, 

as mulheres garantiram muitos dos direitos pelos quais lutaram, chegando a trabalhar em 

diversas profissões às quais somente homens tinham acesso anteriormente, como o direito e 

a medicina. De acordo com Badinter (2005) as décadas de 1970 e 1980 possibilitaram 

diversas vitórias para as lutas feministas. Houve o aumento da representatividade feminina 

no mundo do trabalho, culminando na possibilidade de ganhar o próprio sustento e o dos 

filhos. Com isso, os divórcios aumentaram drasticamente, esvaziando o conteúdo do 

casamento tradicional. Já os anticoncepcionais e os métodos abortivos afetaram a 

estabilidade do patriarcado, pois as mulheres ganharam autonomia sobre o corpo e passaram 

a decidir quando gerar filhos. 

Apesar das conquistas trabalhistas oriundas das lutas feministas, as construções de 

gênero seguem desiguais atualmente, favorecendo o gênero masculino, podendo ser 

questionadas e modificadas por meio de práticas engajadas.  Bourdieu (2009) deixa claro 

que as mudanças na condição feminina mascaram a permanência de estruturas invisíveis que 

só podem ser esclarecidas por um pensamento que põe em relação a divisão do trabalho e os 

poderes ali impregnados.  

Sabe-se que as militantes feministas acreditam na possibilidade de mudança das 

posições de inferioridade que ocupam no interior da trama social devido às relações de 

gênero. Suas ações podem ser percebidas nos movimentos sociais de reivindicações por 

salários melhores, direitos à educação, saúde e lazer, bem como, no meio acadêmico por 

meio de teorias voltadas ao acesso das mulheres à literatura e arte. Nesse meio surgiram 

diversas pesquisas que demonstram como os livros de literatura e didáticos, as histórias 

infantis, a publicidade e outros canais midiáticos corroboram a reprodução dos papéis de 
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gênero. Mas, afinal, como o feminismo surgiu? Quem foram suas representantes? Quais 

foram as suas conquistas? 

É difícil demarcar uma origem para o feminismo, pois ele se desenvolveu por meio 

de diversas ações de resistência ao androcentrismo. Entretanto, uma de suas raízes está 

presente em textos do século XVIII voltados ao questionamento das posições ocupadas pelas 

mulheres na sociedade. De acordo com Alves e Pitanguy (1985) uma das primeiras vozes da 

insurreição feminista americana, registrada historicamente, foi Ann Hutchinson, que ao fazer 

pregações religiosas, afirmava a igualdade entre homens e mulheres enquanto criaturas de 

Deus. Já em 1791, Marie Olympe Gouges15 apresentou, na França, a declaração dos direitos 

da mulher e da cidadã para requerer igualdade de direitos entre homens e mulheres.  

Foram muitos os relatos de ações oriundas da insatisfação feminina com relação a 

dominação masculina e não cabe aqui fazer um diacrítica completa de tais movimentos de 

sublevação. Neste sentido, partiremos para o surgimento do feminismo enquanto movimento 

organizado. Para Zolin (2009), o feminismo ganhou corpo, nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, por meio de movimentos sufragistas e das campanhas pela igualdade legislativa 

entre homens e mulheres.  Lideranças femininas organizaram grupos de luta, fizeram 

alianças e obtiveram diversas conquistas legislativas e sociais.  

Esta primeira onda do feminismo (séc. XIX e começo do séc. XX) de caráter 

sufragista era representada por ativistas mulheres brancas, heterossexuais provenientes das 

classes médias que buscavam garantir o direito ao voto, acesso aos estudos e a quaisquer 

profissões. Louro (2014) ilustra como o alcance de tais metas ocasionou uma acomodação 

no movimento que ressurgirá mais tarde. 

Simone de Beauvoir foi uma das mentoras das discussões feministas pós-sufragismo. 

No contexto do existencialismo do filósofo e seu companheiro Jean-Paul Sartre, ela denuncia 

o projeto moderno de universalidade ao ilustrar a dificuldade da integração da mulher 

naquele ideal, pois ela existia enquanto negatividade por não ser homem. Para Rodrigues 

(2015), Beauvoir influenciou diversas pensadoras do feminismo ocidental ao propor que o 

corpo natural de uma fêmea torna-se feminino a partir da cultura por meio de formas de 

sociabilidade e educação: “A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em 

si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo” (BEAUVOIR, 2009, p. 

16). Como a mulher é definida negativamente em relação ao homem e pelo homem, acaba 

                                                           
15 Marie Olympe de Gouges foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793. A sentença que a condenou acusava-

a de ter querido ser um homem de Estado e ter esquecido as virtudes próprias a seu sexo. (ALVEZ & 

PITANGUY, 1985, p. 34) 
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assumindo a posição que lhe é conferida, ou seja, de ser sexuado: a “[...] fêmea é sexo, logo 

ela o é absolutamente” (BEAUVOIR, 2009, p. 16).  

Para Zolin (2009) o feminismo de Beauvoir apresenta a situação de opressão 

experienciada pelas mulheres, mas sugere formas de emancipação. Primeiramente, ao 

contrário dos homens, as mulheres são privadas da transcendência, ou seja, impossibilitadas 

de fazer parte do projeto humano de autoafirmação. A crença de que a mulher é 

essencialmente passiva naturaliza sua condição de inferioridade e “[...] não podendo rebelar-

se contra a natureza, o mundo não lhe pertence e sua energia é canalizada para o narcisismo 

[...]. O acesso a elevados valores humanos, como o heroísmo, a invenção e a criação lhe é 

vedado” (ZOLIN, 2009, p. 224). 

  Para Beauvoir (2009), a reversão do estado de inferioridade das mulheres 

necessitaria a inversão de papeis. Ou seja, as mulheres deveriam conquistar uma profissão, 

evitar a armadilha do casamento e, ao invés da família, elas deveriam assumir posições no 

mundo social em meio aos homens. De acordo com Zolin (2009), os temas tratados por 

Beauvoir no livro O Segundo Sexo reverberam nos movimentos de emancipação dos 

feminismos liberal, radical (posteriormente desmembrando-se em cultural) e materialista, 

três correntes amplas da segunda metade do século XX.  

O feminismo liberal corrobora o humanismo liberal e defende a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, apoiando-se em valores tidos como universais (DOLAN, 1988). 

Essa mentalidade se reflete nas reivindicações por paridade salarial, ação afirmativa, direito 

ao aborto e serviços de atendimento a criança, assim como a plena inserção na vida social e 

política, finalmente alcançando o reconhecimento como cânone, nos campos de Literatura e 

Artes. No entanto, Jill Dolan (1988) observa que as escritoras feministas liberais, preferindo 

que suas obras comuniquem universalmente, passaram a optar por não serem 

particularizadas como mulheres. Ou seja, entendem que toda obra compartimentalizada 

como produção de mulher, tende a fragilizar essa universalidade, posto que isolada da 

comunidade (universal) que representaria.  

 O feminismo radical do início dos anos 1970, segundo DOLAN (1988) também 

buscava abolir o gênero como uma categoria de diferenciação entre homens e mulheres. Nos 

anos 1980, no entanto, o feminismo radical assimilou uma postura cultural muito diferente 

da década anterior, pois passou a reconhecer a importância de preservar a contra-cultura da 

mulher. Trata-se, portanto, de um transformação discursiva, da androginia no feminismo 

radical inicial, para a especificidade da mulher no feminismo cultural.  
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O feminismo materialista propõe que os problemas sociais oriundos das relações de 

gênero passam pela questão das hierarquias de classe e defendem que a superação dos 

problemas da mulher está atrelada à construção de uma sociedade socialista cunhada sobre 

princípios igualitários. Uma das consequências mais evidentes do processo sociocultural de 

limitação da esfera pública de atuação da mulher foi a desvalorização do seu trabalho, 

quando comparado às mesmas funções desempenhadas por homens.  No Brasil, a 

Constituição Federal vigente, promulgada em 1988, passou a considerar como um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, “Promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(art. 3.º, Inciso IV; BRASIL, 2012, p. 11). Perante a Constituição, “homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações” (art. 5.º, Inciso I; BRASIL, 2012, p. 13). Além disso, com 

relação aos direitos de trabalho, foi explicitada a “proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” 

(art. 7.º, Inciso XXX; BRASIL, 2012, p. 19). Após quase três décadas desde a promulgação 

da Constituição Federal, houve avanços na inserção de mulheres no mercado de trabalho, 

mas os índices do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ainda refletem 

desigualdade:  

 

Apesar de ainda existirem diferenças salariais entre homens e mulheres, 

em 2014, a mão de obra feminina ultrapassou, pela primeira vez, o patamar 

de 70% da renda masculina. Dez anos antes, essa proporção era de 

63%. Segundo os dados do Ipea, homens ainda ganham mais do que as 

mulheres: em 2014, homens tinham o salário médio de R$ 1.831, enquanto 

as mulheres ganhavam R$1.288. As mulheres negras têm a menor 

remuneração, com valor médio salarial de R$ 946, e os homens brancos 

com maior rendimento, de R$ 2.393 no mesmo ano. (PORTAL BRASIL, 

2016, n.p.) 

 

Tais dados estão alinhados às analises bourdieusianas ao ilustrar a valor simbólico 

negativo impregnado às atividades desempenhadas por mulheres. É possível observar, no 

caso das mulheres negras, a interseccionalidade por uma desvalorização dupla devido ao seu 

pertencimento ao sexo feminino e a um grupo étnico estigmatizado. 
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1.2.1 Sexo e gênero: discussões feministas 

 

Antes do século XX, parecia ser mais simples discutir sobre as identidades sexuais, 

pois as diferenças de genitália e aparelho reprodutor serviam não só para validar a 

heteronormatividade, quanto para justificar os papéis que homens e mulheres deveriam 

assumir conforme a divisão das atividades na sociedade patriarcal. Entretanto, o feminismo 

de terceira onda (início da década de 1990 aos dias atuais) possibilitou a derrocada do 

argumento biológico. Simone de Beauvoir (2009), entendendo as ações humanas como fruto 

de construções culturais, já havia problematizado a discriminação da mulher na sociedade 

patriarcal e a utilização das diferenças biológicas para manter a subalternidade das mulheres 

sob o poder do gênero masculino. As feministas posteriores, como Judith Butler, 

aprofundaram a discussão contra uma suposta essência heterossexual, argumentando que o 

sexo biológico não é suficiente para explicar o desejo e as disposições homoafetivas. 

Com isso, ampliou-se a categoria gênero para acolher as sexualidades homo, bi e 

trans, e passou-se a diferenciar estudos de mulheres (em inglês, women’s studies) de estudos 

de gênero. As críticas realizadas por Tereza de Lauretis (1994) e Judith Butler (2010) 

proporcionaram a ampliação do campo de estudos de gênero, subvertendo e problematizando 

o gênero normativo (heterossexual) e não normativo (homossexual e transexual), até a 

emergência dos estudos “queer” exclusivamente dedicados a sexualidades homo e trans.   

Lauretis (1994) aborda a temática de sexo-gênero partindo do conceito de ideologia 

baseando-se em Althusser, e ilustra como o gênero e a ideologia representam relações 

imaginárias dos indivíduos com as relações reais em que vivem. O gênero é uma instância 

primaria da ideologia atuante sobre mulheres e homens. Enquanto a ideologia de Althusser 

postula a transformação de indivíduos concretos em sujeitos, “[...] o gênero tem a função 

(que define) de constituir indivíduos concretos em homens e mulheres” (LAURETIS, 1994, 

p. 213). A autora diverge de Althusser com relação à ideologia não ter exterioridade, por se 

tratar de um sistema completamente fechado que apaga seus vestígios para manter os sujeitos 

amarrados em suas teias e crentes de que estão fora dela. Para Althusser, é o conhecimento 

científico ou a ciência que possibilita percebê-la como uma relação imaginária. Entendendo 

que este não é o caminho para o feminismo, Lauretis postula o conceito de “Sujeito do 

feminismo.” 

De acordo com Rauen (2008) a teoria de Judith Butler é representativa do feminismo 

pós-estruturalista, que analisa as contradições na crítica de gênero, especialmente quanto a 

concepções binárias e/ou preconceituosas de sexualidade. Butler expandiu o campo de 
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estudos de gênero ao abolir a diferenciação entre sexo e gênero, natureza e cultura, 

compreendendo o gênero enquanto performatividade altamente dependente da repetição que 

produz a sua substancialidade, ou seja, os gêneros “[...] não podem ser verdadeiros nem 

falsos, reais nem aparentes, originais nem derivados” (BUTLER, 2010, p. 201). Os gêneros 

são construções humanas, ou seja, culturais que transpõem a mera divisão natural entre 

macho e fêmea presente entre os animais.  

Com tal proposição, Butler, seguindo Foucault, se afasta dos pensamentos liberais 

que buscam atribuir à performance de gênero um ato de liberdade expressiva e distancia-se 

do pensamento beauvoireano: 

 

[...] Butler se afasta da ideia de uma essência ou substância do sujeito que 

“torna-se” para pensá-lo – ao sujeito – como um “eu falante, formado em 

virtude de ter passado pelo movimento de ‘tornar-se’”. Se em Beauvoir as 

opções sexuais a que os sujeitos estão limitados são sempre duas, em Butler 

a tarefa é ampliar as possibilidades de conjugação do verbo “tornar-se”, já 

não mais restrita ao binarismo dos corpos ou ao imperativo heterossexual 

que possibilita certas identificações e impedem outras. (RODRIGUES, 

2015, p. 17) 

 

Butler aponta as limitações de Beauvoir, para quem o sujeito é sempre binário, 

masculino e universal diferenciado do feminino que está fora da universalização, pois “[...] 

Beauvoir mantém o dualismo mente/corpo, mesmo quando propõe uma síntese desses 

termos” (BUTLER, 2010, p. 32) e o corpo no interior do existencialismo de Beauvoir é o 

antecipador do transcendental, ou seja, o radicalmente imaterial. Em Butler, o corpo é 

culturalmente construído por meio da repetição performática de um ideal de gênero 

construído politicamente. 

Se o gênero é uma representação e auto-representação social, então como poderá ser 

definido o sexo? Judith Butler (2010) questiona a separação realizada pela crítica feminista 

de Simone de Beauvoir entre sexo e gênero, a qual buscava questionar as visões biologicistas 

propondo o conceito de gênero enquanto uma construção cultural e sexo enquanto 

constituição biológica. Mas o gênero parece não se apresentar tão rígido quanto o conceito 

de sexo, pois é teorizado enquanto independente do sexo, possuindo especificidades 

flutuantes: 

 
Se o caráter imutável do sexo é questionável, talvez o próprio constructo 

chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, 

talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre 

sexo e gênero revele-se absolutamente nenhuma. (BUTLER, 2010, p. 25) 
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Todavia, entender o sexo enquanto dado natural e pré-discursivo é reafirmar a 

estabilidade das estruturas binárias. Entender o gênero enquanto uma construção cultural 

transposta aos corpos diferenciados pelo sexo é reafirmar certo determinismo cultural. Não 

há a possibilidade de requerer um corpo que não tenha sido “[...] interpretado por meio de 

significados culturais; consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se como uma 

factibilidade anatômica pré-discursiva” (BUTLER, 2010, p.27). 

A divisão entre sexo e gênero decorre da divisão entre natureza e cultura e, como 

apontava Michel Foucault, citado por Butler (2010), os modelos emancipatórios e libertários 

de sexualidade são ingênuos porque a categoria sexo sempre estará vinculada a um poder 

jurídico e social. Supõe-se a existência de um feminino ou masculino natural e biológico, 

transformado posteriormente pela cultura em divisões de gênero. A própria divisão entre 

natureza e cultura atua discursivamente para manter hierarquias sociais e justificar 

estratégias de dominação.  

Ao superar as dicotomias sexo/gênero, Butler escrutina as epistemologias voltadas 

ao pré-cultural focadas na manutenção das dominações sociais. Ao afirmar que sexo e gênero 

são a mesma coisa, ou seja, construções culturais, ela abre novos caminhos para atuações 

feministas, pois a ruptura com os discursos naturalizantes propõe o gênero enquanto atos 

repetidos insistentemente para produzir certa aparência de naturalidade: 

 
[...] o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de 

atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é 

performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladores da 

coerência de gênero. [...] Nesse sentido, o gênero é sempre um efeito, ainda 

que não seja obra de um sujeito tido como preexistente a obra. [...] não há 

identidade de gênero por trás das expressões do gênero, essa identidade é 

performativamente constituída, pelas próprias “expressões” tidas como 

seus resultados. (BUTLER, 2010, p. 49) 

 

A contribuição de Lauretis para as discussões de gênero se dá na crítica ao próprio 

movimento feminista. A autora questiona os espaços discursivos essencialistas criados no 

interior das abordagens feministas, tais como: a escrita feminina; a feminilidade, etc. que 

estavam voltados à diferenciação da mulher em relação ao homem e reafirmando o 

posicionamento da mulher como outra dentro do processo de diferenciação. Para tratar dos 

problemas de gênero a crítica feminista utilizava o termo “mulher” do modo acrítico, por 

que eram negadas as diferenças entre mulher e mulheres e todas seriam ou diferentes 

personificações “[...] de alguma essência arquetípica da mulher, ou personificações mais ou 
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menos sofisticadas de uma feminilidade metafísico-discursiva [...]” (LAURETIS, 1994, p. 

207) estabelecida em oposição ao homem universal e reafirmando a estrutura patriarcal. 

Tanto Lauretis (1994) quanto Butler (2010) questionam, de modos distintos, a 

diferenciação entre sexo e gênero e, embasadas nas teorizações foucaultianas, afirmam que 

ambos são construídos discursivamente por meio de instituições e seus processos 

regulatórios. Entretanto, Lauretis apresenta a noção de “sujeito do feminismo” como um 

modo de transpor as proposições terminológicas, tais como: mulher enquanto possuidora de 

uma essência comum a todas as mulheres; e mulheres enquanto sujeitos sociais definidos 

pelo gênero. O sujeito do feminismo emerge de debates recorrentes dentro do feminismo e 

“[...] está ao mesmo tempo dentro e fora da ideologia do gênero, e está consciente disso, 

dessas duas forças, dessa divisão, dessa dupla visão” (LAURETIS, 1994, p. 217). 

Lauretis (1994) percebia que as categorias sexo-gênero não representam um 

indivíduo, mas sim, uma relação social que classifica os indivíduos. O gênero é tanto uma 

representação quanto uma auto-representação, ou seja, não é uma propriedade natural dos 

corpos, mas uma representação que está relacionada com a vida concreta das pessoas. O 

gênero é uma construção semiótica e cultural dentro de um sistema de representação “[...] 

que atribui significado (identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, estatus dentro da 

hierarquia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade [...].” (LAURETIS, 1994, p. 212). A 

autora utiliza a expressão “cruzar e recruzar as fronteiras da diferença sexual” como uma 

possibilidade de promover o sujeito do feminismo.  Entretanto esse lugar de resistência 

feminina “[...] não é um distante e mítico passado, nem uma história de um futuro utópico: 

é o outro lugar do discurso aqui e agora, os pontos cegos, ou o space-off de suas 

representações” (LAURETIS, 1994, p. 237). 

Para Butler a tarefa crucial do feminismo: 

 
[...] não é estabelecer um ponto de vista fora das identidades construídas; 

essa pretensão é obra de um modelo epistemológico que pretende renegar 

sua própria inserção na cultura, promovendo-se, consequentemente, como 

um tema global, posição esta que instaura precisamente as estratégias 

imperialistas que o feminismo tem a obrigação de criticar. Sua tarefa 

crucial é, antes, a de situar as estratégias de repetição subversivas 

facultadas por essas construções, afirmar as possibilidades locais de 

intervenção pela participação precisamente nas práticas de repetição que 

constituem a identidade e, portanto, apresentar a possibilidade imanente de 

contestá-las. (BUTLER, 2010, p. 211-212) 

 

Do mesmo modo, na praxiologia bourdieusiana a transcendência das estruturas de 

relações de gênero interiorizadas pelo convívio social não é tão simples como pode parecer, 
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pois tais estruturas alimentam e são alimentadas pela violência simbólica. Por outro lado, 

estar ciente das relações de gênero não significa estar acima de tais mecanismos de controle.  

Entretanto, antes de prosseguirmos nas proposições de Bourdieu sobre as estruturas 

de gênero é necessário repensar o gênero performativo de Judith Butler com base nos 

conceitos sociológicos bourdieusianos. Bourdieu (2009) entende a dominação de gênero 

enquanto resultado de um trabalho histórico e constante de des-historicização que coloca 

cada gênero dentro de uma essência eterna, corroborando as estruturas objetivas atuantes por 

meio das instituições, e as subjetivas que se encontram interiorizadas cultural e 

individualmente por agentes sociais e lhes fornecem predisposições para agir. 

Consequentemente, Bourdieu fornece parâmetros complementares à performatividade das 

relações de gênero proposta por Judith Butler.  

Butler (2010) percebe o gênero enquanto resultante da repetição constante de atos de 

gênero que ocultam sua gênese constituída pelos próprios atos repetidos. O gênero se 

estrutura por meio da repetição constante de certos atos para se aproximar de um ideal de 

identidade substancializada. Neste viés, os atos de gênero não podem ser entendidos 

enquanto expressão de gênero, pois não há um núcleo/essência que define a pessoa enquanto 

pertencente a um gênero: “Entretanto, se os atributos de gêneros não são expressivos, mas 

performativos, então constituem efetivamente a identidade que pretensamente expressaria 

ou revelaria” (BUTLER, 2010, p. 201). Para superar as normas de gênero, Butler propõe 

ações parodísticas de denúncia às identidades de gênero enquanto portadoras de uma 

substância interna que as definiriam conforme um gênero. Dessas ações parodísticas, 

emergiriam novas configurações de gênero que desestabilizariam as normas da 

heterossexualidade obrigatória.  

No âmbito da educação, as paródias de gênero também poderiam promover a 

ampliação da representatividade das diversas identidades sexuais e questionamento da 

própria interioridade identitária naturalizada culturalmente. Mas desnaturalizar não implica, 

necessariamente, desestabilizar as normas de gênero, pois elas estruturam o mundo social 

por meio do dualismo masculino/feminino “[...] profundamente enraizados nas coisas (as 

estruturas) e nos corpos, não nasceram de um simples efeito de dominação verbal e não 

podem ser abolidos com um ato de magia performática [...]” (BOURDIEU, 2009, p. 122). 

Percebemos que a categoria de gênero implica a contradição dos comportamentos 

próprios de cada agente, que tenta negociar as suas pressuposições culturais. Portanto, além 

de o gênero resultar de um processo cultural de construção de papéis e implicar um jogo 
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performático, é interiorizado e naturalizado em forma de habitus e exteriorizado nas 

dualidades do mundo social. 

  Em seu livro A Dominação Masculina Bourdieu realiza um estranhamento cultural 

das estruturas de dominação masculina presente nas sociedades europeias e americanas por 

meio de análises da sociedade Cabília16 e suas estruturas de diferenciação antagônicas entre 

feminino e masculino. Ele analisa o inconsciente histórico, que traz fragmentos da visão 

androcêntrica, presente em cada pessoa. Entretanto, o inconsciente histórico não está ligado 

a uma natureza biológica, “[...] mas a um trabalho de construção propriamente histórica [...] 

suscetível de ser modificado por uma transformação de suas condições históricas de 

produção” (BOURDIEU, 2009, p. 69). 

 Do ponto de vista bourdieusiano, o inconsciente histórico governa as relações entre 

as pessoas e possui uma longa história androcêntrica, que se desdobra sobre duas 

perspectivas complementares: a ontogênese individual e a filogênese coletiva.  O 

falocentrismo é um “[...] traço incorporado de uma história coletiva e de uma história 

individual que impõe a todos os agentes, homens ou mulheres, seu sistema de pressupostos 

imperativos [...].” (BOURDIEU, 2009, p. 70) 

 As proposições de Beauvoir (2009) são levadas em consideração por Bourdieu, ou 

seja, não nascemos homens ou mulheres, mas assumimos consciente ou inconscientemente 

os posicionamentos sociais com base nas identidades sexuais. Tornamo-nos sexualizados 

por meio de uma história coletiva que disponibiliza as possibilidades de ações aos agentes e 

de uma história individual de experienciação das possibilidades identitárias presentes na 

história coletiva. A filogênese coletiva coloca em circulação algumas matrizes de percepção 

a todos os membros. Por outro lado, a ontogênese individual poderá transpor os limites da 

filogênese coletiva, mas tal transposição acontece mediada por padrões valorativos 

inculcados primariamente no agente.   

 Bourdieu não acredita numa essência da feminilidade ou da masculinidade, algo 

superado pela crítica feminista. O pensamento bourdieusiano entende as diferenças sexuais 

em sua constituição relacional. As pessoas são agenciadas por jogos sociais e buscam 

cumprir e desempenhar funções para satisfazer um ideário de identidade sexual. Este 

agenciamento acontece por meio das estruturas objetivadas nas instituições que dividem as 

funções sociais entre masculino e feminino, e de estruturas subjetivadas no inconsciente das 

                                                           
16 Ele escolhe analisar a sociedade Cabília por perceber, em estudos anteriores, uma visão paradigmática 

falocêntrica e uma cosmologia androcêntrica parcialmente inalteradas devido à coerência prática. Nas culturas 

europeias e americanas tais visões estão fragmentadas nas estruturas cognitivas e sociais.  
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pessoas que são socializadas dentro de uma cultura que polariza as divisões sexuais das ações 

das pessoas. Em outras palavras, o androcentrismo se apresenta naturalizado e objetivado 

pela ordem social na distribuição de espaços, trabalhos, ferramentas com base nas 

atribuições de gênero. E se encontra subjetivado em esquemas cognitivos “[...] que, 

organizados segundo essas divisões, organizam a percepção das divisões objetivas” 

(BOURDIEU, 2009, p. 20).  

 Os esquemas objetivados e subjetivados constroem suas divisões com base no 

preceito de feminino e masculino enquanto sistemas de oposição existente, apenas, 

relacionalmente. Ou seja, possuir habitus masculinos é não possuir habitus femininos e vice-

versa. Tais habitus inscrevem as possibilidades de cada agente empreender suas ações com 

base em diferenciações exteriorizadas em signos que visam “[...] estimular as práticas que 

convêm a seu sexo, proibindo ou desencorajando as condutas impróprias, sobretudo na 

relação com o outro sexo” (BOURDIEU, 2009, p. 35). 

 Para Bourdieu, a incorporação de ações próprias a cada gênero, ou melhor, tornadas 

próprias para cada gênero são adquiridas, insensivelmente, por meio do mimetismo ou das 

restrições expressas em proibições que requerem obediência. Assim como as mulheres são 

submetidas a um processo de socialização de virtudes negativas de abnegação e silêncio, os 

homens são igualmente prisioneiros da representação dominante aprendendo a exercer a 

dominação e a se enquadrar dentro do ideal de virilidade. A sociedade androcêntrica se 

estrutura sob:  

 
[...] 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, 2009, p. 41) 

  

 Os homens necessitam assumir algumas funções e participar de rituais construídos 

sob o ideário da masculinidade, como as atividades políticas, os negócios, a ciência, a criação 

artística. Necessitam criar espaços especificamente masculinos para reafirmar a todo instante 

a sua virilidade, principalmente para receber a validação de outros homens. 

 Tanto o inconsciente coletivo quanto o individual atuam de modo a garantir, aos 

agentes, o posicionamento em identidades sexuais e, por extensão, a aceitação do 

desempenho das funções sociais pertinentes. Tais funções são frutos de um processo 

histórico que busca omitir sua constituição histórica, naturalizando os posicionamentos 

sociais.  
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 O problema da dominação masculina não reside apenas nas divisões das atividades 

sociais. A função simbólica da valorização das tarefas é um mecanismo que garante a 

supremacia masculina, pois as mulheres podem desempenhar a mesma tarefa que os homens, 

e até com mais qualidade, mas tenderá a receber menos crédito pelo fato de ser mulher e, às 

vezes, isso resulta num salário menor.  

 A imposição ou vivência da dominação masculina é interpretada por meio do 

conceito de violência simbólica. Um tipo de violência insensível às vítimas por se exercer 

por vias puramente simbólicas e em nome do reconhecimento do simbolismo, tanto pelo 

dominado quanto pelo dominante.  

 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 

não pode deixar de conceber ao dominante (e, portanto, a dominação) 

quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor para 

pensar sua relação com ele, mais que de instrumento de conhecimento que 

ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da 

relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural [...] 

(BOURDIEU, 2009, p. 47). 

 

 A dominação simbólica se exerce por meio da incorporação de habitus, ou seja, 

esquemas de percepção que fundamentam o controle das vontades e das decisões dos 

agentes. Tal tipo de violência se exerce por vias puramente simbólicas, sem haver a 

necessidade de coação física por parte do dominante, pois sua legitimidade funciona 

“magicamente” por meio de estruturas de dominação inculcadas nos corpos tanto dos 

dominantes quanto dos dominados. 

 Por meio dos habitus da dominação se exerce a violência simbólica, a qual leva as 

mulheres a contribuirem para sua própria dominação ao aceitarem os limites impostos pelo 

falocentrismo. Assim, a violência simbólica assume formas de emoções corporais 

(vergonha, timidez, culpa) ou de paixões e sentimentos (amor, admiração, respeito).  

 Dado ao fato de a violência simbólica se exercer com base em leis sociais 

transmutadas em leis incorporadas (habitus) que habitam os corpos dos agentes e orientam 

suas ações, tais emoções e paixões, oriundas deste processo, “[...] não são das que se podem 

sustar com um simples esforço de vontade, alicerçado em uma tomada de consciência 

libertadora” (BOURDIEU, 2009, p. 51), pois os habitus funcionam como aptidões, 

inclinações ou dons.  

 Neste viés, não se pode crer que apenas os investimentos em modificações sociais 

relacionadas à superação das desigualdades oriundas das diferenças sexuais poderá 

transformar as relações de dominação, pois os habitus não são consciências mistificadas, 
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mas sim disposições interligadas com a estrutura que orienta a produção das identidades 

sexuais: 

 

Pelo fato de o fundamento da violência simbólica residir não nas 

consciências mistificadas que bastaria esclarecer, e sim nas disposições 

modeladas pelas estruturas de dominação que as produzem, só se pode 

chegar a uma ruptura da relação de cumplicidade que as vítimas da 

dominação simbólica têm com os dominantes com uma transformação 

radical das condições sociais de produção das tendências que levam os 

dominados a adotar, sobre os dominantes e sobre si mesmos, o próprio 

ponto de vista dos dominantes. (BOURDIEU, 2009, p. 54) 

 

Com relação ao problema da identidade sexual voltada à subversão da ideologia de 

gênero, percebemos que as estratégias de rompimento com as sujeições provenientes dessas 

categorizações culturalmente construídas não necessitam acontecer de fora das identidades 

por meio da instauração de um sujeito do feminismo, tal qual o faz Lauretis. Entretanto, tais 

identidades não possuem uma essência de gênero, bem como, não são apenas marcadas pelas 

diferenças sexuais, mas também possuem certas possibilidades de ação que podem 

transformar, a longo tempo, as estruturas objetivas que buscam condicionar as pessoas a 

certos posicionamentos. Ao assumir uma visão relacional (de reforço mútuo entre estrutura 

objetivada e subjetivada e entre a oposição masculino/feminino) da dominação, há a 

desestruturação de discursos de um “eterno feminino” ou de uma essência de gênero, pois é 

escrutinado o teor de constructo histórico dos sexos.  

Para contestar a ideia de eternidade da dominação entre os gêneros, Bourdieu buscou 

historicizar tal relação descrevendo e analisando o processo histórico que busca eternizar a 

dominação:  

 

Tal história não pode se contentar com registrar, por exemplo, a exclusão 

das mulheres de tal ou qual profissão, de tal ou qual carreira, de tal ou qual 

disciplina; ela também tem que assinalar e levar em conta a reprodução e 

as hierarquias (profissionais, disciplinares etc.), bem como as 

predisposições hierárquicas que elas favorecem e que levam as mulheres a 

contribuir para sua própria exclusão dos lugares de que elas são 

sistematicamente excluídas (BOURDIEU, 2009, p. 101) 

 

 Para Bourdieu (2009) somente por meio de ações políticas de análise dos 

mecanismos, estruturas incorporadas, e instituições encarregadas de perpetuar as divisões 

sexuais, será possível, em longo prazo, contribuir para o desaparecimento da dominação das 

mulheres pelos homens. Neste viés, as estratégias voltadas a desmantelar as hierarquias 

sexuais necessitam ser travadas em duas frentes e precisam alcançar a maioria das pessoas, 

independente de sua identidade sexual. 
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  É necessário perceber a divisão objetiva do mundo social entre masculino e 

feminino e traçar estratégias para desvincular o feminino das funções subalternas. Tal luta 

precisa acontecer no interior dos campos sociais, tais como: a família; o estado; a igreja; a 

escola; a arte, etc. Concomitantemente, é indispensável perceber, analisar e questionar as 

estruturas subjetivas incorporadas nos agentes que perpetuam a manutenção da dominação 

masculina.  

 Como os posicionamentos sociais orientados pelas divisões dos sexos são 

construções históricas, são suscetíveis de modificações. Emerge a necessidade de buscar 

práticas voltadas a valorização das produções femininas e a tematização de tais produções 

pelos currículos da disciplina de arte.  

 Nesta pesquisa, busquei analisar a estrutura social androcêntrica que envolve o 

ensino de arte e a formação de professores de arte, por meio da criação de espaços de auto-

reflexão sobre os habitus que subincluem mulheres nas práticas de ensino em arte. Por 

conseguinte, o processo de pesquisa-ação incentivou a ampliação da representatividade de 

mulheres artistas em práticas de ensino em arte. 

 

1.3 O acesso das mulheres à literatura e arte 

 

A bibliografia resenhada caracteriza o quanto as mulheres foram e são afastadas das 

áreas que envolvem o exercício de poder, inclusive as áreas artística, científica e filosófica. 

Tal exclusão se dá pela interiorização de preceitos que as naturalizam como incapazes de 

assumir posições criativas e pelas instituições com suas estruturas androcêntricas, que 

inferiorizam as produções de mulheres.  

Há um simbolismo negativo que separa as mulheres dos homens, afetando 

negativamente todas as atividades desempenhadas por elas. Como o campo literário, o 

campo artístico e os diversos outros campos sociais são amplamente estruturados com base 

numa visão androcêntrica. A criação literária ou artística produzida por mulheres é avaliada 

e desvalorizada por seu pertencimento ao sexo feminino. 

Esta prerrogativa é encontrada em pesquisas realizadas desde os anos 1970, quando 

o movimento feminista alcançou o campo da arte. Archer (2001) comenta uma pesquisa 

realizada, em 1971, pelo Conselho das Artistas Mulheres de Los Angeles. O Conselho 

analisou mostras realizadas pelo Museu do Condado de Los Angeles durante dez anos e 

concluiu que de 713 artistas expositores presentes no museu, apenas 29 eram mulheres. 
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Dentre as 53 mostras individuais, houve a presença de trabalhos de apenas uma mulher 

(ARCHER, 2001). 

Diante deste cenário desolador da arte enquanto campo predominantemente 

masculino voltado às figuras da genialidade dos grandes mestres, as mulheres buscaram 

subverter a dominação masculina. Em 1971, a historiadora da arte Linda Nochlin17 (apud 

ARCHER, 2001) propôs uma disciplina da crítica feminista da história da arte de modo a 

revelar os preconceitos e as limitações ideológicas e culturas do campo da arte. Infelizmente, 

tal iniciativa não se estendeu aos diversos cursos de arte, mas abriu espaço para repensar os 

currículos dos cursos superiores e torná-los menos sexistas.  

Além da iniciativa de Nochlin, as feministas buscaram outras estratégias para tratar 

da representatividade das mulheres artistas e escritoras. Mesmo com os percalços para a 

legitimação das produções de mulheres artistas, houve um aumento da presença feminina no 

campo da arte nas últimas décadas. Tal situação é reflexo de transformações ocorridas no 

campo, da participação de agentes que operam nele e, consequentemente, das 

reinvindicações de mulheres. Isto ocorreu nas artes visuais, na literatura, no cinema e nas 

artes cênicas (abrangendo teatro, arte da performance, dança e música).  

A crítica feminista do campo de artes ganhou maior visibilidade com a publicação da 

antologia de Teresa de Lauretis (1987), com ensaios por diversas autoras dedicadas a estudos 

de gênero na literatura e no cinema, seguindo-se outras publicações acerca do teatro. Mas o 

pensamento só passou a circular mais amplamente no Brasil após a tradução de um de seus 

artigos (LAURETIS, 1994, op. cit), incluído em antologia de Heloisa Buarque de Hollanda 

(1994).   

Na Europa, as epistemologias feministas foram discutidas sistematicamente desde o 

início dos anos 1980, especialmente com livros por Alison Jaggar (1983) e Michelene 

Wandor (1986). Nos Estados Unidos, Jill Dolan ampliou o dialógo com essas autoras, 

abordando as artes cênicas e as correntes liberal, cultural ou radical, e materialista em seu 

livro sobre o público feminista como crítico (The Feminist Spectator as Critic, DOLAN, 

1988). A crítica feminista de artes cênicas tem, portanto, cerca de meio século, considerando-

se a pesquisa explícita sobre as consequências materiais e nos estereótipos de representação 

                                                           
17 Linda Nochlin foi uma das responsáveis pela primeira mostra coletiva contendo trabalhos de mulheres de 

diversas nacionalidade, em 1976 com a titulação “Women Artists 1550-1950” realizada no “Los Angeles County 

Museum”. Para mais detalhes recomendo a leitura do artigo “A Arte sem história - mulheres artistas (Sécs. 

XVI-XVIII)” disponível em: http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Filipa%20Vicente%20-

%20Publica%C3%A7%C3%B5es%202005%20n%C2%BA1.pdf.  
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desde os anos 1960, tanto em termos da codificação da ideologia patriarcal, quanto da 

manipulação de elementos teatrais. 

Nas abordagens da análise literária, o feminismo assumiu duas formas distintas. 

Showalter (1994) aponta a primeira como ideológica, intimamente interpretativa e 

revisionista, oferecendo leituras feministas de textos que apresentam estereótipos das 

mulheres e juízos sobre a mulher-signo, ou seja, a mulher personagem. Tal abordagem 

buscava libertar os significados textuais escolhendo os aspectos considerados relevantes por 

meio da colocação de questões diferentes ao texto para desmistificar as respostas que fazem 

relação entre textualidade e gênero. 

A abordagem revisionista assumiu estratégias importantes para a agenda feminista e 

Schweickart cita três delas: revisar a tradição literária para incluir textos feministas; reavaliar 

as estratégias de leituras, para desenvolver estratégias feministas que deem conta dos anseios 

de suas textualidades e criar “[...] uma comunidade de leitoras que, qualificadas pela 

experiência, compromisso e treino, mostrarão atitudes pessoais e institucionais de luta” 

(SCHWEICKART apud MARTINS, 1994, p. 79) para fornecer estratégias de leitura18 de 

textos masculinos e femininos.  

A segunda configuração de crítica feminista é voltada ao estudo dos escritos 

elaborados pelas mulheres. Elaine Showalter denomina este tipo de crítica com o termo 

ginocrítica (gynocritics), a qual, ao contrário da crítica revisionista consegue oferecer muitas 

oportunidades teóricas. Todos os desdobramentos da crítica feminista, a francesa focada na 

psicanálise, a inglesa no marxismo e a americana voltada às textualidades, tornaram-se 

ginocríticas. Segundo uma análise de Showalter, publicada num artigo de 1981, e traduzido 

ao português 13 anos mais tarde: “[...] Todas estão lutando para encontrar uma terminologia 

que possa resgatar o feminino das suas associações estereotipadas com a inferioridade” 

(SHOWALTER, 1994, p. 31). 

A análise do campo literário pode ser estendida ao campo da arte, pois ambos atuam 

por meio da criação de símbolos e signos culturais. Assim como a literatura, as artes 

produzem narrativas voltadas à reafirmação de certos estereótipos femininos e masculinos e 

corroboram a manutenção das hierarquias sexuais. Basta visitarmos um museu para vermos 

                                                           
18 O artigo de Martins (1994) explora as proposições de Schweicket para subverter a imasculação pelos textos 

masculinos. Diante dos textos femininos a autora propõe quatro comportamentos de leitura impressos por meio 

de quatro metáforas: defesa: tornar-se testemunha de defesa da escritora contra a sociedade patriarcal; 

ideologia: o texto feminista não deve ser descontextualizado de sua constituição histórico social e cultural; 

traço: o texto é um traço da autora e não a autora em si; subjetividade: a leitora precisa manter a própria voz 

durante as leituras. 
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a grande quantidade de imagens retratando mulheres nuas e a pouca representatividade de 

artistas mulheres. Entretanto, houve algumas iniciativas para desenvolver uma arte engajada 

com as causas feminista, ou seja, uma arte feminista.  

 

A primeira delas era um exercício de recuperação histórica; a segunda, uma 

crítica e reavaliação dos critérios e julgamentos; e a terceira um prolongado 

exame, por meio da produção de trabalho ulterior, de como se poderia 

relacionar esta atividade chamada “arte” e este conjunto de ideias chamado 

“feminismo”, e como eles poderiam agir reciprocamente um sobre o outro. 

(ARCHER, 2001, p.126) 

 

 Tais atitudes se manifestam nos trabalhos de artistas visuais engajadas com os 

questionamentos feministas. Judy Chicago condensa tais estratégias na instalação “O Jantar” 

(1974-79, figura 1.1). A artista criou 39 jogos de mesa dispostos sobre uma mesa triangular 

que nega a disposição hierárquica dos lugares. Cada jogo de mesa celebrava a obra e vida de 

mulheres famosas e apresentava 999 nomes de mulheres que auxiliaram no trabalho.  

 

 

Figura 1.1: The Dinner Party (1974-79) – Imagem disponível em: 

<http://www.judychicago.com/gallery.php?name=The+Dinner+Party+Gallery> Acesso em 28 de Out. de 

2016.  

 

Outro exemplo é a obra da artista Mary Beth intitulado “A morte do patriarcado / A 

lição de anatomia de A. I. R.” (figura 1.3). Beth utilizou como suporte uma reprodução do 

quadro “Lição de anatomia” (figura 1.2) do artista Rembrandt Harmenszoon Van Rijn e 

inseriu imagens de cabeças de artistas contemporâneas sobrepostas as cabeças dos 

estudantes, transformando o cadáver no corpo do patriarcado.  
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Figura 1.2: A Lição de Anatomia do Dr. Tulp – disponível em: 

<http://medicineisart.blogspot.com.br/2010/06/sete-curiosidades-na-licao-de-anatomia.html> Acesso em 24 

de Abril de 2017.  

 

Figura 1.3: Death of the patriarchy - disponível em: 

<http://www.marybethedelson.com/images/posters/images/2.jpg> Acesso em 28 de Out. de 2016.  

  

Mesmo com todas as estratégias feministas para aumentar a representatividade das 

mulheres enquanto criadoras de arte e do grande número de mulheres que produziram 
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trabalhos relevantes dentro de tal campo, o problema do androcentrismo continua atual. Isto 

reforça a necessidade de novos estudos sobre as hierarquias de gênero e engajados com 

modificações do campo da arte, para torná-lo menos androcêntrico.  

Adriana Vaz (2009) realizou uma pesquisa comparativa sobre o campo de 

consagração da arte e abrangendo o seguinte corpus: artistas vinculados ao Museu Oscar 

Niemeyer (MON), localizado em Curitiba-Pr, com exposição no ano de 2008; artistas 

selecionados pelo Instituto Rede Arte na Escola para compor a “Pasta arte BR em 2003”; 

artistas que compunham o Livro Didático – Arte para o Ensino Médio oferecidos às escolas 

públicas do Paraná em 2006. Vaz analisou a veiculação de produções de artes visuais para 

mapear a representatividade de artistas mulheres nestes eixos de consagração da arte. Nas 

exposições do Mon ocorridas entre fevereiro e dezembro de 2008, Vaz (2009) constatou a 

pouca representatividade de artistas mulheres. Das vinte e três mostras, quatro foram 

coletivas e mesclaram produções de homens e mulheres, doze foram individuais e expuseram 

apenas trabalhos de artistas homens, três mostras individuais apresentaram trabalhos de 

mulheres artistas. As demais mostras não foram analisadas pela pesquisadora, pois 

transpunham o recorte temporal utilizado. O material elaborado pelo Instituto Rede Arte na 

Escola apresentou produções de apenas três artistas mulheres (Djanira, Tarsila do Amaral e 

Claudia Andujar) dentre os trinta e seis artistas tematizados. O Livro Didático – Arte no 

Ensino Médio apresentou produções nas áreas de teatro, música, dança e artes visuais. 

Entretanto o recorte da pesquisadora abordou apenas artistas das artes visuais. O livro 

refletiu a situação percebida nos demais espaços analisados ao tematizar poucas produções 

de artistas mulheres. Dentre as produções artísticas presentes no livro, destacam-se obras de 

Tarsila do Amaral e Anita Malfati. Já Zina Aita foi mencionada superficialmente enquanto 

pertencente ao modernismo brasileiro, ao lado de diversos integrantes masculinos do 

movimento (VAZ, 2009).  

A pesquisadora concluiu que houve pouca representatividade de produções de 

artistas mulheres nos três espaços de consagração. Com relação à abordagem da periodização 

histórica, “[...] prevalece o período renascentista e moderno da arte, ficando a produção 

contemporânea uma meta a ser ainda conquistada [...]” (VAZ, 2009, p.15). A predominância 

destes períodos históricos da arte, nesses espaços, influencia na subinclusão de artistas 

mulheres, pois poucas artistas foram legitimadas nestes períodos privilegiadores da 

genialidade masculina. 

Ao perceber a estruturação do campo da arte sobre bases androcêntricas, realizei uma 

pesquisa documental para diagnosticar a situação do curso de Arte-Educação. Orientado pela 
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problemática “[...] o curso de Licenciatura em Arte-Educação da UNICENTRO reproduz o 

androcentrismo presente no campo da arte por meio da ênfase em artistas homens?” 

(BATISTA & RAUEN, 2016), analisei vinte e nove projetos de estágio produzidos entre os 

anos de 2012 e 2015 demarcando a representatividade feminina e masculina. O resultado 

geral evidenciou uma disparidade entre a representatividade feminina e masculina. Do total 

de 84 (100%) artistas tematizados nos projetos, 18 (21,43%) eram mulheres e 66 (78,57%) 

eram homens. 

Durante a análise dos projetos de estágio, considerei dois eixos distintos: utilizar o 

trabalho de um artista para nortear o projeto estabelecendo relações com os diversos 

conhecimentos de arte (artista como tema); utilizar um tema relacionado ao campo da arte 

para orientar o projeto e ilustrar como ele se repete em trabalhos de diferentes artistas (artista 

em abordagem comparativa). A tabela 1 apresenta a porcentagem da representatividade 

artistas homens e mulheres divididos entre artistas como tema e em abordagem comparativa 

entre os anos de 2012 e 2015.  

 

Tabela 1: Abordagem de artistas homens e mulheres em projetos de estágio de 2012 a 2015. 

Ano de 

Produção dos 

Projetos 

Número de  

Projetos 

analisados 

Artistas 

Mulheres 

como Tema 

Artistas 

Mulheres em 

Abordagem 

Comparativa 

Artistas 

Homens 

como Tema 

Artistas Homens 

em Abordagem 

Comparativa 

2012 8 11,76% (2) 0% (0) 35,29% (6) 52,94% (9) 

2013 9 13,04% (3) 8,69% (2) 17,39% (4) 60,86% (14) 

2014 6 4,54% (1) 27,27% (6) 13,63% (3) 54,54% (12) 

2015 6 0% (0) 18,18%(4) 4,54% (1) 77,27% (17) 

Total  29 7,14% (6) 14,28% (12) 16,66% (14) 61,90% (52) 

Total de 

artistas por 

sexo 

 21,43% (18) 78,57% (66) 

Fonte: BATISTA & RAUEN (2016) 

 

A tabela 1 indica que estudantes do curso de Arte-Educação reproduziram o 

androcentrismo do campo da arte nos projetos de estágio entre 2012 e 2015, ao privilegiarem 

artistas homens.  Entre os anos de 2012 e 2014 vigorava um modo de trabalho guiado pelos 

materiais didáticos ofertados pelo Instituto Rede Arte na Escola, principalmente os DVDs e 

suas cartilhas contendo instruções metodológicas. Em 2015, com a aposentadoria da 

professora ministrante da disciplina de Estágio Supervisionado, houve a contratação de 

outras profissionais que orientaram o trabalho a partir dos interesses dos estagiários. Como 

o material do Instituto Rede Arte na Escola deixou de orientar os projetos de estágio, houve 

um aumento na autonomia dos(as) estudantes com relação as escolhas de artistas para 
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compor suas práticas educativas. Notou-se que o aumento na porcentagem da 

representatividade de artistas mulheres entre os anos de 2012 e 2014 retrocedeu em 2015.  

As colunas “artista mulher como tema” e “artista mulher em abordagem 

comparativa” ilustram a predominância na abordagem de artista mulher como tema entre os 

anos de 2012 e 2013. Em 2014 ocorre uma inversão, na qual predominam artistas como 

abordagem comparativa. No caso dos artistas homens, também ocorre tal inversão, 

ampliando o número de artistas em abordagem comparativa. Todos os anos houve a 

utilização de mais artistas homens do que artistas mulheres nos projetos de estágio. No 

entanto, entre os anos de 2012 e 2014 ocorreu a ampliação na representatividade de artistas 

mulheres que retrocedeu em 2015. Ao somar as duas categorias de utilização de artistas 

mulheres (artista como tema e artista em abordagem comparativa) verificou-se o total de 

artistas por ano:  em 2012 a presença de artistas mulheres somava 11,76% (2); em 2013 

21,73% (5); em 2014 31,81% (7); em 2015 18,18% (4). 

Aparentemente, a liberdade propiciada aos(às) estagiários(as), sem o material do 

Instituto Rede Arte na Escola, em 2015, afetou a escolha de artistas e de temas para orientar 

os projetos de estágio, acarretando na redução na presença de artistas mulheres. A pouca 

representatividade omite a grande variedade de mulheres artistas importantes que, 

infelizmente e dificilmente são mencionadas nas aulas de arte.  

Diante da constatação do androcentrismo no curso de Arte-Educação e com o intuito 

de ampliar a representatividade feminina no currículo de arte e possibilitar o questionamento 

da naturalização de características de gênero que inferiorizam as mulheres, eu pesquisei 

algumas artistas engajadas com as questões de gênero para desenvolver o projeto de 

pesquisa-ação desta dissertação de mestrado em 2016, com a turma de estudantes da 

disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Arte-Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 
 

2. O CURRÍCULO ESCOLAR: DISPUTAS POLÍTICAS 

 

 

 

O currículo escolar, antes de ser um documento norteador das ações pedagógicas e 

organizador19 das instituições de ensino, é um artefato social e cultural de disputa política e 

de legitimação da arbitrariedade. Ele possibilita a padronização de conteúdos e uma 

hipotética segurança aos agentes da escola, pois elenca o que e quando ensinar, como ensinar 

e como avaliar as aprendizagens.  Entretanto, a inclusão de determinados conhecimentos na 

grade curricular acaba por excluir outros, legitimando aqueles conhecimentos selecionados 

e ignorando os demais.  Mas quais são os critérios adotados para tal inclusão/exclusão? Uma 

resposta coerente giraria em torno dos objetivos da educação escolar e a quem, ou quais 

grupos, tais objetivos beneficiariam.  

Não concebo o currículo enquanto formalização do transcendental voltado à 

orientação das ações pedagógicas. Ele é uma construção histórica vinculada à arbitrariedade 

da organização da educação com vistas a construção de um ideário social. Para Bourdieu e 

Passeron (1975) a ação pedagógica se desenvolve a partir da escolha ou recusa de certas 

significações de modo arbitrário, pois não são definidos a partir de princípios universais, até 

porque tais princípios são inexistentes. Entretanto, esta escolha define objetivamente a 

cultura de um grupo ou classe, o/a qual estabeleceu o que deve ser transmitido às futuras 

gerações. 

 A descoberta de tal arbitrariedade na construção do currículo é algo recente, 

resultante de diversos estudos sobre a organização escolar. De acordo com Moreira e Silva 

(2002) as primeiras pesquisas sobre o currículo, surgidas no final do século XIX e início do 

XX nos Estados Unidos, estavam preocupadas com  

a sistematização, a racionalização e o controle do currículo com o objetivo de planejar 

cientificamente as atividades pedagógicas para evitar desvios dos estudantes com relação 

aos padrões morais e socio-políticos pré-definidos. A adaptação dos estudantes à estrutura 

social era a preocupação central dessa primeira investigação curricular, crente na redução 

das ações pedagógicas a um conjunto de atividades garantidoras da boa aprendizagem.  

                                                           
19 O currículo organiza as instituições de ensino ao afirmar quais conhecimentos devem ser ensinados e como 

devem ser ensinados, bem como quais critérios necessitam ser utilizados para verificar se os estudantes 

aprenderam. Por exemplo, um currículo disciplinar irá estruturar a escola diferente de um currículo 

transdisciplinar.  
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Além da orientação curricular tradicional, houve outras intervenções curriculares 

utilizadas nas escolas e cada uma refletia os ideais de sua época, voltados para uma demanda 

social. Esta primeira possuía um cunho mais humanista, ao propor a transmissão de 

conhecimentos aparentemente universais. Já o utilitarismo tecnicista focava na 

instrumentalização estudantil visando o atendimento de demandas da economia e do 

mercado de trabalho (MOREIRA & SILVA, 2002).  

Essas abordagens partilham da construção do currículo a partir de um conjunto de 

informações selecionadas para serem transmitidos às (aos) estudantes dissimulando a própria 

arbitrariedade de tal escolha, pois todo “[...] arbitrário cultural implica, com efeito, numa 

definição social de modo legítimo de imposição do arbitrário cultural [...]” (BOURDIEU & 

PASSERON, 2008, p. 37) e o sistema escolar com suas ferramentas, inclusive ou 

principalmente, o currículo, reproduzem a estrutura social por meio do uso da violência 

simbólica resultante da inculcação de habitus. 

A violência simbólica de gênero age como uma estrutura incorporada voltada a 

legitimação da dominação de um grupo de agentes por outros. O dominado toma para si a 

visão do dominante e age de modo a perpetuar tal relação de dominação transformando esta 

relação histórica em um dado natural, inscrevendo-a numa natureza biológica. Porém, o peso 

das representações simbólicas é maior quanto menos a classe dominante precisa invocar sua 

legitimidade por meio da repressão física, e o mercado de valores simbólicos e da ação 

educativa se apresenta unificado com o mercado econômico e simbólico. 

Essas orientações curriculares foram construídas com base numa visão estática de 

cultura enquanto um todo acabado e essencializado, desconsiderando o teor relacional da 

cultura e dos conhecimentos, ou seja, que eles são produzidos como relação social. Todavia, 

a concepção estática de cultura reproduz e legitima as relações desiguais entre os grupos 

sociais e se revelam androcêntricas ao fixar as práticas educativas na transmissão de 

conteúdos universalizados.  

Com o declínio das velhas narrativas curriculares androcêntricas, emergem novas 

possibilidades para repensar o currículo escolar percebendo o teor político dos 

conhecimentos, os quais podem legitimar certas dominações ou desmascará-las.   

Como o currículo é uma ferramenta política voltada à legitimação tanto das práticas 

pedagógicas escolares quanto dos conhecimentos veiculados por ele, por extensão, nos 

envolve em suas teias e nos constrói. Como outros campos sociais, o currículo e seus 

desdobramentos nos posiciona, consciente ou inconscientemente, em identidades 

desencadeando expectativas baseadas em ideias de como cada agente deveria agir.  
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 O currículo não pode ser pensado, apenas, enquanto um conjunto de conteúdos 

universais ou uma ferramenta responsável pela transformação radical da sociedade, mas 

também como uma possibilidade de luta pelo fim do androcentrismo. Por isso, são 

fundamentais as discussões sobre estratégias para tornar o currículo menos universal e mais 

múltiplo, ou seja, que aborde os conhecimentos de diversas culturas e possibilite discussões 

e construções de conhecimentos voltados ao questionamento dos estereótipos identitários 

perpetuadores do androcentrismo.  

Os desdobramentos curriculares recentes também reforçam ou reapropriam estas 

tendências. Por exemplo, na década de 90, após a promulgação da Lei 9.394 de 1996, foram 

construídos e propostos os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) com orientações 

educacionais similares ao da Escola Nova por considerarem o papel ativo dos estudantes no 

processo de aprendizagem e transporem o conteudismo fragmentado. Ao reconhecer as 

múltiplas dimensões do conhecimento humano sem as barreiras disciplinares, esta 

orientação curricular se desenrola por meio de temas transversais vinculados aos conteúdos 

disciplinares.  Foi por meio dos temas transversais que gênero e sexualidade passaram a 

fazer parte da educação escolar brasileira.  

Nos PCN - orientação sexual (BRASIL,1998) foi considerada a sexualidade nas 

dimensões biológica, psíquica e sociocultural, instigando uma análise e entendimento sobre 

as relações de gênero como algo multidimensional, não restringindo tais relações a fatores 

biológicos e reprodutivos, ou mesmo, religiosos. A sexualidade tornou-se um tema 

transversal, podendo ser discutida em qualquer disciplina. 

Em 2008, foram publicadas as DCE-Arte do estado do Paraná (PARANÁ, 2008). Tal 

documento de orientação curricular fez diversas críticas aos PCN e deu início a orientação 

da disciplina de arte valorizando os conteúdos histórica e socialmente construídos. Uma 

dessas críticas foi sobre a consequente desvalorização dos conteúdos disciplinares, em favor 

do uso dos temas transversais e da orientação das práticas pedagógicas por meio de projetos:  

 

Nestas Diretrizes, destaca-se a importância dos conteúdos disciplinares e 

do professor como autor de seu plano de ensino, contrapondo-se, assim, 

aos modelos de organização curricular que vigoraram na década de 1990, 

os quais esvaziaram os conteúdos disciplinares para dar destaque aos 

chamados temas transversais (PARANÁ, 2008, p. 24). 

 

Cabe lembrar sobre a importância da abordagem, em sala de aula, de temas que estão 

intimamente ligados com a vida das pessoas. No caso das DCE-Arte do Paraná (2008), 

mesmo rechaçando os temas transversais, elas abrem uma brecha ao propor o trabalho com 
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os problemas sociais contemporâneos. Nas DCE-Arte os problemas sociais contemporâneos 

devem ser foco das disciplinas que lhe são afins e sua abordagem necessita estar 

contextualizada aos objetos de estudo da disciplina.  

Neste sentido, a disciplina de Arte no currículo do Paraná possui certa liberdade para 

tratar de questões de gênero e sexualidade interligados aos seus conteúdos, contanto que o 

objetivo central das aulas sejam os próprios conteúdos do campo da arte. Não se trata de 

ensinar gênero em substituição dos conteúdos de arte, mas de abordar tal tema quando ele 

estiver interligado com trabalhos de arte a ponto de tornar-se conteúdo da arte. No caso dos 

PCN, vigentes em grande parte dos estados brasileiros, há orientações mais explicitas sobre 

como abordar tais questões em sala de aula.  

Atualmente o campo da arte possui diversas produções de arte voltadas ao 

questionamento dos problemas oriundos das relações de gênero e questionadoras do 

androcentrismo presente no campo da arte. Portanto, inserir conteúdos para a historicização 

das desigualdades oriundas das diferenças de gênero é um modo conveniente para reduzir as 

desigualdades de gênero e tornar o campo da arte e de seu ensino mais democrático e menos 

androcêntrico. Entretanto, professores(as) necessitam de formação para elaborarem 

materiais didátivos coerentes com esta abordagem.  

Há diversas maneiras para incluir produções de artistas mulheres no currículo de arte, 

tanto nos cursos de licenciatura ou bacharelado em artes quanto nas turmas da educação 

básica. Afinal essas construções curriculares estão inter-relacionadas, pois é a formação do 

docente em nível de graduação que pode possibilitar estudos sobre as questões da 

representatividade feminina para ampliá-la. Na minha pesquisa-ação, penso e sistematizo 

algumas dessas possibilidades, que poderão ser ampliadas e/ou questionadas para se 

tornarem mais coerentes com o cotidiano escolar.  

Como o tema de sexualidade é delicado e envolve o modo como as pessoas orientam 

suas vidas, é necessário ter ciência de que docentes de arte poderão ter dificuldade para 

inserir alguns tipos de discussões em suas aulas porque praticam os habitus de diversos 

grupos culturais, inclusive como seguidores de várias orientações religiosas. Sendo assim, 

podem, em suas aulas, reafirmar as visões subalternas de identidade feminina, causando um 

efeito contrário ao esperado por uma orientação curricular que minimize e/ou desnaturalize 

o androcentrismo.   
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2.1 A formação de professores pesquisadores 

 

 Percebemos que as DCE-Arte do Paraná possibilitam a abordagem de conteúdos 

voltados à historicização das diferenças de gênero. Entretanto, apenas a abertura da 

possibilidade de trabalho não é suficiente para tornar o campo da arte menos androcêntrico. 

É necessário traçar outras estratégias alinhadas à desnaturalização de habitus androcêntricos 

que podem seguir alguns desdobramentos, tais como, a oferta de cursos de formação 

continuada a professores e a oferta de materiais didáticos veiculadores de produções de 

mulheres artistas, a discussão em nível de formação inicial sobre o androcentrismo e a 

construção, com estudantes em formação inicial ou continuada, de materiais didáticos para 

historicizar as dominações de gênero. 

 Entretanto, pesquisadores da formação inicial de professores (BARREIRO & 

GEBRAN, 2006; PIMENTA & LIMA, 2005; MIRANDA, 2001) propõe a formação do 

professor pesquisador, almejando a superação da fragmentação curricular entre teoria e 

prática.   

 Quando a pesquisa norteia a organização da grade curricular do ensino superior, a 

disciplina de Estágio Supervisionado torna-se central, não pelo fato de ser comumente 

entendida enquanto a parte prática da formação docente, mas porque oferece espaço e tempo 

para o desenvolvimento de identidades profissionais preocupadas com as questões sociais, 

culturais e institucionais do campo da educação, buscando evitar a imitação de modelos de 

práticas pedagógicas, muitas vezes incovenientes. Esse caminho pode ser relacionado à 

formação de professores de arte, envolvendo-os em estratégias para ampliar a 

representatividade de mulheres artistas nas suas práticas pedagógicas e no questionamento 

de suas ações docentes. 

  De acordo com Pimenta e Lima (2005), é comum os estudantes de curso de formação 

de professores desenvolverem suas práticas docentes apenas reproduzindo modelos 

familiares que consideram bons. Entretanto, nem sempre possuem elementos críticos para 

reelaborar tais práticas nos diversos contextos educativos e podem reduzir o papel da escola 

ao ensino conformista de valores provenientes de uma cultura institucional dominante. Além 

desta maneira artesanal de orientar a prática docente, as autoras descrevem outra centrada 

na instrumentalização técnica desenvolvida por meio da fragmentação curricular entre 

disciplinas teóricas e práticas, resultando num currículo parcialmente autônomo em relação 

ao campo de atuação dos profissionais em formação. Nesta concepção, a prática docente fica 

reestrita a um conjunto de técnicas que não atende a complexidade dos desafios profissionais 
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da docência. Para transpor estes modelos, as autoras propõem o estágio como pesquisa, ou 

seja, “[...] como momento de construção de conhecimento, por meio de reflexão, análise e 

problematização desta e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções 

que os profissionais encontram em ato” (PIMENTA & LIMA, 2005, p.16).  

 O estágio como pesquisa propicia reflexão no contexto cultural, histórico e 

organizacional das instituições de ensino e dos espaços de aprendizagens, para propor futuras 

ações de modificações.  Neste viés, o estágio supervisionado não é apenas uma disciplina de 

cunho prático que integra a grade curricular dos cursos de formação de docentes. Ele é salutar 

na formação docente ao transpor a divisão entre teoria e prática. Por outro lado, quando 

entendido como atividade de pesquisa que analisa e problematiza a prática, enriquecido por 

fundamentações teóricas, pode fornecer um caminho para a formação de profissionais 

preocupados com os problemas da educação, tais como o androcentrismo curricular.  

 Ao entender o estágio como pesquisa, caminhamos para além da visão de 

instrumentalização técnica, ou seja, para a formação de professores que refletem sobre sua 

didática e sejam capazes de refletir sobre a prática coletiva de sua profissão. A pesquisa de 

estágio pode ser: “[...] uma estratégia, um método, uma possibilidade de formação do 

estagiário como futuro professor. Ela pode ser também uma possibilidade de formação e 

desenvolvimento dos professores da escola na relação com os estagiários” (PIMENTA & 

LIMA, 2012, p.46). 

 Propor o estágio enquanto pesquisa é um modo de pensar na formação da identidade 

profissional de professores preocupados com as questões sociais, culturais e institucionais. 

É evidente que a identidade do professor se desenvolve “[...] no decorrer do exercício da sua 

profissão. Porém, é durante a formação inicial que serão sedimentados os pressupostos e as 

diretrizes presentes no curso formador, decisivos na construção da identidade docente” 

(BARREIRO & GEBRAN, 2006, p. 20). 

 A proposição da formação de professores pesquisadores é uma alternativa para 

desenvolver as identidades de docentes reflexivos e: 

 

[...] a prática, que passa a ser meio, fundamento, origem e destinação dos 

saberes que suscita, desde que esses possam ser orientados e apropriados 

pela ação reflexiva do professor. Só o seu detentor, o professor está em 

condições de refletir sobre ela. Ele pode e deve considerar os discursos 

vindos de fora para orientar sua ação reflexiva, mas é fundamentalmente 

de dentro que ele a constrói. (MIRANDA, 2001, p.135, grifo da autora) 

 

‘ As discussões centradas no professor pesquisador se desenrolam segundo o critério 

da busca pela autonomia docente. Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001) propõem conduzir os 



  

53 
 

professores a pensar o ensino enquanto prática social por meio do questionamento do 

significado de seu trabalho. Neste processo, é importante a busca por “[...] referenciais 

teóricos que lhes possibilitem melhor compreendê-lo e aperfeiçoá-lo, produzindo, por meio 

de suas próprias investigações, transformações no seu pensamento e na sua prática docente” 

(LISITA, ROSA & LIPOVETSKY, 2001, p. 117-118). 

 Entretanto, as autoras deixam claro que as pesquisas produzidas pelos professores 

diferem daquelas de origem acadêmica. A pesquisa acadêmica busca originalidade e 

reconhecimento da comunidade científica.  Já a realizada pelos professores não busca 

validação científica, pois seu foco é o conhecimento dos contextos educativos, visando a 

melhoria das práticas pedagógicas e a conduzir os professores à autonomia docente.  A 

pesquisa pode promover a autonomia docente porque: 

 

a) Permite articular conhecimento e ação como partes de um mesmo 

processo; 

b) Tem como sujeitos os próprios implicados na prática que se investiga, 

superando a separação entre quem produz o conhecimento e quem atua 

como docente; 

c) Possibilita modificar a maneira como os professores entendem e realizam 

a prática, criando condições para transformá-la; 

d) Possibilita questionar a visão instrumental da prática, segundo a qual é 

possível a produção de um conhecimento teórico a ser aplicado pelos 

professores. (CONTRERAS, 1994, apud LISITA, ROSA & 

LIPOVETSKY, 2001, p. 119) 

 

 Metodologicamente, aliar a formação inicial à pesquisa é um modo de tornar o 

cotidiano docente numa fonte inesgotável de investigação além de auxiliar os estudantes a 

dar sentido à ação docente. Deste modo, propiciar reflexões e pesquisas sobre o 

androcentrismo na campo da arte e da educação pode ser um modo de tornar os futuros 

professores engajados com a desestruturação desta forma de dominação. Neste trabalho, 

optei por aplicar a metodologia da pesquisa-ação para articular a inclusão de artistas 

mulheres no planejamento de estágio de estudantes de Arte-Educação.  

 A pesquisa-ação é uma metodologia engajada com modificações sociais que reduz a 

distância entre teoria e prática. Sua finalidade é criar estratégias para “[...] corrigir, de 

maneira eficaz, uma situação que se tornou problemática” (DIONNE, 2007, p. 28). Neste 

sentido, se apresenta enquanto “[...] instrumento prático de intervenção antes de ser uma 

forma de investigação.” (DIONNE, 2007, p. 20). A ação social voltada à modificação da 

situação especificada necessita predominar em relação aos objetivos da pesquisa, pois o foco 

desta técnica é a intervenção social em um problema.  
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A articulação entre a pesquisa-ação e a formação de professores é uma alternativa 

para engajá-los na luta contra o androcentrismo, pois esse método prioriza ações coletivas, 

sensibilizando os participantes da pesquisa quanto a problemas sociais e incentivando 

práticas de intervenção voltadas à minimizá-los.   
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3. A PESQUISA-AÇÃO EM INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

 

 

 

 

Os procedimentos da pesquisa incluiram a realização de uma revisão bibliográfica 

sobre gênero em abordagens feministas, relacionando-as ao campo da arte e aos conceitos 

teóricos propostos por Bourdieu, posteriormente utilizados na intervenção de pesquisa-ação, 

cujas dinâmicas foram registradas num diário de pesquisa. 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa-ação realizei, com os(as) participantes, a 

leitura de alguns textos pertinentes ao entendimento das diferenças de sexo-gênero enquanto 

construções culturais que atribuem valores simbólicos conforme o grupo ao qual pertence 

o(a) agente. Apresentei artistas mulheres que tematizam as diferenças sexuais em seus 

trabalhos e questionam a pouca presença feminina na produção de arte. Posteriormente 

os(as) participantes pensaram em procedimentos para incluir trabalhos de artistas mulheres 

em seus projetos de estágio. Os(as) estagiários concordaram com a participação na pesquisa 

por meio da assinatura do termo de anuência e ciência (apêndice B). 

Os encontros foram gravados em áudio que serviram de base para a produção de um 

diário de pesquisa utilizado na análise de dados. As gravações foram autorizadas pelos(as) 

participantes por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice 

A).    

 Uma das premissas principais da pesquisa-ação é abordar um problema que envolve 

um grupo de pessoas tanto pelo fato de elas sofrerem, direta ou indiretamente, os efeitos de 

tal problema, quanto pela possibilidade de elas agirem para modificar a situação geradora do 

problema. No mesmo sentido, as pesquisas de Pierre Bourdieu e seu método sociológico 

fornecem conceitos que auxiliam na compreensão dos problemas sociais e possibilitam 

trabalhos teóricos e práticos de historicização das estruturas naturalizadas de dominação.  

Para Bourdieu (2009), os campos sociais com seus conjuntos de habitus contribuem 

para a des-historicização e eternização da dominação, inclusive a masculina, porém neste 

caso, a dominação é inscrita e reinscrita, constantemente, numa natureza biológica. Para 

Bourdieu, não existe uma essência de masculinidade ou feminilidade, pois ambos são 

produto de ações históricas de perpetuação criadas e recriadas, não apenas nos ambientes 

domésticos, mas principalmente em instâncias como a escola, a igreja, o estado etc. Quando 

se percebe o teor relacional da constituição das diferenças de gênero, emergem 
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possibilidades de ações de historicização para combater a inferiorização, a estigmatização e 

o ostracismo advindos de sexismo ou discriminação de gênero. 

Ao inserir artistas no currículo é indispensável uma visão pluralista que aborde 

trabalhos representativos de diferentes procedências geográficas e culturais, de autoria de 

homens e mulheres e/ou coletivos de múltiplas etnias. Portanto, a ênfase da etapa aplicada 

de minha pesquisa foi o desenvolvimento de práticas pedagógicas para abordar produções 

artísticas realizadas por mulheres, principalmente, aquelas relacionadas à quebra de 

estereótipos femininos heteronormativos e fixados numa essência de feminilidade. A técnica 

investigativa encontrada para tratar deste tema foi a pesquisa-ação proposta por Hugues 

Dionne (2007), compreendendo a pesquisa em duas tarefas simultâneas: uma “[...] tarefa da 

pesquisa, cujo objetivo é desenvolver conhecimento, e uma tarefa da ação, cujo objetivo é 

modificar uma situação peculiar” (DIONNE, 2007, p. 24). 

 A intervenção social oriunda da pesquisa não deve ser imposta ao grupo por um 

agente externo, mas necessita ser uma construção em conjunto do agente pesquisador com 

os agentes de uma comunidade ou grupo social. Ela carece “[...] ser conduzida com base em 

uma atitude de abertura e de valores democráticos” (DIONNE, 2007, p. 12). Os agentes 

envolvidos na pesquisa buscam em conjunto construir estratégias para modificar a situação 

problema que afeta os agentes e precisa ser modificada. A divisão de trabalho entre ambos, 

agente pesquisador e agentes da comunidade, “[...] tende a desvanecer-se, tornando-se um 

coletivo engajado em uma mesma intervenção” (DIONNE, 2007, p. 34). 

Ao propor a pesquisa seguindo esta técnica investigativa é necessário observar cinco 

etapas que se desenvolvem em espiral, pois podem acontecer ao mesmo tempo e o final da 

pesquisa pode ser o início de uma nova intervenção social criando um sistema de pesquisa 

contínua voltada à melhoria da vida das pessoas. As cinco etapas são: : “identificação da 

situação; definição dos objetivos da pesquisa e da ação; planejamento metodológico da 

pesquisa e da ação; realização da pesquisa-ação; análise e avaliação dos resultados.” 

(DIONNE, 2007, p. 56-57).  

Primeiramente, é necessário realizar algumas investigações para obter os 

conhecimentos prévios do meio, para depois iniciar a formulação de um roteiro de perguntas 

de pesquisa: “[...] Não se trata de conhecer as peculiaridades de tal ou qual campo específico, 

mas de captar o estado da situação a partir do qual a pesquisa deve se desdobrar” (DIONNE, 

2007, p. 58). O ponto de partida da pesquisa precisa estar envolvido com a compreensão e 

modificação de uma situação problema.  
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Na segunda etapa, acontece a definição dos objetivos da pesquisa e dos objetivos da 

ação. Os primeiros são elaborados com base em referências teóricas e metodológicas. A 

formulação dos objetivos da ação se dá por meio de escolhas de estratégias para melhorar a 

situação desejada e a “[...] tomada de decisão se baseia na escolha de uma atividade particular 

a ser empreendida” (DIONNE, 2007, p. 60). 

Para o planejamento metodológico da pesquisa e da ação, o pesquisador necessita 

organizar os instrumentos de investigação (questionários, entrevistas, etc.) e precisar os 

conceitos teóricos empreendidos na análise do objeto, bem como planejar a ação de modo a 

estabelecer uma sequência lógica. Trata-se de tentar formular um planejamento para a 

pesquisa e para a ação que respeitem as exigências intervencionistas da pesquisa.  

Após diagnosticar a situação e organizar o projeto de ação o pesquisador “[...] 

procura criar a correspondência a mais adequada possível entre o desejável e o realizável.” 

(DIONNE, 2007, p. 63). Neste processo, o pesquisador necessita realizar adaptações 

contínuas para respeitar os imprevistos da ação social, mas sem perder de vistas a finalidade 

da ação. “O desafio prático consiste em assegurar a colaboração e participação dos atores 

implicados na solução e em avaliar constantemente as operações com o intuito de não se 

desviar dos objetivos iniciais” (DIONNE, 2007, p. 63). 

Na análise e avaliação dos resultados o pesquisador irá redigir o relatório de pesquisa 

observando todas as etapas da pesquisa. Nesta fase o “[...] pesquisador compila e analisa os 

dados coletados à luz do questionamento inicial (Etapa 2). Ele volta ao seu objeto de 

investigação (questionamento e hipótese) para circunscrever os dados obtidos e seu alcance 

explicativo” (DIONNE, 2007, p. 64). 

 

3.1 O currículo de Arte-Educação: reformulações curriculares 

 

As propostas curriculares expressas nos PCN (BRASIL, 1998) e nas DCE-Arte 

(PARANÁ, 2008) e a ampla produção de arte oriunda do feminismo dentre outras 

representações que questionam as naturalizações de gênero, propiciam aberturas de 

caminhos para tornar a arte e o ensino de arte menos androcêntricos. Entretanto, estas 

proposições curriculares necessitam estar aliadas às reformulações curriculares dos cursos 

de formação dos professores de arte para formar profissionais aptos para questionar o 

androcentrismo e assumir uma postura pluralista na abordagem de artistas em sala de aula.  

De acordo com o Artigo 3º da Resolução CNE/CP 01/2002 (BRASIL, 2002a), a 

formação dos futuros professores deve prepará-los para o exercício da docência seguindo 
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alguns princípios, dentre eles, a coerência entre a formação oferecida e a prática profissional 

esperada. Todavia, se esperamos que professores de arte sejam menos androcêntricos nas 

suas escolhas curriculares, necessitamos propiciar disciplinas específicas para discutir tais 

questões.  

Na sequência apresento as duas últimas reformulações curriculares do curso de Arte-

Educação (2009, 2014) para ilustrar a presença de disciplinas que poderiam embasar 

discussões sobre gênero e androcentrismo em práticas pedagógicas. Considero a formação 

dos professores que participaram da reformulação curricular de 2014 com base nas 

informações da Plataforma Lattes para encontrarmos temas de interesses orientadores de 

suas escolhas pela proposição e aprovação de disciplinas na grade curricular de 2014.  

O curso de Licenciatura em Arte-Educação foi criado no ano de 2002 (a primeira 

turma ingressou no curso no ano de 2003) com o objetivo de “habilitar profissionais para 

atuarem na docência, na produção e na pesquisa em Arte por meio do constructo do exercício 

artístico, possibilitando a ampla atuação intelectual e artística” (Anexo 2). Segundo consta 

do projeto pedagógico, a proposição de disciplinas para compor a primeira grade curricular 

do curso de Arte-Educação partiu de um estudo de grades curriculares de cursos de artes 

existentes no Paraná e de uma consulta junto ao Núcleo Regional de Ensino de Guarapuava, 

realizada pelo Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (SEHLA) da Unicentro, na pessoa 

da então diretora do Sehla, Prof.ª Dr.ª Maria Natália Ferreira Gomes Thimóteo,  no sentido 

de diferenciar o curso e suprir demandas regionais. A criação do curso, portanto, justificou-

se pela falta de profissionais habilitados para lecionar arte na educação básica, na 

mesorregião Centro-Sul paranaense.  

O curso de Arte-Educação sofreu quatro reformulações curriculares ao longo de sua 

existência.  A reformulação curricular mais recente ocorreu em 2014, acarretando a mudança 

de nome do curso para Licenciatura em Arte. Entretanto, tanto a grade curricular, antes da 

reformulação de 2014, quanto a atual leva em consideração a compreensão dos processos 

educativos em arte e o desenvolvimento de poéticas artísticas pessoais com vistas à formação 

de profissionais habilitados para lecionar arte em instituições privadas ou públicas da esfera 

municipal, estadual ou federal, nos níveis de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Superior (Anexo 2).  

As aulas do curso de Arte-Educação ocorrem no período vespertino, com 25 vagas 

ofertadas anualmente. A grade curricular do curso apresenta disciplinas semestrais e anuais, 

ofertadas no campus Santa Cruz da Unicentro, em Guarapuava. A sua duração é de no 

mínimo quatro anos, podendo ser concluído em até sete anos após o ingresso do estudante.  
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Uma das características peculiares do curso é o favorecimento de produções artísticas 

contemporâneas que resultam da convergência entre as linguagens artísticas. O foco 

principal em produções contemporâneas segue a prerrogativa de formar professores 

preparados para as novas tendências da arte e de seu ensino e que estejam atualizados, 

dialogando com as produções artísticas atuais. Para dar conta da complexidade da arte 

contemporânea são ofertadas disciplinas de poéticas artísticas e para articular com a 

formação docente são oferecidas disciplinas de formação pedagógica.  

O fato do curso abordar diversas linguagens artísticas em sua grade curricular 

acarretou na necessidade da utilização de diversas diretrizes curriculares. Entretanto, por se 

tratar de curso de licenciatura são as Resoluções n.º 1 e n.º 2 do CNE (BRASIL, 2002a, 

2002b) que estabelecem a organização curricular geral e as diretrizes curriculares20 por 

linguagem orientam a grade curricular específica da formação em arte.  

Como o curso de Arte-Educação passou por algumas reformulações com vistas às 

emergências legais e educativas, não descrevo as diversas modificações ocorridas na grade 

curricular, e sim as diferenças entre a grade curricular do ano de 2009, a qual orienta o ensino 

dos(as) participantes da pesquisa e do ano de 2014 que está em vigência, com previsão de 

formar a primeira turma em 2017.  

A carga horária de ambas as grades curriculares segue a Resolução CNE/CP 02/2002 

(BRASIL, 2002b) que estabelece o mínimo de 2.800 horas distribuídas entre: 400 horas de 

prática como atividade curricular; 400 horas de estágio curricular supervisionado; 1.800 

horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 horas de atividades 

complementares. Para concluir o curso na grade curricular de 2009 os estudantes 

necessitavam participar de atividades que totalizassem 2.923 horas. Seguindo a grade de 

2014 são necessárias 2.939 horas.  

                                                           
20 Parecer CNE/CES nº 195/2003, aprovado em 5 de agosto de 2003 - Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de graduação em Música, Dança, Teatro e Design; Parecer CNE/CES nº 280/2007, aprovado em 6 de 

dezembro de 2007 - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais, bacharelado 

e licenciatura; Resolução CNE/CES nº 1, de 16 janeiro de 2009 - Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Artes Visuais e dá outras providências; Parecer CNE/CES nº 146, de 3 de abril de 

2002 - Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, Direito, Hotelaria, Música, Secretariado Executivo, Teatro e 

Turismo; Resolução CNE/CES nº 3, de 8 de março de 2004 - Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Dança e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 2, de 8 de março de 2004 - 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música e dá outras providências; 

Parecer CNE/CES n.º 195, de 5 de agosto de 2003 - Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação 

em Música, Dança, Teatro e Design; Resolução CNE/CES n.º 4, de 8 de março de 2004 - Aprova as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro e dá outras providências; 
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As disciplinas integrantes do currículo do curso Arte-Educação (2009) e de 

Licenciatura em Arte (2014) são organizadas em duas categorias: disciplinas obrigatórias e 

disciplinas optativas. Os estudantes devem participar de todas as disciplinas obrigatórias que 

representam a maior parte da carga horária necessária para a integralização do curso. Na 

grade curricular de 2009 elas totalizavam 2.788 h/a (horas Aula) e no currículo de 2014 

totalizam 2.567 h/a. As disciplinas optativas funcionam como complementação curricular 

voltada à experimentação da produção artística e possibilitam aos(às) estudantes a escolha 

de disciplinas que pretendem cursar, dentre as disponibilizadas pela grade curricular na 

condição de optativa. Na grade curricular de 2009 foram disponibilizadas as disciplinas 

optativas por linguagem artística, totalizando 15 de música, 12 de dança, 19 de artes cênicas 

e 10 de artes visuais, das quais os estudantes poderiam eleger quatro disciplinas, uma de 

cada linguagem que seria ofertada semestralmente totalizando 204 h/a. Na grade de 2014 

são ofertadas quatro opções de disciplinas com a denominação de oficinas de produções 

artísticas, cada uma com duração de 102 h/a e oferta anual. Os estudantes devem cursar no 

mínimo duas das disciplinas ofertadas para cumprir as 204 h/a necessárias. Ao contrário da 

grade curricular de 2009 que divide as optativas em linguagens, a grade de 2014 elabora 

outro modo de lidar com a criação artística. As disciplinas focam na produção artística 

interligada com as mídias, com a diversidade e com o ensino de arte possibilitando a 

articulação entre as diversas linguagens artísticas. As 400 horas de prática de atividades 

curriculares, previstas pela Resolução CNE/CP 02/2002 (BRASIL, 2002b), são distribuídas 

entre as disciplinas obrigatórias. 

Além dessas disciplinas, as duas grades curriculares apresentam a necessidade dos 

estudantes desenvolverem 200 horas de Atividades Complementares, compreendendo 

atividades de pesquisa e extensão, participação em eventos de natureza artista ou cultural, 

participação em cursos de especialização.  

O Estágio Supervisionado Obrigatório é uma das disciplinas que articula as poéticas 

artísticas à formação pedagógica. Ao ser ofertado no 3ª e 4ª série do curso, busca a relação 

entre os conhecimentos abordados nas disciplinas com as práticas de ensino desenvolvidas 

no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Por outro lado, “[...] busca acolhimento e o trato 

da diversidade e na elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares” (Anexo 2), possibilitando a inserção de discussões sobre gênero e 

androcentrismo. 

Na grade curricular de 2009 a carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado 

é composta por: 204 h/a em sala de aula, distribuídas entre 102 h/a de Estágio Supervisionado 
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para o Ensino Fundamental, ofertado na 3ª série do curso e 102 h/a de Estágio 

Supervisionado para o Ensino Médio, ofertado na 4ª série; e 230 h/a para realização de 

atividades de observação, direção de turma, projetos pedagógicos, produção escrita e 

organização de materiais e confecção do relatório final, distribuídas igualmente entre as 

disciplinas de estágio para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. No currículo de 

2009 o Estágio Supervisionado totaliza 434 h/a. Na grade curricular de 2014 a carga horária 

da disciplina de Estágio Supervisionado é composta por: 272 h/a em sala, distribuídas entre 

136 h/a voltadas ao Ensino Fundamental e 136 h/a para o Ensino Médio; e 230 h/a para 

realização de outras atividades, distribuídas entre 115 h/a para o Estágio no Ensino 

Fundamental e 115h/a para o Estágio no Ensino Médio. As disciplinas de estágio da grade 

de 2014 totalizam 502 h/a. 

Com relação as possibilidades de inserção de discussões sobre gênero e 

androcentrismo nas práticas de ensino, o currículo do curso de Arte-Educação (2009) não 

possui disciplinas específicas para tratar sobre a representatividade de artistas mulheres no 

ensino de arte ou sobre outras questões relacionadas a gênero. Entretanto, há diversas 

disciplinas em que estas discussões podem ser levantadas, mesmo que não seja o foco 

principal. Por exemplo: quando eu cursei a disciplina optativa de artes cênicas “Crítica e 

teoria cultural” na terceira série do curso de Arte-Educação, a professora regente conduziu 

estudos sobre o feminismo enquanto crítica cultural; quando realizei a prática da pesquisa-

ação, um dos professores se sensibilizou com as questões de gênero que orientou a disciplina 

de Produção em Artes Visuais. 

O currículo de 2009 apresentava uma preocupação com relação à diversidade no 

ensino de arte. Contudo, não utilizar este termo e propor disciplinas com focos específicos, 

dentre eles: a inclusão de alunos com necessidades especiais, por meio das disciplinas “O 

Ensino da Arte na Educação Especial” e “Libras” (Língua Brasileira de Sinais); e discussões 

relacionadas à diversidade étnico-racial na disciplina “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana”. Por outro lado, a disciplina de Libras cumpre uma exigência legal que a torna 

obrigatória em todos os cursos de formação de professores a partir do Decreto n. 5.626 

(BRASIL, 2005b) e a disciplina relacionada à diversidade étnico-racial apresenta uma 

preocupação dos professores com a formação de profissionais que lecionarão arte no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. A lei n.º 10.639/2003 (BRASIL, 2003) torna obrigatório o 

ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio atribuindo 
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prioridade às disciplinas de Educação Artística21, Literatura e História. Mesmo que o curso 

de Arte-Educação não fosse legalmente obrigado a oferecer uma disciplina com este escopo, 

houve uma sensibilização à causa que ganhou espaço na grade curricular.  

Deve-se levar em consideração a arbitrariedade22 na escolha e no estabelecimento 

das disciplinas e ementas e que as construções e reformulações curriculares do curso de Arte-

Educação são fruto de discussões entre professores23 integrantes do Conselho Departamental 

com base nos eixos articuladores estabelecidos pelas Resoluções CNE/CP 01/2002 e 

CNE/CP 01/2002 (BRASIL, 2002a, 2002b)24 e pelas proposições das resoluções específicas 

das diretrizes curriculares da área de Artes. Acredito que o resultado efetivo das construções 

e reformulações curriculares, dependa da formação e atuação do corpo docente e de seu 

engajamento, ou não, com questões sociais específicas, para além de normas e leis que 

obrigam a oferta de determinadas disciplinas. Na minha perspectiva de egresso do referido 

curso, por exemplo, avalio que a disciplina “O Ensino da Arte na Educação Especial”, no 

currículo de 2009, tornou-se relevante em decorrência da atuação da professora Eglecy 

Lippmann (apêndice E) do DEART (Departamento de Arte-Educação) que trabalhava com 

esta temática tanto na universidade quanto no atendimento a deficientes visuais na 

Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV) de Guarapuava.  

Enfim, todas as alterações realizadas, tanto no projeto pedagógico quanto no 

currículo, foram discutidas em comissões do Deart e refletem avaliações de peritos do 

Conselho Regional de Educação, compatibilidade com as linhas de pesquisa de interesse do 

corpo docente e com a sua capacitação, além de exigências da legislação vigente, tais como 

a inclusão das disciplinas de estágio supervisionado e de Libras. Isto revela que a construção 

e as reformulações curriculares não são exclusivamente arbitrárias, embora o corpo docente 

                                                           
21A redação da lei utiliza este termo para se referir ao ensino de arte, desconsiderando as lutas políticas dos 

profissionais da área para desvincular o ensino de arte das atividades educativas que separavam a teoria da 

prática levando a sua banalização.  
22 Entendemos a arbitrariedade fora dos juízos de valor. A arbitrariedade de uma construção curricular não 

significa que ela seja boa ou má, positiva ou negativa. Ela é arbitrária pela sua constituição enquanto construção 

humana calcada em livre arbítrio sobre disputas de interesses e não reflete uma forma transcendental de como 

o currículo deveria ser.  
23 Tanto professores efetivos (concursados) quanto colaboradores (com contratos temporários) participam do 

Conselho Departamental de Arte-Educação.  
24  Art. 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos e espaços 

curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem contempladas, na forma 

a seguir indicada: I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 

II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional; III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; IV - eixo articulador da 

formação comum com a formação específica; V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa; VI - eixo 

articulador das dimensões teóricas e práticas (BRASIL, 2002a). 
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efetivo tenha atuado ao estabelecer eixos de estudos considerados importantes pelos 

proponentes e desconsiderar outros.  

 Cabe salientar a inexistência de disciplinas com foco nas questões de gênero na 

grade curricular de 2009 e 2014 do curso de Arte-Educação, embora houvesse professores 

com interesses nessa temática, e uma das professoras que participou das reformulações 

curriculares especifique o seu foco nos estudos de mulheres e de gênero (Apêndice E).  

Como egresso do Curso de Arte-Educação, nesta pesquisa, considero a importância 

das discussão do problema do androcentrismo para a formação de futuros professores, 

evitando a marginalidade que ocupa no currículo. Na área de Artes, assim como no campo 

científico, há uma hierarquia social entre as disciplinas, os objetos de estudos e métodos de 

tratamentos (BOURDIEU, 1983). Na construção curricular pode haver uma hierarquia de 

disciplinas, sendo algumas consideradas fundamentais para a formação docente e outras 

menos importantes. Dentre as consideradas menos importantes figuram aquelas que 

questionam o próprio sentido da arte e revelam o funcionamento do campo. 

Quando as disciplinas curriculares não tratam de temas específicos, como a 

marginalização de artistas mulheres, uma das saídas para lançar luz sobre este tema é a 

complementação de discussões pertinentes à algumas disciplinas com a proposição de 

leituras e debates. Portanto, o currículo não é capaz de limitar a prática pedagógica. Ele 

funciona como orientador da ação docente, mas as escolhas de leituras e o foco das 

discussões é resultante da formação e da história de vida do profissional que ministrará a 

disciplina. No contexto da pesquisa-ação no curso de Arte-Educação da Unicentro, a minha 

premissa foi de que, mesmo não havendo uma disciplina com foco específico em gênero, a 

formação de licenciandos no estágio supervisionado é condicente à percepção do 

androcentrismo curricular. A reformulação curricular do curso de Arte-Educação do ano de 

2014 tornou o currículo mais plural ao propor disciplinas voltadas à diversidade, permitindo 

a inserção de discussões sobre o feminismo com mais profundidade. Porém, isto só ocorre 

quando os professores possuem conhecimentos neste campo e reconhecem os problemas 

advindos das relações de gênero. Dentre os(as) nove professores(as) que participaram da 

reformulação curricular elaborada em 2013 e colocada em prática em 2014, figuraram duas 

professoras que abordam a diversidade como tema de interesse (Apêndice E).  Destas, uma 

abrange estudos de mulheres e de gênero nas suas discussões. A diversidade também é uma 

prerrogativa da Resolução CNE/CP 01/2002 (BRASIL, 2002a) que estabelece o acolhimento 

e trato da diversidade como orientação da formação para a atividade docente. 
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A reformulação curricular de 2014 propôs duas disciplinas sobre diversidade que 

possibilitam a inserção de estudos sobre as questões de gênero e androcentrismo, mas há 

diversas outras possibilidades de inclusão desses estudos em disciplinas menos específicas. 

A disciplina Arte e Diversidade possui 34 h/a de carga horária e apresenta como ementa o 

“estudo e processos criativos, de arte e ensino, na perspectiva da diversidade no que concerne 

a prerrogativa dos Direitos Humanos” (Anexo 2). A disciplina optativa Oficina de Produções 

Artísticas na Diversidade, com carga horária de 102 h/a, propõe a “produção poética e 

projetos artísticos na perspectiva da diversidade” (Anexo 2). Mesmo que o foco dessas 

disciplinas não seja as questões de gênero e o tema diversidade abra um leque grande de 

possibilidades de direcionamento dos estudos, essas discussões podem figurar entre os 

estudos, contanto que o(a) professor(a) reconheça a influência do androcentrismo no campo 

da arte e do ensino.  

Grande parte das disciplinas presentes nas duas grades curriculares (2009, 2014) 

possibilita inserção de discussões pontuais sobre gênero. Entretanto, uma das alternativas 

que poderia ser adotada para garantir a inclusão de discussões sobre o androcentrismo nas 

disciplinas do curso de arte seria a descrição deste tipo de abordagem nas ementas das 

disciplinas, principalmente naquelas voltadas à diversidade ou à história da arte. 

 As principais reformulações no currículo do Curso de Arte-Educação em 2014 

estavam atreladas a questões do trato das diferentes linguagens artísticas. A grade curricular 

de 2009 tratava as linguagens da arte isoladamente e continha algumas disciplinas com foco 

em produções da arte contemporânea. Por outro lado, a reformulação curricular de 2014 

evita tratar cada linguagem isoladamente. As disciplinas de História das Artes I, II e III, por 

exemplo, condensaram as disciplinas de cunho histórico das diversas linguagens. Se antes o 

currículo separava as linguagens para uni-las, após a reformulação curricular, ele mantêm 

todas integradas desde o primeiro semestre do curso. É possível perceber que o foco das 

discussões da reformulação curricular do ano de 2014 foi a superação da fragmentação da 

arte em diferentes linguagens. As questões específicas oriundas dos problemas sociais 

ficaram condensados nas disciplinas sobre diversidade.    

 Inicialmente, a questão que resolvi colocar com relação às disciplinas, inclusive 

àquelas sobre diversidade foi: os(as) professores(as) atuantes no curso de Licenciatura em 

Arte possuem interesse ou formação para abordar discussões sobre a representatividade 

feminina no campo da arte ou sobre gênero contribuindo para a desnaturalização dos habitus 

androcêntricos? Utilizei os temas de interesse descritos na apresentação do Currículo Lattes 

para elaborar uma possibilidade de resposta. Entretanto, não busquei limitar as 
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possibilidades destes profissionais em abordar tais questões, pois todo agente pode 

estabelecer estratégias diversas a partir de experiências que questionam seus habitus, tais 

como experiências frequentes na arte contemporânea e na área acadêmica. 

Entre os(as) nove professores(as) que participaram da reformulação curricular 

ocorrida em 2014, apenas três lecionaram em disciplinas do curso no ano de 2016 (Apêndice 

E e F). Dentre os professores(as) efetivos, alguns(as) se aposentaram e outros(as) estavão 

cursando doutorado com licença do trabalho em 2016. O resultado é um número expressivo 

na quantidade de professores colaboradores atuando no ano de 2016, totalizando 70% do 

total do corpo docente do departamento (Apêndice G). Entre os temas de interesse desses 

colaboradores não figuram as questões de gênero e androcentrismo, porém há a menção dos 

temas “corpo como objeto de arte” ou “corpo e Arte Contemporânea” que podem incluir 

estudos das questões de gênero (Apêndice G). Por exemplo, o relato que realizamos sobre a 

abordagem de gênero na disciplina de “Produção em Artes Visuais”, pertencente à grade 

curricular de 2009, foi operacionalizada pelo professor que possui como tema de interesse 

“corpo e Arte Contemporânea”.  

Dentre as duas disciplinas sobre diversidade presentes na grade curricular de 2014, 

apenas uma foi ofertada no ano de 2016. Especificamente, a disciplina “Arte e Diversidade” 

regida pela professora efetiva que possui como tema de interesse “educação, arte, educação 

musical e diversidade” e atua na Apadev, tendendo a condução dos estudos da disciplina 

para as questões de acessibilidade aos deficientes, principalmente, aos deficientes visuais. A 

disciplina optativa “Oficina de Produções Artísticas na Diversidade” não foi elegida pelos 

estudantes para estudarem no ano de 2016. 

 Como não houve professores(as) com temas de interesse voltados especificamente às 

questões de gênero ou androcentrismo entre os(as) que lecionaram no ano de 2016 no curso 

de Licenciatura em Arte e a disciplina “Arte e Diversidade” (que poderia orientar tais 

estudos) foi ministrada por uma professora que não possui interesse nestas questões. Sendo 

assim, o curso atribuiu disciplinas a docentes que não possuiam produção compatível com 

diversidade de gênero, além de apresentar disciplinas que não especificam tais abordagens.  

 

3.2 Uma Intervenção de pesquisa-ação no Curso de Arte-Educação da Unicentro 

 

O problema de escolha de mais artistas homens do que artistas mulheres para orientar 

os projetos de estágio é previsível pela presença majoritária de artistas homens em livros de 

história da arte e legitimados pelo campo.  Por isso, dirigi a problemática para ilustrar como 
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o curso de Arte-Educação reproduz o androcentrismo presente no campo da arte, ao invés 

de afirmar que o curso é androcêntrico. Entretanto, a existência de mais artistas homens 

legitimados pelo campo da arte não pode restringir as possibilidades de abordagens de 

artistas de diferentes gêneros nas propostas educativas, justificando a necessidade de 

propostas de leituras e discussões sobre o androcentrismo com vistas a sua desnaturalização.  

O critério o de escolha dos nomes das artistas para ilustrar a pesquisa-ação centrou-

se na abordagem diferenciada de arte contemporânea produzida por mulheres sobre 

performatividade de gênero: na década de 1980 o grupo Guerrilla Girls iniciou suas 

denúncias sobre o androcentrismo do mundo da arte; Ana Mendieta produziu obras 

performáticas tematizando a violência e a inferiorização da mulher em diversas culturas; 

Hannah Wilke produziu um dossiê fotográfico sobre seu corpo acometido pelo câncer e 

tornou público um corpo não erótico incomum em representações artísticas; a artista iraniana  

Shirin Neshat registrou fotograficamente mulheres iranianas durante a revolução e sobrepôs, 

nas imagens, textos sobre sensualidade, luxúria e vergonha, contrastando a figura da mulher 

guerreira com a da mulher culturalmente determinada por meio de estereótipos; Maria 

Ezcurra questiona a sujeição feminina às atividades domésticas por meio de fotografias que 

unem o corpo feminino aos mobiliários domésticos. 

Encontrei o trabalho de Maria Ezcurra no Projeto Arquiva 25  desenvolvido por 

Mônica Mayer que realizou um arquivo visual da arte feminista mexicana. O grupo de 

artistas Guerrilla Girls e as demais artistas fazem parte do livro Women Artists que dá 

visibilidade às mulheres artistas do século XX e XXI reconhecidas mundialmente. 

 Nas proposições bourdieusianas a superação do androcentrismo só pode acontecer a 

partir de modificações da estrutura social e dos habitus que produzem os efeitos de violência 

simbólica. No caso da representatividade e acesso das mulheres ao campo da arte, podemos 

pensar tanto em alterações institucionais quanto na formação de profissionais reflexivos. 

Entretanto, ambas as estratégias necessitam perpassar por uma discussão sobre o currículo e 

seus desdobramentos práticos, tanto no nível de formação básica quanto superior.   

Identifiquei três possibilidades de inserção das produções artísticas de mulheres nas 

aulas de arte: 

1. Abordar enquanto eixo central do projeto educativo artistas mulheres feministas 

preocupadas em questionar a estrutura de divisão do mundo social entre 

                                                           
25 Projeto realizado em 2013 que reúne 76 obras de mulheres feministas mexicanas, produzindo o dossiê 

publicado na web por meio de documento de pdf. Disponível em: 

<http://www.pintomiraya.com/redes/images/stories/pdf/archiva.pdf> Acesso em 28 de out. de 2016.  
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masculino e feminino. A partir de tais produções poderiam ser realizadas 

discussões sobre a dominação masculina no campo da arte, possibilitando aos 

estudantes e às estudantes pensar e reorientar suas práticas para torná-las menos 

androcêntricas. Nessa abordagem, o projeto poderia partir do trabalho de 

determinada artista para estabelecer relações com outras produções de arte e com 

os diversos conteúdos desse campo.  

2. Abordar artistas mulheres feministas para ilustrar um tema. O foco do projeto 

educativo seria algum tema relevante para a arte e, para ampliar suas 

possibilidades, os trabalhos de artistas mulheres feministas seriam agregados à 

prática educativa. Por exemplo, se o tema do projeto fosse “O corpo na arte” 

seriam múltiplas as possibilidades de produções que percebem o corpo de modos 

diversos, e a performance “Rape Scene” de Ana Mendieta poderia corroborar ao 

apresentar o corpo enquanto ferramenta de representação. Anna Wilke poderia 

contribuir com a quebra no padrão da representação do corpo feminino enquanto 

objeto de desejo ao apresentar o corpo doente enquanto tema da arte.   

3. Abordar enquanto centro do projeto educativo artistas mulheres que não discutem 

problemas relacionados às identidades femininas ou as estruturas hierárquicas 

entre masculino e feminino. Neste caso, as discussões não focariam nos 

problemas do androcentrismo no campo da arte, mas mostrariam como mulheres 

fazem trabalhos relevantes em arte. 

4. Abordar, de modo comparativo, artistas mulheres que não tematizam o 

androcentrismo. Assim como a proposição 2, aqui a centralidade é algum tema 

da arte e, os trabalhos de artistas mulheres poderão ser abordados para tornar o 

currículo mais plural.  

Com base nas teorias da pesquisa-ação de Hugues Dionne (2007) propus uma 

intervenção educativa na disciplina “Estágio Supervisionado em Artes para o Ensino Médio” 

componente da grade curricular do curso de licenciatura em Arte-Educação da Unicentro de 

modo a instigar os(as) estudantes no desenvolvimento de propostas educativas que 

tematizam produções de artistas mulheres, principalmente as engajadas com a historicização 

das hierarquias de gênero.26 

A pesquisa-ação foi desenvolvida com nove participantes que se organizaram em 

quatro duplas e uma participante optou por trabalhar sozinha para criar propostas 

                                                           
26 O apêndice D apresenta o planejamento da prática da pesquisa-ação.  
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pedagógicas e aplicá-las em turmas do Ensino Médio em Colégios Estaduais do Município 

de Guarapuava. Como a pesquisa-ação busca modificar uma dada situação que se apresenta 

problemática para sociedade e a “[...] mudança é mais efetiva quando os sujeitos estão 

fortemente implicados no processo e quando sua participação é ativa [...]” (DIONNE, 2007, 

p. 27), ou seja, a participação dos (as) estudantes na elaboração de propostas pedagógicas 

engajadas foi uma estratégia viável para reduzir o androcentrismo do campo da arte.   

Cabe salientar que o problema do androcentrismo curricular na disciplina de arte não 

partiu dos(as) participantes, de modo que o reconhecessem como um problema antes do 

primeiro contato com o pesquisador. Por isso, foi necessário ilustrar como a arte e seu ensino 

reproduzem o androcentrismo estrutural para traçarmos estratégias de superação do 

problema.   

Conforme abordei no subtítulo anterior, a pesquisa-ação compreende cinco etapas: 

identificação da situação; definição dos objetivos da pesquisa e da ação; planejamento 

metodológico da pesquisa e da ação; realização da pesquisa-ação; análise e avaliação dos 

resultados. 

Na etapa de identificação da situação, eu realizei uma pesquisa bibliográfica, com 

base na praxiologia bourdieusiana, para entender como as hierarquias de gênero operam nos 

campos sociais impressos nas normas das instituições e se justificam pela naturalização dos 

comportamentos humanos por meio dos habitus. Bourdieu (2009) propõe a necessidade da 

reconstrução da história de um trabalho histórico de des-historização, ou seja, insiste na 

necessidade de desvendar os comportamentos humanos naturalizados para entendê-los 

enquanto comportamentos construídos por meio de uma filogênese coletiva e de uma 

ontogênese individual reproduzida insistentemente.  

Em tal pesquisa percebi o problema da pouca representatividade de artistas mulheres, 

tanto na história da arte quanto nos currículos da disciplina de arte, que alimenta um sistema 

vicioso. Como houve poucas mulheres consagradas na história das arte, por esse campo ser 

altamente excludente e ter valorizado artistas homens, elas têm mais dificuldades para se 

inserir nesse campo e ganhar destaque.  

Tal situação se repete em todas as espaços do campo da arte, inclusive no seu ensino, 

aparente nos currículos de arte para a educação básica e para o ensino superior. Durante uma 

verificação nas grades curriculares do curso de Arte-Educação (2009- 2014), percebi que 

não há disciplinas que forneçam estudos específicos sobre o androcentrismo e comumente 

os(as) estudantes que se interessam por estas abordagens buscam orientações individuais 



  

69 
 

com professores. Contudo haver disciplinas voltadas à abordagem da diversidade que 

permitem a realização de estudos sobre o androcentrismo e as relações de gênero. 

Tracei como objetivo da pesquisa discutir a aplicabilidade da pesquisa-ação em 

intervenções com estudantes de licenciatura em arte da Unicentro, com ênfase na 

historicização de hierarquias sexistas por meio de processos criativos e reflexivos no 

contexto das aulas de arte e conforme a problematização da dominação masculina proposta 

por Pierre Bourdieu. Por outro lado, o objetivo da ação foi possibilitar projetos educativos 

que visem processos criativos e reflexivos em arte voltados a desnaturalização do 

androcentrismo. 

A etapa do planejamento metodológico da pesquisa e da ação levou em consideração 

o tempo disponível para realização da pesquisa-ação, ou seja, 12 encontros com duração de 

3 h/a cada, totalizando 36 h/a. Em tais encontros realizamos leituras e discussões sobre os 

problemas do androcentrismo e, para ampliar o repertório de artistas mulheres, estudamos 

algumas produções artísticas engajadas com a historicização das relações de gênero.  

Para introduzir as discussões sobre o androcentrismo no campo da arte e seu ensino 

realizamos a leitura do artigo “Gênero, educação e docência nas artes visuais”, da 

pesquisadora Luciana G. Loponte (2005). Esse artigo possibilitou entender o problema da 

pouca representatividade de mulheres no campo da arte, mesmo com o grande número de 

mulheres atuando como professoras de arte. 

Para aprofundar os conhecimentos dos(as) agentes da pesquisa com relação aos 

problemas de gênero e androcentrismo, realizamos a leitura do texto “Crítica Feminista” de 

autoria de Lucia O. Zolin. Esse texto forneceu um retrato resumido da dominação masculina 

e das revoltas femininas durante a história ocidental e possibilitou questionar o estereótipo 

de agente feminista que, muitas vezes, possui um peso negativo sobre as pessoas engajadas 

com as questões de gênero.  

Realizamos o estudo de alguns subtítulos do primeiro capítulo do livro A Dominação 

Masculina de Pierre Bourdieu. O subtítulo “A imagem ampliada”, foi estudado para entender 

como a sociedade naturaliza os comportamentos de gênero. Em “A construção social dos 

corpos” Bourdieu ilustra como as categorias - masculino e feminino - são construídas 

historicamente por meio da naturalização das características sexuais inscritas na objetividade 

pela divisão dos posicionamentos sociais e na subjetividade sob a forma de esquemas 

cognitivos. No subtítulo “A violência simbólica” o autor explora a naturalização da 

dominação por meio da aprendizagem social das possibilidades de ação dentro dos campos 

sociais, em que, homens e mulheres aprendem a assumir certos posicionamentos 
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falocêntricos. O restante do livro A Dominação Masculina foi sugerido como leitura 

complementar. 

 Assistimos as cenas: “History: the 80’s/Feminism; Guerrilla Girls: mask; Guerrilla 

Girls: tribute names; Guerrilla Girls: women image; Guerrilla Girls: film industry” 

pertencente ao documentário “Community, activism and the downtown scene” que trata da 

cena experimental em Nova Iorque sob direção de Cristiane Bouger. Tais cenas retratam o 

ativismo do grupo Guerrilla Girls no questionamento do androcentrismo do campo da arte.  

Durante as leituras e debates sobre tais textos eu apresentei produções artísticas de 

mulheres que questionam as hierarquias de gênero e possibilitam a construção de uma arte 

feminista. Dadas as restrições de carga horária, selecionei o grupo de artistas Guerrilla Girls 

e as artistas Shirin Neshat, Ana Mendieta, Anna Wilke, Maria Ezcurra, representativas de 

perspectivas diferentes das abordagens artísticas de gênero.  

Como o objetivo da ação estava relacionado à produção de projetos educativos 

engajados com a historicização do androcentrismo e ampliação da representatividade 

feminina no ensino de arte, escolhi essas artistas mulheres porque produzem arte voltada ao 

questionamento do androcentrismo. O contato com obras dessas artistas foi planejado como 

uma maneira de possibilitar a sensibilização dos(as) participantes para o problema do 

androcentrismo na sociedade e no campo da arte. 

Na sequência apresentarei com mais detalhes cada artista ou grupo de artistas com 

seus respectivos trabalhos e contribuições para a arte feminista. As artistas mencionadas 

foram sugeridas como possibilidades para compor práticas pedagógicas abordando trabalhos 

de mulheres, porém há diversos outros nomes importantes e dignos de fazer parte do 

currículo da disciplina de arte. 

 

Guerrilla Girls 

O grupo Guerrilla Girls surgiu em 1984 em resposta a exposição “An International 

Survey of Painting and Sculptures” (Uma pesquisa internacional de Pintura e Escultura) 

realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque que aspirava ser a mostra de arte 

contemporânea mais importante do mundo. Dentre os(as) artistas selecionados(as) para a 

mostra, 156 eram homens e, apenas, 13 representavam mulheres. Todos os(as) artistas eram 

brancos de origem americana ou europeia.  

Diante de tal cenário, algumas artistas mulheres resolveram pesquisar sobre o 

problema da pouca representatividade feminina na arte. Perceberam que ele não era pontual, 

pois fazia parte dos vários espaços de consagração da arte e contavam com a conivência de 
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artistas, curadores, críticos etc. Com o intuito de torná-lo público, o grupo produziu seus 

primeiros cartazes ilustrando os registros da representatividade feminina no mercado da arte. 

Como as mulheres integrantes do grupo Guerrilla Girls eram artistas e participavam 

do mercado da arte, houve a necessidade de preservar suas identidades para evitar represálias 

pelos demais profissionais da arte. A saída encontrada foi a utilização de máscaras e 

codinomes, por outro lado tal artifício possibilitaria que a atenção das pessoas se voltasse 

principalmente para a causa das lutas e não para as artistas. Os codinomes faziam, e ainda 

fazem, referências a nomes de artistas e escritoras falecidas para relembrar a história da 

presença feminina na produção de arte. 

A máscara utilizada pelo grupo representa um gorila similar ao King Kong. Em 

entrevista27 Kathe Kollwitz28 afirma que a escolha de tal máscara ocorreu por acaso quando 

uma das colegas havia escrito equivocadamente gorila em vez de guerrilha. Todas 

concordaram em utilizar tal disfarce somado a saias curtas, meias arrastão e salto alto de 

modo a criar um antagonismo entre o estereótipo de sensualidade feminina e a virilidade 

grotesca do Gorila.  

O mesmo antagonismo entre a máscara de gorila e a sensualidade feminina é 

reproduzido pelo nome do grupo: Guerrilla remete à guerra ao androcentrismo e Girl lembra 

a imaturidade feminina de alguém em processo de construção. O próprio título Guerrilla 

Girls torna as ações do grupo imprevisíveis e cria um terror generalizado dentro dos espaços 

da arte. Todos os envolvidos com o mercado da arte que rebaixam as mulheres a papeis de 

submissão podem ser alvos das próximas ações do grupo. 

 

Figura 3.1. Cartaz produzido pelo grupo Guerrilla Girls em 1989. Disponível em: 

<http://www.guerrillagirls.com> Acesso em 28 de out. de 2016.  

                                                           
27 Entrevista presente em: http://www.guerrillagirls.com/&prev=search. 
28 Codinome utilizado por um integrante do grupo Guerrilla Girls. Kathe Kollwitz (1867-1945) foi uma artista 

gráfica e escultura alemã representante do expressionismo. Seu trabalho apresenta traços melancólicos 

contrastando tons escuros e claros. 
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A produção de cartazes (figura 3.1) questionadores da representatividade feminina 

no meio artístico fez parte das primeiras ações do grupo, posteriormente expandidas para a 

divulgação em outdoors, panfletos, campanhas de cartas, ações de protesto, palestras, etc. 

Uma das ações interessantes foi o envio de prêmios falsos às pessoas por suas ações 

falocêntricas. Alice Neel29 relatou em entrevista sobre o envio do prêmio Norman Mailer, 

por sensibilidade às questões de igualdade de gênero, ao pintor Frank Stella por ter afirmado 

que gostava do trabalho muscular de menina realizado pela artista Helen Frankenthaler. 

Como o androcentrismo não é um problema específico do campo da arte, nos últimos 

anos o grupo de guerrilheiras assumiu estratégias voltadas a questões como o estupro, o 

aborto, etc. expandindo seu campo de ação e transpondo as fronteiras dos países.   

 

Ana Mendieta  

A artista cubana Ana Mendieta viajou para os Estados Unidos com apenas doze anos 

devido à tomada de poder pelo governo comunista em Cuba. Ela foi fortemente influenciada 

pelas lutas feministas do final da década de sessenta que buscavam questionar o militarismo, 

a sexismo e o racismo. Por outro lado, ela “[...] foi precursora de uma obra em que o corpo 

é ritualizado e se torna o grande centro de um debate sobre vida, morte e transcendência.” 

(CANTON, 2009, p. 26) 

As performances de Ana Mendieta (1948-1985) tratavam de identidade cultural e de 

gênero relacionada à sua herança cultural cubana. Ela misturou arte performática com land 

art numa série de obras, entre elas A árvore da vida, na qual cobria seu corpo com lama e 

grama e se encostava num carvalho, como se fosse um deusa. (FHARTING, 2011, p. 513)  

Suas performances são intrigantes e causam muito desconforto no público. Imagine 

que você está andando por uma calçada e repentinamente se depara com uma enorme poça 

de sangue que se esvai por debaixo de uma porta. O que será que está acontecendo? De quem 

é o sangue? É resultado de um crime violento? Questões como estas pode invadir sua cabeça, 

e este pode ter sido o intuito de Ana Mendieta com a obra “People looking at blood” (1973). 

Nessa performance, ela criou um cenário assustador, entretanto corriqueiro para muitas 

mulheres vítimas de diversos tipos de violência.  

                                                           
29 Codinome utilizado por um integrante do grupo Guerrilla Girls. A artista americana Alice Neel (1900-1984) 

foi reconhecida por criar retratos de amigos, familiares e estranhos com traços expressionistas reforçando os 

traços psicológicos dos personagens.  
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“People looking at blood” faz parte de uma série trabalhos realizados pela artista 

utilizando o sangue como principal material expressivo. Em “Rape Scene” (1973, figura 

3.2), por exemplo, a artista recria a cena do estupro e assassinato de uma estudante na 

Universidade de Iowa. O registro da performance pode ser visualizado em imagens 

fotográficas regadas a muito sangue, causando revolta no fruidor dado a dramaticidade 

realista expressa nas imagens. 

 

Figura3.2. Rape Scene, disponível em: <https://thestereoscopiceye.files.wordpress.com> Acesso em 28 de out. de 2016.  

 

Nesses trabalhos Ana Mendieta questiona a violência contra as mulheres. Já em 

“earth/body” ela usa matérias orgânicas, tais como a terra, para fundir-se com a natureza, ou 

seja, realizar o retorno a Mãe Terra. Tal fusão sacraliza seu corpo colocando-o acima de 

qualquer sujeição masculina. Nesta série de performances a artista contrasta as ideias de 

inferioridade feminina presentes em diversas culturas estruturadas sobre o sistema binário 

masculino/feminino, cultura/natureza. Em que o masculino é o lado forte, o social, o político, 

enquanto o feminino é o lado frágil, o natural. 

 

Hannah Wilke  

A artista alemã Hannah Wilke foi pioneira no trabalho com arte feminista ao romper 

com os estereótipos de representação do nu feminino criando desenhos, esculturas, 

fotografias, performances e instalações.  De acordo com Grosenick (2001) Hannah Wilke 

foi a primeira artista a explorar as formas de vagina em esculturas feitas de argila. Ao 

descontextualizar a genitália feminina, Wilke transpõe os limites de objeto do desejo 

masculino.  
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Entre os principais trabalhos da artista se destacam “S.O.S. – starification object 

series”, “So help me Hannah series: portrait of the artist with her mother Selma Butter” e 

“Intra-Vênus”. Esses três trabalhos abordam o corpo feminino transpondo os limites de 

objeto de desejo masculino ao exteriorizar o corpo doente. Nesses dois últimos trabalhos 

Wilke apresenta, por meio de fotografias, a doença com crueza no trato da imagem rompendo 

com qualquer ideia de objetificação do corpo feminino. Se antes os nus apresentavam 

mulheres belas, saudáveis para serem contempladas pelos olhares masculinos, agora eles 

causam enjoo e horror. 

Em “S.O.S. – starification object series” (1974 a 1982, figura 3.3) Wilke foi 

fotografada interpretando diversas personagens masculinas e femininas sobrepostas por 

objetos que simulam verrugas. Tais objetos são chicletes mastigados pelo público enquanto 

participam de sua performance. Elas representam pequenas vulvas que caracterizam Wilke 

enquanto portadora de vulva, símbolo de fraqueza e submissão nas sociedades 

androcêntricas.  

 

Figura 3.3. S.O.S. – starification object series, Disponível em: <http://dawncreativeproject.tumblr.com> Acesso em 28 de 

out. de 2016.  

 

Entre 1978 e 1981 a artista produziu “So help me Hannah series: portrait of the artist 

with her mother Selma Butter” composta por duas fotografias contrastando o corpo sadio de 
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Hannah com o de sua mãe dilacerada por intervenções cirúrgicas devido à nódulos 

cancerígenos.  

 

Figura 3.4. Intra Venus , disponível em: <https://br.pinterest.com> Acesso em 28 de out. de 2016.  

 

No ano de 1987 a artista se descobre com câncer e produz com a ajuda de seu marido 

a série fotográfica “Intra-Venus” (figura 3.4) que retrata sua rotina de tratamentos 

quimioterápicos no interior do hospital.  

 
A artista faz questão de se deixar fotografar doente, mas ainda ativa 

politicamente dentro de seus ideais feministas. Em vez de esconder sua 

doença [...] Wilke segue o caminho oposto: escancara. Assume, sem medo, 

que aquela mulher um dia radiante está perdendo lentamente a sua luz. 

(FONSECA, 2010, p. 34-35) 

 

Mesmo durante os tratamentos, ela realizou uma série de autorretratos a partir de seu 

cabelo caídos devido à quimioterapia. Hannah Wilke faleceu em janeiro de 1993, mas deixou 

um legado artístico feminista que rompe com a representação do corpo feminino enquanto 

objeto de desejo masculino e escancarar o corpo doente, algo até então mantido em segredo 

pelas pessoas. 

 

Shirin Neshat  

Neshat é uma artista Iraquiana que desenvolve trabalhos fotográficos e fílmicos 

marcados pelas diferenças culturais e de gênero. Ganhou destaque ao expor a série “Women 

of Allah” (figura 3.5) que retrata, por meio de fotografias realistas, a mulher iraniana na 



  

76 
 

revolução. Estas imagens são compostas por fragmentos de corpos de mulheres, armas e 

flores sobrepostas por escritas em árabe de textos sobre sensualidade, luxúria e vergonha. 

Ela “[...] escreve em seu corpo uma história de discriminação da mulher no islã” (CANTON, 

2009, p. 27). 

O trabalho de Shirin Neshat “[...] retrata uma mulher dividida entre duas formas de 

vida, moderna e tradicional, ocidental e do oriente médio, nenhumas das quais ela consegue 

compreender por completo.” (DANTO, 2015, p.1)  

 

Figura 3.5. Women of Allah, disponível em: <https://br.pinterest.com> Acesso em 28 de out. de 2016.  

 

Seus trabalhos com filmes exploram múltiplas projeções concomitantes e transpõe 

as narrativas lineares do cinema ocidental. Em “Turbulent”, Neshat projeta a imagem de um 

homem cantando de costas para uma plateia e em outra tela projeta uma mulher cantando de 

frente para cadeiras vazias de um teatro. Enquanto o canto masculino é cheio de regras, o 

canto feminino explora diversas sonoridades e, em alguns momentos, é possível perceber 

sons computadorizados mesclados à voz feminina. De acordo com Neshat (apud DANTO, 

2015, p. 7), a mulher “[...] não devia estar no teatro, e a música que ela canta quebra todas 

as regras da música islâmica tradicional. Sua música é livre de forma, improvisada, não 

amarrada à língua e imprevisível, quase primitiva.” 

Neste trabalho Neshat “[...] examinou o tratamento desequilibrado dispensado a 

homens e mulheres no seu país.” (RUSH, 2006, p.123) A cantoria feminina além de transpor 

as regras do canto masculino, transforma-se em sons de um lamento eufórico e 

desestabilizante.  

https://br.pinterest.com/
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A maioria dos trabalhos de Shirin Neshat é sobre as questões de gênero dentro da 

cultura iraniana, por exemplo, na videoinstalação “Arrebatamento” ela utiliza o mesmo 

artifício de projeção simultânea presente em “Turbulent”. “Homens e mulheres iranianos 

aparecem em telas separadas; a obra enfatiza a desigualdade entre os sexos no Irã. De pé 

entre as duas projeções [...] o espectador se vira de um lado para o outro o tempo todo [...].” 

(FHARTING, 2011, p.529).  

Shirin Neshat ao tratar da questão de gênero interconectada com as questões 

culturais, deixa claro a indissociabilidade entre as duas variantes. Ela exterioriza 

poeticamente a construção do corpo feminino e masculino por meio da oposição que resulta 

em universos singulares e únicos, mas que confere ao lado feminino posições inferiores que 

necessitam ser revertidas.   

 

Maria Ezcurra 

Na série de obras intitulada “Guardarropa del ama de casa perfecta” (2003-2008), 

a artista argentina Maria Ezcurra utiliza seu próprio corpo para criar fotografias que 

escrutinam a condição das mulheres. Suas obras questionam o cotidiano feminino dos 

afazeres domésticos por meio da utilização de elementos habituais para criar produções 

simbólicas vigorosas que integram corpo feminino aos mobiliários domésticos.  

A série “Guardarropa del ama de casa perfecta” (figura 3.6) é composta por cinco 

fotografias que retratam de modo cômico, entretanto altamente crítico, a subserviência à qual 

as mulheres são submentidas dentro de sociedades androcêntricas.  

 

Figura 3.6. Guardarropa del ama de casa perfecta, disponível em: < http://www.aptglobal.org> Acesso em 

28 de out. de 2016. 
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A vestimenta que aprisiona a mulher ao mobiliário doméstico apresenta uma 

suavidade que ao primeiro momento é agradável aos olhos, mas quando percebe-se que tais 

tecidos aprisionam o corpo feminino ao mobiliário, reduzindo suas possibilidades de 

movimentos tal qual uma camisa de força, cria-se uma desestabilização da naturalidade das 

tarefas domésticas tornadas femininas.  

 

Ezcurra conhece o poder da roupa e o adapta ao longo de sua trajetória. 

Algo que é tão simples e cotidiano como levantar-se e vestir-se, é levado 

ao limite em sua obra, na qual vemos que com sua vestimenta ou disfarce, 

ela transgride, limita, estereotipa e, por sua vez, rompe os estereótipos. 

(TURU, 2015, s/p, tradução nossa)30 

 

O trabalho de Ezcurra possibilita perceber como as mulheres omitem sua própria 

existência para servir aos homens, tonando-se meros objetos do lar. Suas fotografias vão ao 

encontro da proposição crítica do “espaço feminino” buscado pela crítica feminista 

contemporânea que almeja “[...] uma arte genuinamente centrada na mulher, cujo projeto 

comum seja trazer o peso simbólico da consciência feminina para o ser, tornar visível o 

invisível, fazer o silêncio falar.” (SHOWALTER, 1994, p. 49). 

Somados aos trabalhos dessas artistas, poderíamos abordar diversos outros nomes 

importantes para o campo da arte e para as questões de gênero. No entanto, a disciplina de 

Estágio Supervisionado possui uma carga horária, em sala de aula, de 105 horas aula31 e a 

professora da disciplina necessitava abordar algumas discussões pertinentes à ação dos 

estudantes durante as regências e observações, por outro lado, esse tipo de repertório deveria 

estar presente em diversas outras disciplinas do currículo do curso. Entretanto, o repertório 

de artistas mulheres não findou nestes nomes, pois reservei alguns encontros para os(as) 

participantes realizarem uma pequena apresentação dos trabalhos de uma artista mulher.   

 

 

 

 

                                                           
30 Ezcurra conoce el poder la ropa y lo adapta a lo largo de su trayectoria. Algo que es tan simple y cotidiano 

como levantarse y vestirse, se lleva al límite en su obra, en la que vemos que con su vestimenta o disfraz, ella 

transgrede, limita, estereotipa y a la vez rompe estereotipos. (TURU, 2015)  
31 A disciplina de Estágio Supervisionado para o Ensino Médio possui a carga horária de 102 h/a em sala e 115 

h/a distribuídas entre observação, direção de turma, projetos pedagógicos, produção escrita e organização de 

materiais, relatório final.  
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3.3 Diário de pesquisa 

 

Como as turmas de estágio são divididas (Anexo 4) em duas para facilitar as 

orientações e desenvolvimento dos projetos de estágio. Foi realizada tal divisão de estágio 

de acordo com a listagem disponível no sistema da Unicentro. Eu desenvolvi a pesquisa-

ação com a turma de responsabilidade da professora Eglecy do Rocio Lippmann composta 

por 9 estudantes da 4ª série ano do curso de Arte-Educação, 8 são do sexo feminino e 1 do 

sexo masculino. 

Durante a pesquisa-ação eu realizei anotações e gravações em áudios para 

complementar os relatos e compor o diário de pesquisa. Na sequência apresento a descrição 

das atividades realizadas e as contribuições de cada participante para ampliar o debate sobre 

a questão do androcentrismo no ensino e no campo da arte.  

No primeiro encontro, realizado no dia 26 de abril de 2016, apresentei aos(às) 

participantes a proposta da pesquisa-ação, seus objetivos e os possíveis efeitos para repensar 

o currículo de arte sob a ótica da desestruturação do androcentrismo presente tanto no campo 

da arte quanto no seu ensino. Um dos pontos frisados sobre a pesquisa-ação foi o seu 

desenvolvimento enquanto técnica democrática para solucionar problemas e sua importância 

por possibilitar o aperfeiçoamento do currículo por meio de leituras e discussões na 

disciplina de Estágio Supervisionado. Esse encontro focou em esclarecer possíveis dúvidas 

com relação à pesquisa, aos métodos utilizados e a participação dos(as) estudantes. Por fim, 

realizei a apresentação da ementa de leituras e como seriam distribuídas durante os 

encontros.  

A primeira leitura e discussão realizada tratou do tema do engajamento feminista no 

ensino de arte e ocorreu no dia 03 de maio a partir do artigo Gênero, educação e docência 

nas artes visuais de autoria de Luciana G. Loponte (2005). Nesse encontro, eu realizei uma 

breve apresentação da biografia da artista Iraniana Shirin Neshat e mostrei algumas de suas 

fotografias pertencentes à série “Mulheres de Alá” e exibi o vídeo instalação “Turbulent”. 

Durante a exibição de “Turbulent” um(uma) estudante se mostrou impressionada com o 

canto e a exploração sonora e visual proposta por Shirin Neshat, entretanto os(as) estudantes 

não fizeram muitos comentários sobre o trabalho da artista, pois era perceptível a experiência 

de estranhamento vivenciada por alguns(as) participantes.  

Antes de iniciarmos a leitura, os(as) participantes discutiram sobre alguns dos 

problemas de gênero que afeta a vida das pessoas. Um(a) participante cursa Direito 

concomitante ao curso de Arte-Educação, neste sentido, deu alguns exemplos de machismo 
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presentes no campo do Direito. O primeiro caso foi sobre uma professora que havia 

mencionado, em aula, sobre a sua participação num concurso para uma universidade federal 

tendo como concorrente o atual Juiz Federal Sérgio Moro. A professora relatou sobre a sua 

conquista do primeiro lugar no concurso, entretanto, alguns estudantes realizaram 

comentários machistas, como por exemplo: ela pode ter se classificado no concurso, 

entretanto quem é o Juiz Federal agora?  

Na continuidade de seu relato o(a) participante explicita a presença majoritária de 

homens em sua turma, principalmente homens provenientes de carreira militar e ele(a) se 

sente escoltado(a) por pessoas machistas que precisam medir muito as palavras, pois caso 

contrário seria iniciado uma longa discussão. A ação de medir as palavras, por parte dos 

dominadores, é fruto das lutas das críticas feministas que ao externalizar alguns dos 

mecanismos de funcionamento da dominação masculina retira-a da ordem do indiscutível. 

Deste modo, o machismo “[…] passou a ser vista, em muitas ocasiões, como algo que é 

preciso defender ou justificar, ou algo de que é preciso se defender ou se justificar.” 

(BOURDIEU, 2009, p.106)  

Em várias falas do(a) participante é possível perceber o problema do machismo e do 

androcentrismo no campo do direito. Entretanto, o que chama a atenção é a sua sensibilidade 

às questões de gênero: 

 

[...] as juízas sofrem preconceito, as árbitras, só por serem mulheres. Tudo 

isso por que dizem que os homens têm mais..., não sei, truculência!  
[...] a gente como mulher assume uma posição inferior. A gente se vê, é 

muito difícil você não fazer esta análise, [...] meu pai e minha mãe dividem 

o mundo entre coisas para homens e coisas para mulheres. (participante 1, 

diário de pesquisa, 03/05/2016) 
 

Nesta última parte do relato, podemos perceber claramente o conceito de violência 

simbólica proposto por Bourdieu, pois o problema das posições sociais relacionadas às 

categorias sexuais recebe o tom de naturalidade e homens e mulheres reproduzem as relações 

de dominação provenientes destas posições. As mulheres exercem sobre si a dominação ao 

assumir a posição inferior no sistema social, entretanto, o fazem de modo inconsciente e 

orientadas pelos habitus inculcados no convívio social.  

Para realizar a leitura e conversação sobre o texto de Luciana G. Loponte, eu dividi 

o artigo entre três equipes que necessitavam fazer uma apresentação sobre as principais 

ideias veiculadas em cada subtítulo. A primeira equipe teceu uma crítica à afirmação da 

autora de que as professoras são “obrigadas” a lecionar arte por serem mulheres. Como se 

possuíssem um conhecimento nato da arte. Elas levantam os argumentos de que, no estado 
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do Paraná, isso é incomum, pois possuímos um processo seletivo para atuar nas disciplinas 

dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio.  

 

“Há mais mulheres por que mais mulheres vão atrás do curso de pedagogia. 

Não se coloca mulher no ensino da arte por ser mulher, se coloca por ser 

pedagoga. Por ser uma pessoa que buscou o curso de pedagogia. 

Independente se é homem ou mulher.” (participante 1, diário de pesquisa, 

10/05/2016) 

 

A impressão do(a) participante 1 quanto a quantidade de mulheres lecionando nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental ser superior ao número de homens é evidenciada pelos 

dados publicados pelo Ministério da Educação em 2010. Na Educação Básica as mulheres 

compõem 81,5% do total de professores do Brasil e especificamente na Educação Infantil 

ocupam 97% e no Ensino Fundamental compõem 82,2% do total de professores (HARNIK, 

2011). Entretanto, a predominância de mulheres atuando nesta etapa do ensino é reflexo da 

divisão das disciplinas entre masculinas e femininas externalizado por Bourdieu (2009). Por 

outro lado, a colocação do(a) participante 1 não leva em conta o contexto da educação 

brasileira e observa apenas a situação do Estado do Paraná que possui diversos cursos de 

graduação em arte e possui profissionais formados que dão conta da demanda.  

Uma pesquisa realizada em 2013 pela Organização Não Governamental (ONG) 

“Todos pela Educação” para o diretório do Plano Nacional de Educação (PNE) ilustrou a 

situação da falta de habilitação dos professores brasileiros.32  A disciplina de Arte, por 

exemplo, figura ao lado da disciplina de filosofia como aquela que possui mais profissionais 

lecionando sem formação específica, ou seja, 92,3% dos professores que lecionam arte no 

ensino fundamental não possui formação em arte.  

Mesmo discordando da primeira proposição da autora, essa equipe considerou 

válidos diversos outros argumentos apresentados e ilustrou como a história da arte se 

apresenta hetoronormativa, branca e europeia. Comentaram, também, a proposição de 

Loponte de o ensino de arte ser uma alternativa para questionar tal história. Entretanto, na 

visão da equipe, tornar o ensino de arte crítico não seria simplesmente realizar a inserção de 

nomes de artistas mulheres na história da arte e no currículo da disciplina de arte: 

 

Antes falava só dos homens e agora eu vou colocar uma Tarsila aqui uma 

Frida Kahlo ali, mas eu continuo com a visão heteronormativa branca e 

europeia. (participante 2) 
Tem uma parte em que autora coloca que a mulher deve ter um super ego 

mesmo. Ela tem que falar mais de mulheres em sala de aula para o seu 

                                                           
32 Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30182/professores-dao-

aula-sem-preparo/> Acesso em: 10 de Jan. de 2017. 
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próprio super ego. (participante 3) 
Mas não simplesmente você por, e ir lá e falar. Você tem que mudar as 

técnicas e o método inteiro, porque não adianta você mudar a história.   

(participante 3) 
Ela (a autora) coloca que não é recontar uma história, mas é mostrar outro 

olhar. (pesquisador) 
Um olhar como nunca antes visto para esta mesma história, pois o 

julgamento de obras são desiguais, e ela (a autora) coloca: a arte é um 

terreno livre aparentemente, por ser de expressão e tal, mas ela é minada 

de relações de poder. (participante 3) 

Sim, pois se a gente for pensar uma expressão que não seja do social. Que 

não seja a partir das experiências da artista, ela é meio nula. Porque nós 

nos construímos a partir de nossas experiências. Tão logo, o artista ou a 

artista trará para sua produção todo este olhar, toda esta percepção que tem 

de mundo, que é político e não é neutro e o campo da arte também vai atuar 

de forma não neutro e vai classificar este trabalho de acordo com os valores 

que ele coloca para aquele agente, para aquela pessoa em si. Tipo, se ela é 

mulher tem um valor. Se é homem, se é branco, se é negro, se é indígena, 

tem valores totalmente diferentes” (pesquisador, diário de pesquisa, 

10/05/2016) 

 

 Esta transcrição da discussão entre os(as) participantes 2 e 3 ilustra um dos pontos 

centrais do problema do androcentrismo, que é a reprodução das visões dominantes sobre a 

produção de arte. Entretanto o(a) participante 2 questiona a simples agregação, no ensino de 

arte, de nomes de artistas mulheres por serem mulheres e propõe modificações em diversas 

instâncias do ensino. De fato, o ideal seria uma transformação total no modo de ensinar e de 

tratar das questões de gênero em sala de aula, mas tais alterações seriam insuficientes se não 

houvesse alterações no modo como as pessoas vinculam os valores simbólicos às 

identidades. Esta é uma tarefa cultural e, portanto, requer tempo para a sua assimilação.33  

Por isso, não deve ser desqualificada a agregação, por professores de arte, de nomes de 

artistas mulheres. Mesmo que esses nomes sejam mais recorrentes e consagrados, como 

Tarsila do Amaral ou Frida Kahlo que contribuem para aumentar a representatividade 

feminina no ensino de arte e, aos poucos, desestabilizam a velha máxima de que, para ser 

artista, precisa ser gênio e homem. Aliás, incorporar estes nomes (Tarsila e Frida) no ensino 

de arte é romper com a visão masculinista e europeia, já que ambas são mulheres das 

Américas. 

 Na continuidade do diálogo, transpareceu a sensibilização para a questão do 

                                                           
33 A discussão de mudanças culturais está além do foco desta dissertação, mas cabe pontuar que a circulação 

de ideias na sociedade mediática tende a acelerar tais mudanças: “A velha distinção que o marxismo clássico 

fazia entre a base econômica e a superestrutura ideológica é de difícil sustentação nas atuais circunstâncias 

em que a mídia é, ao mesmo tempo, uma parte crítica na infra-estrutura material das sociedades modernas, e, 

também, um dos principais meios de circulação das idéias e imagens vigentes nestas sociedades” (HALL, 

1997, p. 17). 
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androcentrismo e o reconhecimento da necessidade de todos se engajarem na luta contra esse 

problema social:  

 

Antes de você usar tua voz, teu rosto, teu sorriso. (participante 3) 
Sim você mostra teu corpo né, tem muita que pessoa pensa isso. Eu não 

sei, mas acho que a mulher ela mesma se banaliza, assim neste sentido, por 

que ela se põe nesta condição. (participante 1) 
Acho que não é se pôr na condição. É que já é cultural. (participante 3) 
É. Você se põe, mas você é posta também. Você aprende a se pôr.  

(pesquisador) 
Já vem isso já. Você vai lá por que quer isso. (participante 3)  
Mas este movimento que busca mudar. Isso cabe também à mulher 

transformar. À mulher, ao homem, à sociedade. (participante 1, diário de 

pesquisa, 10/05;2016) 

 

A segunda equipe discutiu sobre a presença de professores despreparados 

trabalhando com a disciplina de arte e a propensão desses profissionais na utilização das 

figuras dos grandes gênios e mestres da história da arte em suas aulas: 

Eu conheci na minha fase de escola o Da Vinci; o Michelangelo eu conheci 

por cima, assim. Não houve nada muito aprofundado. E Tarsila do Amaral, 

né. (participante 2) 
Os professores despreparados que pegam esses compilados de gênios que 

colocam, que fazem essas edições da Gazeta. De tantas revistas e tal, faz 

um compilado de gênios ali e o professor despreparado vai e usa isso. Ele 

não busca um artista diferente. Não busca um artista que converse com o 

que ele quer falar. Ele simplesmente pega o gênio e leva o gênio para a 

escola.” (participante 5, diário de pesquisa, 10/05/2016) 

 

A terceira equipe tratou da luta contra a opressão de gênero no campo da arte, 

propondo que, para amenizar tal situação, é necessário:  

Trazer à tona que isso existe. Existe a opressão de gênero. Não se discute 

algo que você acha que não existe. Primeiro trazer à tona que isso existe 

para daí iniciar uma discussão lançando estratégias. (participante 4) 
É preciso construir, no mínimo, práticas educativas que impliquem nesta 

questão. (participante 5) 
Não ficar procurando a arte feminina, mas sim trazer uma coisa nova. 

Trazer novas discussões. Perceber quem que já está fazendo isso para 

trazer à tona.   (participante 4, diário de pesquisa, 10/05/2016) 
 

Para ampliar tal discussão, eu propus um questionamento à turma: quais intervenções 

seriam necessárias ao ensino de arte, não apenas em relação aos programas curriculares, mas 

ao próprio modo de pensar a docência, para amenizar o androcentrismo? O(a) participante 1 

sentiu-se mais à vontade para respondê-la:  

 
Eu penso que esta intervenção necessária seria mais na nossa formação 

enquanto professores. Que os professores tivessem formação sobre isso, 

que eles tivessem um momento como a gente está tendo agora. Que possam 
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voltar e pensar sobre isso. Não é necessário readequar o currículo. Eu acho 

que estas inserções no currículo não resolvem o problema, porque nosso 

currículo é errado.   
Acho que deveria estar na formação do docente. Tinha que ter no currículo 

de formação do docente. Porque nós enquanto futuros professores de arte 

deveríamos nos voltar em algum momento do curso para pensar sobre isso. 

Os professores de história, os professores de matemática. Mas não um 

pensamento focado. Não nessa verdade absoluta. Mas é refletir sobre o 

tema para que na hora que estar em sala de aula, tendo em mente aquelas 

discussões. (participante 1, diário de pesquisa, 10/05/2016) 
 

A resposta elaborada pelo(a) participante foi ao encontro da proposição da pesquisa-

ação que busca encontrar modos de ações voltadas à superação de algum problema. Todavia, 

o problema tratado aqui não é pontual do grupo participante da pesquisa, pois envolve 

diversos outros profissionais. Com isso, não busco, inocentemente, a superação total do 

androcentrismo no campo da arte, mas contribuir com práticas voltadas à desnaturalização 

deste problema.  

A questão não é tornar obrigatório o ensino de arte partindo das categorias de gênero, 

mas buscar modos de trabalhar tal temática, já que o currículo paranaense, ou seja, a DCE-

Arte permite o trato de tais questões. Por outro lado, é justificável a proposição do(a) 

participante da necessidade de tratar esta temática em nível de formação docente, 

principalmente na primeira graduação, pois quando os professores já criaram uma rotina de 

trabalho, torna-se mais difícil de ser abordada devido à falta de tempo e, em alguns casos, 

de interesse. 

 

“Você vai pesquisar e não vai chegar nas conclusões a gente chegou, por 

que aqui nós estamos partilhando. Cada um põe seu ponto de vista. Cada 

um pensa tal coisa.” (participante 1, diário de pesquisa, 10/06/2015) 
 

Como salienta a participante 1, a busca por caminhos para tratar do androcentrismo 

no ensino de arte é uma partilha de conhecimentos e experiências pelos(as) participantes 

incluindo o pesquisador. Este também é o postulado da pesquisa-ação proposta por Dionne 

(2007). 

Como as questões de gênero, assim como qualquer modificação arquitetada em nível 

cultural, não pode ser sustada de uma hora para outra como uma mágica. Houve momentos 

nas discussões em que a possibilidade de mudança de superação do androcentrismo social 

foi questionada: 

 

Eu acho que a discussão é isso para libertar, para você atingir uma esfera 

maior. Não sei se muda, mas você pode ser mais feliz.   (professora regente) 
Se a gente for pensar muda. Mas é muito longo o processo de mudança. 
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(pesquisador) 
Já está mudando. A gente já está discutindo e podendo discutir. Há um tempo 

atrás não era permitida nem esta discussão. A gente já brigava e daí se 

colocava na defesa disso ou daquilo. Eu acho que a flexibilidade é legal por 

causa disso. (professora regente, diário de pesquisa, 17/05/2016) 
 

Após debatermos sobre o texto de Luciona G. Loponte, eu fiz uma apresentação sobre 

a crítica feminista amparado no texto “Crítica Feminista” da Lucia O. Zolin. A apresentação 

tratou de uma pequena introdução sobre a dominação masculina à que as mulheres foram 

submetidas durante a história e as lutas de mulheres por direitos; sobre o movimento 

sufragista e sua importância para o feminismo e o posterior enfraquecimento do movimento 

devido as conquistas conseguidas; algumas das ideias de Simone de Beauvoir e os 

movimentos feministas subsequentes, ou seja, o feminismo Pós-Beauvoir e o Feminismo 

Radical. 

Sobre o Feminismo Radical a participante 4 deu uma contribuição ao externalizar 

suas reflexões alertando para o risco que o radicalismo veicula ao impor às pessoas modos 

de agir pautados em verdades arbitrárias:  

 

Toda a vez que leio a palavra radical, eu penso o seguinte. Seja você, então, 

radical. Seja você uma feminista radical, pratique tudo o que você prega e 

aí vamos ver se dá certo. Eu não posso impor pra pessoas assim. Você 

precisa ser radical. Não, é a pessoa que precisa decidir. Eu decido ser 

radical. (participante 4, diário de pesquisa, 10/06/2016) 
 

O texto sobre a crítica feminista nos permitiu discutir sobre diversos pontos da 

dominação masculina, inclusive adentrarmos no campo da arte para percebermos seus 

mecanismos androcêntricos de funcionamento, conforme ocorre no diálogo entre o(a) 

partipante 5 e a professora regente: 

 

É como se ela fosse usada na arte né. Ela é usada como objeto.  

(participante 4) 
É que temos que pensar em quem que representavam sempre eram 

pintores, eram homens. De quem eram as pinturas na idade média ou no 

renascimento. Será que não tinham mulheres com esta habilidade? 
É como na música, só tem músicos. A gente sabe que grande parte da obra 

de Bach foi Anna Magdalena que escreveu, mas era indecoroso mulher ser 

artista e assinar, então ela passava as obras para Bach que assinava.   
Ai surgiu os castrati. Os homens eram castrados para não desenvolver os 

hormônios masculinos e fazer o responsório. Então a voz feminina que era 

necessário no canto eram feitas por homens castrados.  (professora regente, 

diário de pesquisa, 17/05/2016) 

 

De acordo com Bourdieu (2009), a dominação masculina coloca as mulheres na 

condição de seres percebidos numa relação de dependência simbólica que define suas 
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existências pelo e para o olhar do outro resultando numa constante insegurança corporal. A 

história da arte reforça essa dependência, conferindo a posição de tema de pinturas às 

mulheres e renegando-lhes a posição de produtoras de arte.  

Além da ampliação da percepção do androcentrismo no campo da arte, os encontros 

e leituras possibilitaram a sensibilização para as questões relacionadas a gênero no cotidiano 

dos(as) participantes, conforme explicita o(a) participante 7: 

 

Eu acho engraçado por que até então eu não estava observando se eu 

recebia alguns comentários machistas. Mas ontem eu passei por uma 

situação que eu dei risada para não discutir com um amigo. Ele tava vindo 

prá cá e eu estava conversando que eu jogo RPG. Normalmente é um jogo 

masculino. (...) e uma hora ele parou e olhou pra mim e disse. Nossa é 

muito estranho escutar você falando assim, por que você é uma menina. 

(participante 7, diário de pesquisa, 17/05/2016) 

 

Mesmo que a opção do(a) participante tenha sido não discutir com seu amigo sobre 

a sua tentativa de encaixá-la num estereótipo, a percepção da divisão do mundo social entre 

coisas para homens e coisas para mulheres enquanto uma construção cultural possível de ser 

superada é fruto da ampliação de visão da participante sobre as questões de gênero, pois no 

próximo comentário ela ilustra como está percebendo tais questões: 

 

Se uma mulher vai escrever uma história, ela vai escrever um livro, por 

exemplo. Ela vai escrever sei lá sobre contos de fadas, sobre algo fofinho, 

bonitinho. É super estranho uma mulher que escreve sobre guerras sobre 

morte. Estas coisas. Parece que é uma linguagem masculina. Eu acredito 

que há um tipo de padrão que ocorreu para nós hoje, que desembocou de 

um histórico cultural de vários anos. (participante 7, diário de pesquisa, 

17/05/2016) 
 

A percepção, pelo(a) participante, da naturalização de características próprias para 

cada sexo enquanto operacionalização histórica afasta as narrativas essencializantes de 

gênero que predefinem os destinos de cada agente social pautadas em características físicas.   

Durante a leitura da última parte do texto Crítica Feminista, o(a) participante 1 

contrapôs seus argumentos às proposições de Judith Butler sobre a desconstrução do sexo 

enquanto um dado biológico pré-discursivo e a afirmação da cultura enquanto destino social 

das identidades de gênero (ZOLIN, 2009): 

 

Acho que a gente não nasce tabula rasa. A gente nunca é vazio, você nunca 

é neutro. Eu acho que você sempre vai trazer algo teu. Seja pela identidade 

genética que veio do teu pai e da tua mãe.  
Mas tem muita influência da cultura. A gente nasceu num país que é 

totalmente cristão, querendo ou não, (...) e se for querer seguir o cristianismo 

é homem e mulher. A gente cresceu nesta cultura. (participante 1, diário de 
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pesquisa, 17/05/2016) 
 

 A leitura posterior foi realizada a partir de alguns capítulos do livro A Dominação 

Masculina (Bourdieu, 2009). Para contextualizar os(as) participantes eu realizei uma 

apresentação sobre o livro de Pierre Bourdieu focando na concepção das hierarquias de 

gênero a partir da filogênese coletiva e da ontogênese individual e as heranças culturais dos 

povos do mediterrâneo.  

 O primeiro fragmento apresentado por um(a) participante trata da dominação 

simbólica que confere às mulheres posições sociais pautadas em vocações e tem por efeito 

submetê-las à realização com felicidade de atividades subalternizadas. Para explicar o texto 

para a turma a(o) participante utilizou como exemplo do filme “Mulheres Perfeitas” que 

narra a história de uma cidade onde todas as mulheres são perfeitas do ponto de vista 

androcêntrico, ou seja, todas são donas de casa bem vestidas, sempre felizes com sua posição 

social de abnegação de posições de poder. Tal condição é fruto de implantes de microchips 

que as tornam robôs prontas a servirem seus maridos e filhos, no entanto antes das 

implantações todas eram mulheres de sucesso em diferentes carreiras. Ao contrário do que 

pode parecer, num primeiro momento, o implante não foi fruto direto da engenhosidade 

masculina para dominar as mulheres. Quem teve a ideia e executou foi a mulher do prefeito 

que comandava a cidade utilizando-o como fantoche, afinal ele era um robô construído pela 

sua sagacidade.  

 Este exemplo foi positivo para ilustrar a violência simbólica, pois ao contrário de um 

microchip que ao ser destruído acabaria com toda forma de dominação, a violência simbólica 

não pode ser superada de uma hora para outra apenas com o esclarecimento dos seus 

mecanismos de funcionamento. A narrativa do filme ilustra a violência simbólica por meio 

da personagem da mulher do prefeito que ao mesmo tempo é vítima e vilã, pois inculcou de 

tal modo os habitus de dominação a ponto de forçar as demais mulheres a serem como ela.  

 O segundo fragmento textual apresentado explorava as diferenças simbólicas das 

atividades quando são realizadas por homens ou por mulheres e o enobrecimento das 

atividades banalizadas ao serem realizada por homens fora da esfera privada. Os exemplos 

utilizados para debater sobre o texto foram as atividades esportivas, com ênfase no futebol. 

O questionamento principal realizado pelos(as) participantes estava relacionado aos times 

de futebol que representam o município de Guarapuava e a visibilidade somados aos 

investimentos realizados tanto pelo poder público quanto por meio de patrocínio de empresas 

privadas que beneficiam mais a categoria masculina. O time masculino tem mais destaque 
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nas mídias e, mesmo com um histórico de derrotas continua tendo mais investimentos e 

visibilidade do que o time feminino, atual campeão estadual.  

O terceiro fragmento textual abordou a divisão das atividades sociais e os incentivos 

ou desestimulações das moças ao ingresso em certas atividades por pertencerem à esfera 

masculinizada. A discussão voltou-se para o campo da arte, pois parece ser inconsistente o 

problema da pouca representatividade feminina na função de criadoras de arte. As meninas 

são mais incentivadas do que os meninos a produzirem e investirem tempo na criação de 

objetos estéticos, como se arte fosse um campo feminino de sensibilidade. Entretanto o(a) 

participante 7 propõe que a pouca representatividade feminina neste campo talvez seja fruto 

da desvalorização da produção feminina.   

O valor simbólico impregnado à produção resultante do trabalho feminino dentro do 

campo androcêntrico da arte recebe um sinal negativo. E provavelmente, o acabamento 

estético proveniente de características do trabalho feminino, tais como, o capricho, a calma, 

etc. é subvertido e transmutado em técnicas artesanais de adorno do cotidiano. Entretanto, 

com as modificações ocorridas nos últimos anos no campo da arte, estas técnicas foram 

incorporadas em trabalhos de arte por artistas mulheres, tais como, Agata Olek.34 

O último fragmento debatido no encontro do dia 24/05/2016 abordou a incorporação 

de posicionamento nas divisões de trabalho que levam as moças a acharem normal seus 

gostos e suas escolhas de certas profissões e o distanciamento de outras. O(a) participante 

que fez a leitura deste fragmento relatou sobre a grande quantidade de mulheres 

desempenhando atividades transformadas em femininas e ilustrou como isso parece tão 

natural. A divisão dos trabalhos entre os sexos feminino e masculino está presente desde a 

infância por meio das escolhas dos brinquedos realizadas pelos pais, ou mesmo, pelas 

pessoas que presenteiam as crianças.  

Para finalizar esse encontro a participante 3 apresentou a imagem da obra Mantitel 

pertencente à série Guardarropa del ama de casa perfecta da artista Maria Ezcurra e 

salientou o incomodo que tal imagem causou nela.   O fato de a mulher estar aprisionada ao 

mobiliário doméstico restringe suas possibilidades corporais, transformando-a num mero 

objeto doméstico. Os(as) participantes ficaram curiosos(as) para conhecer as demais 

imagens da produção da artista, então lhes mostrei as demais fotografias por meio do projetor 

multimídia. 

No dia 31/05/2016 realizamos a leitura do capítulo “A Violência Simbólica” do livro 

                                                           
34 Artista polonesa residente em Nova Iorque. Para mais informações visitar seu site: http://oleknyc.com/.  
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A Dominação Masculina e percebemos que a violência simbólica não é apenas uma 

ideologia, pois esta inculcada nos corpos por meio de habitus, muitas vezes inacessíveis à 

consciência, conforme salienta o(a) participante 2 (diário de pesquisa, 31/05/2016): “É 

inconsciente, pois a dominação já está embutida em tudo. [...] Você não controla isso.” 

Um dos assuntos abordados por Bourdieu focou nas lutas feministas que 

possibilitaram algumas modificações na estrutura androcêntrica de algumas instituições, 

entretanto as pessoas incorporaram a dominação por meio de habitus que desvalorizam as 

mulheres atribuindo-as atividades inferiorizadas. O(a) participantes 2 citou o caso da 

abolição da escravidão para exemplificar e distância entre as estruturas objetivadas das 

estruturas subjetivadas e complementou: 

 

Mas em relação à mulher, também. Ah mulher, agora você é igual. Você 

tem os mesmos direitos, mas aí não aceitam em lugar nenhum. A mulher 

também aprendeu a viver e ser daquele jeito e as coisas continuam 

empiricamente lá, mesmo que diga-se outra coisa. (participante 2, diário 

de pesquisa, 31/05/2016) 
 

No encerramento do encontro, visualizamos o trabalho artístico “Intra-Vênus” da 

artista Annah Wilke e percebemos como ela enfatiza a decadência do corpo acarretada pela 

doença (câncer), produzindo trabalhos chocantes, indo de encontro às ações da maioria das 

pessoas que mascaram a morte e a doença. Wilke apresentou um corpo nu e doente tal qual 

ele estava ao ser acometido pelo câncer e submetido aos tratamentos quimioterápicos e a 

crueza no trato da imagem causou alguns desconfortos nos(as) participantes:  

 

Dá uma sensação de desespero. Mesmo uma pose em que ela está serena, 

a mais agradável. Ainda é ela, não é uma fotografia simples. Passa um 

desespero. Apesar dela estar toda coberta (...). (participante 2, diário de 

pesquisa, 31/05/2016) 

 

O desconforto gerado a partir do trabalho da artista revelou o posicionamento do(a) 

participante 6 com relação ao feminismo:  

 

Eu tenho raiva disso. (participante 6) 
Raiva do quê?  (pesquisador) 
Do feminismo. Eu odeio! Deixe fazerem o que quiserem. (participante 6, 

diário de pesquisa, 31/05/2016) 
 

 Entretanto, percebi que o seu descontentamento não era apenas com relação ao 

assunto do feminismo na arte, mas com alguns problemas relacionados à realização do 

estágio. A dupla do(a) participante foi realocada de escola pela professora regente da 

disciplina de estágio. Com isso, sua dupla deverá entrar em contato com outro(a) professor(a) 
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de outra escola para saber se o projeto poderá ser utilizado ou precisará ser refeito 

inteiramente.  

 Na sequência apresentei alguns trabalhos de “Earth Art” da artista Ana Mendieta e 

imagens de suas performances “Rape Scene” e “People looking at blood”. Um(a) 

participante questionou o sentido de produzir tal tipo de trabalho. Precisei refazer um 

questionamento importante - qual o sentido da arte? E obtive como resposta: 

 

Coisas para fazer a gente feliz. (participante 5) 
Para fazer pensar. (participante 4) 
Mas é muita coisa né. (participante 1) 
Mas há muitas coisas que não precisavam ter. (participante 5, diário de 

pesquisa, 31/05/2016)) 
 

 O(A) participante 2 falou um pouco sobre sua busca pela beleza dentro da arte a partir 

de teorias que salientam a importância do agradável. Ao ser questionado(a) sobre que tipo 

de beleza estava se referindo, sua proposição busca belo enquanto agradável: 

 

É possível fazer pensar, é possível fazer questionamentos e, ainda assim, 

utilizando... Não precisar trazer o grotesco. Pra mim, esta imagem35, ela 

me agride de forma estética. (participante 2, diário de pesquisa, 

31/05/2016) 
 

 Entretanto, o não familiar, o incomum tem a capacidade de propiciar experiências de 

fruição desestabilizadoras das bases históricas das pessoas. Na visão de Roland Barthes 

(1996) o texto de fruição opera por caminhos diferentes do texto de prazer. Enquanto o 

primeiro reafirma as construções culturais causando certa euforia, o segundo questiona o 

mais íntimo de cada agente ao romper com as construções históricas que embasam suas 

ações. Assim, a busca pela beleza ou deleite na arte pode se converter na busca pelos textos 

de prazer no sentido de que reafirmam as construções culturais ou horizonte de expectativas, 

reforçando a reprodução social do androcentrismo.  

 No encontro realizado no dia 07/06/2016, buscamos ampliar o repertório com relação 

às artistas mulheres que podem embasar propostas educativas em arte. A turma foi 

organizada em duplas e cada uma necessitava realizar uma apresentação sucinta sobre uma 

artista mulher. Tal artistas poderia ser proveniente dos movimentos feministas ou não, 

ficando a critério de cada dupla a escolha. 

 Iniciei as apresentações falando sobre a artista Nancy Holt e o grupo de artistas 

feministas Guerrilla Girls e algumas possibilidade para inclui-las em práticas de ensino em 

                                                           
35 Annah Wilke nua sobre uma cama de hospital com as pernas abertas. 
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arte. A artistas Nancy Holt propôs uma instalação permanente intitulada Túneis do Sol ao 

dispor manilhas em formato de X no deserto de Utah, formando uma espécie de 

monitoramento das posições do sol, ou seja, sua instalação não questiona os problemas de 

gênero. O grupo Guerrilla Girls foi utilizado enquanto exemplo da utilização da arte como 

arma de protesto que torna público o androcentrismo do campo da arte.  

  Para pensar em possíveis tematizações destes trabalhos na escola, buscando 

intervenções educativas que tematizem produções de mulheres e questionem o valor 

simbólico negativo impregnado aos seus trabalhos. Propus a abordagem dessas produções 

seguindo quatro caminhos, utilizando como exemplo as produções apresentadas 

anteriormente:  1 – poderia ser tematizado o trabalho do grupo Guerrilla Girls enquanto 

centro do projeto educativo estabelecendo relações com os diversos conteúdos da arte; 2 – 

poderia ser organizado o projeto a partir de algum tema e abordar o grupo Guerrilla Girls 

para tratar de alguma questão presente no projeto; 3 - poderia ser tematizado o trabalho de 

Nancy Holt como centro do projeto, estabelecendo relações com outros conteúdos da arte; 4 

– poderia ser desenvolvido um projeto com base em algum tema e ser abordado o trabalho 

de Nancy Holt para complementar alguma questão pertinente à temática do projeto.  

 A primeira apresentação focou no trabalho da fotógrafa guarapuavana Camila Barp36 

engajada com a representação para o empoderamento do corpo feminino. As fotografias 

presentes no projeto Blosson estabelecem contato entre o corpo feminino e as formas 

orgânicas da natureza, buscando permitir o autoconhecimento às mulheres retratadas.  

 

Nas fotos das meninas, aqui. Você vê todas as marcas do rosto. Não têm 

maquiagem. Tem uma foto que mostrava a bunda e todas as estrias. Ela 

mostra realmente quem a mulher é. Não estas mulheres de revistas. [...] 

Essas fotos que peguei têm as mais magrinhas, mas ela tem foto das mais 

gordinhas. (participante 7, diário de pesquisa, 07/06/2016) 

 

 A apresentação da segunda dupla abordou os trabalhos da artistas iraniana Shirin 

Neshat, entretanto focou em outras produções que não foram apresentadas no encontro do 

dia 26/06/2016 e discutiu sobre a situação de mulheres socializadas em culturas fechadas e 

amplamente androcêntricas e como o trabalho da artistas consegue transmitir tais questões 

com uma estética elaborada, mas com simplicidade na comunicação. 

 A terceira apresentação foi sobre a série de performances intitulada Rhythm da 

performer Marina Abramovic´ e seu vanguardismo na produção de performances 

                                                           
36  Para saber mais sobre o trabalho da fotógrafa, conhecer sua biografia e outros projetos, visite o site: 

<http://www.camilabarp.com>. 
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explorando ações extremas e buscando ultrapassar os seus limites físicos e mentais.  

 Para finalizar os encontro assistimos o vídeo “Community, activism and the 

downtown scene” que versa sobre o feminismo na arte e as ações culturais da década de 80 

nos Estados Unidos. Esse vídeo contribuiu para ampliar o conhecimento sobre as 

intervenções do grupo Guerrilla Girls e seus desdobramentos na contemporaneidade.  

 Nos encontros dos dias 14 e 21/06/2016 discutimos sobre a construção dos projetos 

de estágio e as possibilidades de trabalhar conteúdos de arte partindo de um centro gerador. 

No dia 14 analisamos as pastas de estágio arquivadas no departamento de Arte-Educação 

para percebermos como era sua estrutura e as possibilidades de inserção de trabalhos de 

artistas mulheres. No dia 21 o focamos na orientação para elaboração dos projetos de estágio.  

 Num dos primeiros encontros da disciplina de estágio alguns(as) estagiários(as) 

solicitaram à professora regente da disciplina a possibilidade de reelaborarem o projeto 

desenvolvido na terceira série do curso de Arte com estudantes do ensino fundamental, pois 

gostariam de aprofundar algumas questões que não foram possíveis de serem desenvolvidas. 

A professora concordou, pois assim os projetos teriam um aprofundamento maior. 

Entretanto, isso pode ter contribuído com a falta de interesse em elaborar um projeto novo 

para tratar de outros temas, inclusive os advindos das questões feministas.  

 Mesmo relatando a importância da temática de gênero e participarem de diversas 

discussões sobre o androcentrismo na arte, muitos(as) participantes evitaram tratar desta 

temática em sala de aula, principalmente no estágio, talvez por que não conhecem os 

estudantes que participarão das práticas de ensino. Contudo, as duplas optaram por abordar 

produções de artistas mulheres inter-relacionadas com a temática do projeto de estágio.  

 Durante as orientações, houve uma variação na flexibilidade dos projetos para a 

inclusão de artistas mulheres conforme as possibilidades de cada linguagem artística e seu 

teor de androcentrismo. Por exemplo, uma das duplas pretende tematizar principalmente 

artistas mulheres para trabalhar a vídeo-dança. Já a outra dupla que pretende trabalhar com 

música eletrônica não conseguiu encontrar mulheres com trabalhos reconhecidos na área, 

mesmo solicitando orientação à professoras da área de música.  

 A partir da leitura das versões preliminares dos projetos de estágio, eu e a professora 

regente percebemos que a maioria das duplas estava focada apenas nos conteúdos 

esquecendo a dinamicidade da arte e seu envolvimento com a parte sensível da vivência 

humana e com desestabilização do androcentrismo. Ao trilhar o caminho em direção ao 

conteudismo, acreditamos que os(as) estudantes poderiam perder o foco dos projeto, 

trabalhar aulas desconexas e pensar a educação em arte como uma sequência de atividades 
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para trabalhar uma lista de conteúdos presentes no currículo.  

 O encontro do dia 28/06/2016 foi planejado para repensar a prática de ensino em arte. 

Entrentanto, houve uma reunião entre o diretor do campus universitário e os(as) estudante 

do curso de arte, demandando quase todo o tempo disponibilizado para tais discussões.  O 

tempo que restou da reunião foi utilizado, pela professora regente, para falar sobre a arte 

enquanto projeto de vida, utilizando como exemplo a Casa da Flor que apresenta o processo 

criativo do artista Miguel Joaquim dos Santos. A professora regente solicitou que os(as) 

estagiários(as) trouxessem para o próximo encontro uma demonstração do que eles fazem 

de melhor, propondo a arte como uma atividade extracotidiana.  

No dia 05/07/2016 cada estagiário(a) apresentou suas atividades que variaram entre 

desenhos, fotografias, músicas, declamações, gastronomia e produção de cartas. A 

professora regente explicou sobre a necessidade de ampliar os conhecimentos da arte para 

abordar tanto o processo criativo dos(as) artistas quanto os conhecimentos do funcionamento 

do campo da arte, mantendo um fio condutor interligando os conhecimentos veiculados nos 

projetos de estágio. Para finalizar o encontro, assistimos um vídeo sobre o processo criativo 

da artista Heli Heil e sua arte do imaginário e a professora apresentou a necessidade dos(as) 

estagiários(as) buscarem o diferencial das propostas artísticas trabalhadas e desenvolver 

planos de aulas com atividades teóricas e práticas a partir delas. No dia 12/07/2016 ocorreu 

o último encontro da pesquisa-ação, no qual discutimos sobre a importância da inclusão de 

mulheres artistas no currículo de arte e as dificuldades encontradas para desenvolver práticas 

de ensino focadas na desestruturação do androcentrismo. Os(as) participantes reafirmaram a 

necessidade desse tipo de prática, entretanto abordaram temas de seu interesse para trabalhar 

no estágio. Deste modo, predominaram os projetos de estágio abordando artistas mulheres 

sem vinculação ao feminismo ou ao questionamento do androcentrismo.  

 

3.4 Abordagem de artistas nos projetos de estágio 

 

A pesquisa documental (BATISTA & RAUEN, 2016) realizada com base nos 

projetos de estágio produzidos por estudantes do curso de Arte-Educação entre os anos de 

2012 e 2015 demonstrou a predominância de artistas homens nas propostas de ensino, 

revelando a reprodução do androcentrismo pelo curso de Arte-Educação. Tal pesquisa serve 

de referência para demonstrar as alterações na tematização de artistas advindas da pesquisa-

ação desenvolvida na disciplina de Estágio Supervisionado no ano de 2016.  
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A articulação entre a pesquisa-ação e a formação de professores é uma alternativa 

para engajá-los na luta contra o androcentrismo, pois esse modo de pesquisa tende a buscar 

por ações coletivas, sensibilizando os participantes da pesquisa quanto a problemas sociais 

e incentivando práticas de intervenção voltadas à minimizá-los. 

A prática de pesquisa-ação realizada em 2016 incluiu debates sobre o feminismo e 

androcentrismo na arte durante os encontros da disciplina de estágio, mantendo a orientação 

dos projetos de estágio a partir dos interesses dos(as) estagiários(as) conforme foi realizado 

no ano de 2015 quando houve a aposentadoria da professora que regia a disciplina.  

A turma da disciplina de Estágio Supervisionado do ano 2016 foi dividida em dois 

grupos, conforme o amparo legal propiciado pela resolução Nº 32-Cepe/Unicentro (Anexo 

4). Apenas um desses grupos, com 9 estudantes, participou da pesquisa-ação, denominado 

Grupo A. Os dados resultantes dos projetos de estágio produzidos pelo grupo de 

participantes da pesquisa (grupo A) e pelo grupo de controle não participante, com 9 

estudantes, (grupo B) estão presentes na tabela 2.  Foram analisadas 5 pastas do grupo A e 5 

pastas do Grupo B.  

 

Tabela 2: Abordagem de artistas homens e mulheres em projetos de estágio de 2016 

Divisão da 

Turma 2016 

Número de  

Projetos 

analisados 

Artistas 

Mulheres 

como Tema 

Artistas 

Mulheres em 

Abordagem 

Comparativa 

Artistas 

Homens 

como Tema 

Artistas Homens 

em Abordagem 

Comparativa 

Grupo A 5 0% (0) 42,10% (8) 0% (0) 57,90% (11) 

Grupo B 5 0% (0) 16,66 % (3) 5,55% (1) 77,77% (14) 

Total  10 0% (0) 29,73% (11) 2,70% (1) 67,57% (25) 

Total de 

artistas por 

sexo 

 29,73% (11) 70,27% (26) 

Fonte: produzida pelo autor 

 

  A tabela 2 demonstra a predominância na abordagem de artistas mulheres pelo grupo 

A (8 artistas mulheres), em relação ao grupo B (3 artistas mulheres). Neste ano não houve 

artistas mulheres ocupando a posição de artista como tema e o total de artistas mulheres 

abordadas em projetos de estágio somou 11 nomes. Os artistas homens abordados pelo grupo 

A totalizaram 11 e pelo grupo B totalizaram 15, sendo 14 enquanto abordagem comparativa 

e 1 artista como tema.  

 Comparando a proporção entre artistas mulheres e artistas homens incluídos nos 

projetos de estágio, podemos perceber que o grupo A chegou mais próximo de equiparar a 
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representatividade entre os dois sexos. Enquanto o grupo A incluiu nos projetos de estágio 

42,10% (8) de artistas mulheres e 57,90% (11) de artistas homens, o grupo B incluiu 16,66% 

(3) artistas mulheres e 83,33% (15) artistas homens. Tais dados revelam a importância de 

incluir discussões sobre gênero e androcentrismo em disciplinas de cursos de formação de 

professores de arte para desestabilizar a reprodução das hierarquias entre os gêneros.  

  Para construir um gráfico que ilustrasse a dinâmica na abordagem de artistas homens 

e mulheres entre os anos de 2012 e 2016 foi necessário somar o total de artistas homens e 

mulheres tematizados pelos dois grupo no ano de 2016. Deste modo, a ampliação da inclusão 

de artistas mulheres pelo grupo A foi neutralizada pela subinclusão de artistas mulheres pelo 

grupo B (não participante da pesquisa-ação).  

 O gráfico 1 ilustra a dinâmica na abordagem de artistas homens e mulheres entre os 

anos de 2012 e 2016. A cor azul representa a presença de artistas mulheres e a cor laranja de 

artistas homens nos projetos de estágio. Os números da coluna à direita representam a 

quantidade de artistas tematizados em cada ano. 

 

 

Fonte: produzido pelo autor 

  

A dinâmica expressa no gráfico 1 expõe o aumento na abordagem de artistas homens 

e mulheres entre os anos de 2015 e 2016, mantendo parcialmente equiparado a proporção 

dispar entre as categorias. Enquanto que em 2015 foram tematizados 4 artistas mulheres e 
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Gráfico 1: Abordagem de artistas homens e mulheres em 
projetos de estágio de 2012 a 2016.
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18 artistas homens, em 2016 o número de artistas mulheres foi ampliado para 11 e o de 

homens para 26.  

 O apêndice H contém os nomes de artistas presentes nos projetos de estágio do grupo 

A (participante da pesquisa). Os cinco projetos desenvolvidos abordam diferentes sub-áreas 

da arte sendo: um de dança produzido pelos(as) participantes 1 e 6; um de dança-teatro 

elaborados pelos(as) participantes 8 e 9; um de vídeo-dança confeccionado pelos(as) 

participantes 4 e 5; os(as) participantes 2 e 7 elaboraram um projeto de música eletrônica e 

o(a) participante 3 produziu um projeto individual de artes visuais. Os nomes presentes no 

apêndice H ilustram a não utilização, nos projetos de estágio, de artistas que questionam o 

androcentrismo e o uso de artistas para ilustrar um assunto abordado no projeto. 

O apêndice I contém os nomes de artistas presentes nos projetos de estágio do grupo 

B que não participou da pesquisa, assim constituindo grupo de controle. A partir do quadro 

com nomes, é possível observar a predominância de artistas homens em quase todos os 

projetos e a utilização de um artista como tema, sendo este homem.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

A partir da análise da tematização de artistas em projetos de estágio, de observações 

sobre as grades curriculares (2009 e 2014) e dos temas de interesse dos(as) professores(as) 

que lecionaram em 2016 no curso de Licenciatura em Arte, percebemos que o curso de Arte-

Educação reproduz o androcentrismo do campo da arte. Em síntese, tais grades curriculares 

não contém disciplinas abordando as questões de gênero, não houve professores(as) com 

temas de interesse nas questões de gênero dentre os(as) que lecionaram em 2016, e os 

projetos de estágio produzidos por estudantes do curso de Arte-Educação entre os anos de 

2012 e 2016 incluiram mais nomes de artistas homens do que mulheres.   

Entretanto, a reformulação curricular de 2014 incluiu disciplinas voltadas à 

diversidade, abrindo espaços para a inclusão de discussões sobre o androcentrismo no curso 

de Licenciatura em Arte.  É evidente, então, que as disciplinas em si não garantem o 

desenvolvimento de temáticas de gênero, especialmente quando os(as) professores(as) não 

possuem interesse nas mesmas. Acredito que, para dar um passo em direção a ruptura com 

a reprodução do androcentrismo, é necessário especificar o tema nas ementas, pelo menos 

nessas disciplinas acerca de diversidade.  

Mesmo que esta pesquisa-ação tenha sido proposta para estudantes da disciplina de 

Estágio Supervisionado para o Ensino Médio, a metodologia seria aplicável também à 

disciplina de Estágio Supervisionado para o Ensino Fundamental, pois mais intervenções 

sobre o problema do androcentrismo são desejáveis em todos os níveis de ensino.  

Ao almejar uma visão crítica praxiológica que considera os(as) participantes como 

agentes sociais capazes de questionar reflexivamente os habitus androcêntricos e buscar 

alternativas para romper com a reprodução da dominação masculina no campo da arte e de 

seu ensino, percebi a importância de leituras e discussões acerca da divisão do mundo social 

a partir do androcentrismo, e da busca por estratégias que desvinculem as artistas mulheres 

de posições subalternas no ensino de arte, devido ao valor simbólico negativo que afeta o 

julgamento sobre trabalhos tanto por professores(as) quanto por outros profissionais do 

campo da arte. 

A pesquisa-ação enquanto técnica própria para o aperfeiçoamento de currículos de 

formação de docentes de arte, por conseguinte, refletirá no currículo da disciplina de arte, 

principalmente quando aliada à concepção de professor(a) pesquisador(a), segundo 
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alternativas democráticas para engajar os/as estudantes na ruptura do androcentrismo do 

campo da arte. Por outro lado, a inserção de conteúdos que questionem o androcentrismo 

nas grades curriculares de formação de professores(as) de arte é uma alternativa para formar 

docentes que atendam as demandas expressas nos temas transversais presentes nos PCNs 

(BRASIL, 1998) e nos problemas sociais contemporâneos propostos pelas DCEs-Arte 

(PARANÁ, 2008).  

A pesquisa-ação desenvolvida com estudantes do curso de Arte-Educação na 

disciplina de Estágio Supervisionado para o Ensino Médio teve duração de 36 h.a, na qual 

foram discutidos textos sobre a representatividade de artistas mulheres na arte e a 

estruturação do mundo social a partir da primazia masculina. Mesmo com a restrição de 

tempo devido a outras discussões, pertinentes ao estágio, propostas pela professora regente 

houve a ampliação na representatividade de artistas mulheres nos projetos de estágio. 

Entretanto, dentre os quatro modos para tematizar mulheres artistas nas propostas de 

estágio, apenas um foi seguido pelos(as) participantes que as incluíram para ilustrar um tema 

de seu interesse. Com isso, todas as artistas incluídas nos projetos de estágio não possuem 

relação direta com o questionamento do androcentrismo. Tal opção sugere a insegurança 

para trabalhar no estágio de campo com a desestruturação do androcentrismo por meio da 

abordagem de artistas engajadas, mesmo reconhecendo a importância de práticas com este 

objetivo.  

A opção ainda androcêntrica dos participantes também reforça a tese Bourdiesiana 

de habitus, conforme posicionamentos socioculturais dos(as) participantes, advindos tanto 

de sua formação familiar, religiosa, quanto acadêmica. Afinal, uma prática de pesquisa-ação 

com pouca duração, mesmo sendo relevante, não sobrepõe a formação propiciada por uma 

grade curricular com duração de 2.788 h/a e pela história de vida de cada participante. Por 

exemplo, os temas de interesse dos(as) estagiários(as) podem ser provenientes de disciplinas 

do curso de Arte-Educação que omitiram a disparidade de gênero no campo da arte.  

A ampliação da representatividade de artistas mulheres, independentemente de seu 

engajamento com as causas feministas, é uma alternativa de desestruturação do 

androcentrismo no ensino de arte. Nos meus resultados, verifiquei que as ações dos(as) 

participantes da pesquisa-ação focaram nesta estratégia e incluíram, nos projetos de estágio 

42,10% (8) de artistas mulheres e 57,90% (11) de artistas homens. Por outro lado, o grupo 

que não participou da pesquisa incluiu 16,66% (3) artistas mulheres e 83,33% (15) artistas 

homens.  
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Tais dados do grupo de controle indicam a eficiência da pesquisa-ação, pois houve 

disparidade na abordagem de artistas homens e mulheres nos projetos de estudantes que não 

discutiram o androcentrismo, realçando a necessidade de incluir tal temática em disciplinas 

da grade curricular. Por outro lado, o fato de não haver projetos de estágio questionando o 

androcentrismo, não impossibilita que tais profissionais desenvolvam ações pedagógicas 

engajadas com esta questão futuramente. 

A turma que participou da pesquisa é a última a ser formada pelo currículo do curso 

de Arte-Educação após a reformulação curricular ocorrida no ano de 2009, que não 

apresentava disciplinas voltadas à diversidade, dificultando a inclusão de discussões sobre a 

temática do androcentrismo ou referentes as hierarquias de gênero. Na reformulação do 

currículo proposta em 2014, houve a inclusão de tais disciplinas.  Entretanto não é possível 

prever se os(as) professores que as ministrarão incluirão discussões pertinentes à 

desnaturalização do androcentrismo e se haverá reflexos na representatividade de artistas 

mulheres nos projetos de estágios e nas ações docentes dos(as) futuros(as) formandos.  

 As análises de Bourdieu e Passeron (1975) sobre o sistema de ensino ilustram como 

os conteúdos curriculares são arbitrários e legitimam modos de pensar de grupos dominantes. 

Entretanto, na atualidade a questão da representatividade curricular é resultante de lutas entre 

grupos e alguns conseguem impor sua visão de mundo enquanto digna de contribuir com a 

formação de estudantes. Podemos utilizar os exemplos da lei n.º 10.639/2003 (BRASIL, 

2003) que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana na educação básica e do 

Decreto n. 5.626 (BRASIL, 2005b) que torna obrigatório o ensino de libras nos cursos de 

formação de docentes. O currículo pode legitimar uma visão dominante, porém pode ser um 

modo de representação de ideais de grupos estigmatizados, como por exemplo, as mulheres 

e ser um instrumento para minimizar e/ou desarticular situações culturais de opressão, à qual 

os grupos são submetidos.  

 A partir desta constatação e dos estudos para a realização da pesquisa-ação, bem 

como, das discussões realizadas com os(as) estagiários(as), percebi a necessidade da 

formulação de materiais educativos para ampliar a presença de artistas mulheres no ensino 

de arte, questionando a predominância de artistas representativos de alguns estratos sociais. 

Uma possível ampliação desta pesquisa pode ser a investigação de possibilidades didáticas 

para tornar o ensino de arte engajado com a ampliação da presença de artistas estigmatizadas 

por diversos fatores, dentre eles, os étnicos-raciais, os socioeconômicos, os de gênero. Ao 

questionar a omissão das diversas formas de dominação pela crítica feminista branca e 

heteronormativa, a crítica feminista negra (black feminism) elaborou o conceito de 
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interseccionalidade (CRENSHAW, 2002) que possibilita entender a constituição das 

experiência de mulheres a partir de diversos fatores que acarretam a sua exclusão e 

subvalorização. Tal conceito pode auxiliar na escolha de artistas advindos(as) de lugares e 

grupos diferentes para compor práticas de ensino em arte, rompendo com o ensino focado 

na história da arte que privilegia artistas gênios, homens, brancos, europeus ou norte-

americanos.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

 

Prezadas(os) Colaboradoras(es),  

Vocês estão sendo convidadas(os) a participar da amostragem da pesquisa “UMA 

PRÁTICA DE RECONCEITUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS SEXUAIS NO 

CURRÍCULO DE ARTE POR MEIO DE PESQUISA-AÇÃO”, sob a responsabilidade 

de Valdoni Ribeiro Batista, mestrando no Programa de Pós-graduação Strictu Sensu em 

Educação na Universidade Estadual do Centro-Oeste, sob a orientação da Profa. Dra. 

Margarida Gandara Rauen (Margie). O objetivo da pesquisa é discutir a aplicabilidade da 

pesquisa-ação em intervenções com estudantes do curso de Arte-Educação com ênfase na 

percepção do sexismo no currículo da disciplina de Arte e na desestruturação de suas 

hierarquias sexistas. Foi escolhido o curso de Arte-Educação para o desenvolvimento da 

pesquisa porque grande parte das pessoas formadas por este curso atuará como professor(a) 

da disciplina de Arte no ensino fundamental e médio, e poderá ser mediador(a) de discussões 

sobre a diversidade e questões relacionadas à sexualidade no currículo de arte, pois estas são 

imprescindíveis para torná-lo menos sexista.   

Suas colaborações serão necessárias em três etapas de coleta de dados: na primeira, vocês 

responderão a um questionário semi-estruturado sobre sexismo curricular, diferenças 

sexuais, desigualdade oriunda das diferenças sexuais, heteronormatividade e a abordagem 

do tema sexualidade nas escolas e nas aulas de Arte; na segunda etapa, vocês participarão 

de uma pesquisa-ação envolvendo leituras e debates sobre as influências das categorias 

sexuais no Campo da Arte e de seu ensino, e elaborarão estratégias para realizar algumas 

práticas pedagógicas não sexistas. Durante esta etapa, o pesquisador necessitará realizar 

gravações de áudio, para registro e posterior análise do processo de pesquisa-ação; na 

terceira etapa, vocês responderão outro questionário semi-estruturado com o objetivo de 

refletir sobre as mesmas questões do primeiro questionário, mas após a vivência de pesquisa-

ação.   

Vocês têm liberdade para não querer participar ou poderão desistir, em qualquer etapa da 

pesquisa, pois a participação é voluntária. Entretanto, a desistência acarretará prejuízo à 

pesquisa. Suas contribuições serão tratadas como dados a serem divulgados na dissertação 

de mestrado pesquisa, mas sempre preservando o anonimato. 

Se tiverem alguma dúvida sobre a pesquisa e/ou os métodos utilizados, vocês poderão entrar 

em contato, a qualquer momento, com o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Valdoni Ribeiro Batista 

Endereço: Av. Salvado Gomes, Bairro: Vila Bela - Guarapuava, Paraná, CEP: 85027-

250 

Telefone para contato: (42)  9126-8347  

 

Se estiverem de acordo em participar da pesquisa deverão preencher e assinar o este Termo 

de Consentimento.  

Pelo presente termo de consentimento, as/os participantes declaram que, após leitura 

minuciosa deste termo de esclarecimento e consentimento para participação na pesquisa, 

tiveram a oportunidade de fazer perguntas e apresentar dúvidas que foram satisfatoriamente 

respondidas pelo pesquisador, estando cientes das etapas da pesquisa e dos procedimentos 

que vivenciarão. Não restando quaisquer dúvidas a respeito do que foi lido e explicado, 

firmam seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa. E, por estarem de acordo, assinam o presente termo aos 03 de maio de 2016: 
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Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava, 03 de Maio de 2016. 

 

______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B - TERMO DE ANUÊNCIA E CIÊNCIA 

Nós, abaixo assinados, estudantes da quarta série do curso de Arte-Educação da Unicentro, 

concordamos em participar da pesquisa “UMA PRÁTICA DE 

RECONCEITUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS SEXUAIS NO CURRÍCULO DE 

ARTE POR MEIO DE PESQUISA-AÇÃO” de responsabilidade do mestrando Valdoni 

Ribeiro Batista, integrada à disciplina de Estágio Supervisionado para o Ensino médio, 

ministrada pela Prof. Eglecy do Rocio Lippmann, durante o ano letivo de 2016, e 

concordamos em participar de 12 encontros totalizando 36 horas aula, que iniciarão no dia 

26/04/2016 e finalizarão no dia 26/07/2016. Estamos cientes da dinâmica de atendimento 

individual e em grupos desta disciplina, nos horários divulgados pelo professor Valdoni 

Ribeiro Batista ou por agendamento opcional. Concordamos com o plano de ensino 

apresentado e firmamos este termo aos 03 de maio de 2016. 

 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________

RG  nº___________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Segue Visto da Profa Responsável 

 

_____________________________________ 

Visto, professora Eglecy do Rossio Lippmann 
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APÊNDICE C - CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, Daiane Solange Stoeberl Da Cunha, Chefe do departamento de Arte da Unicentro 

(Universidade do Centro Oeste do Paraná), tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa 

intitulada “Educação em Arte: Desnaturalizando as Diferenças de Gênero” de 

responsabilidade do pesquisador Valdoni Ribeiro Batista, mestrando em Educação pela 

Unicentro, sob orientação da Drª. Margarida Gandara Rauen (Margie). Para a realização da 

pesquisa, no ano de 2016, serão disponibilizados ao pesquisador os documentos norteadores 

do trabalho pedagógico, o espaço físico e as aulas com parte da turma da 4ª série, na 

disciplina Estágio Supervisionado em Arte para o Ensino Médio, para realização de uma 

pesquisa-ação voltada ao estudo  a teoria crítica feminista, ao questionamento da pouca 

representatividade feminina em componentes curriculares e à busca por estratégias e 

recursos educativos que tematizem produções de artistas mulheres e questionam as 

características naturalizadas de gênero. Durante a pesquisa-ação ocorrerão leituras e debates 

sobre a temática de gênero e a construção de projetos de estágios a serem desenvolvidos nas 

escolas estaduais pelas (os) acadêmicas (os).  

 

 

 

 

Guarapuava, 02 de março de 2016 

 

 

 

 

_____________________________ 

Daiane Solange Stoeberl Da Cunha 

Chefe do departamento de Arte da Unicentro 
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APÊNDICE D - CRONOGRAMA DA PESQUISA-AÇÃO 

 

CRONOGRAMA DA PESQUISA-AÇÃO  

 Data Atividades 

1 26/04/2016 Início da prática de Pesquisa-ação. Explicação sobre a metodologia 

de pesquisa-ação e os objetivos da pesquisa; 

Apresentação da ementa contendo as principais leituras que serão 

desenvolvidas durante os encontros; 

Assinatura do Termo de esclarecimento e consentimento para 

participação em pesquisa e o Termo de anuência e ciência. 

2 03/05/2016 Apresentação do cronograma da pesquisa e de entrega dos 

documentos necessários ao estágio; 

Leitura e debate do texto Gênero, educação e docência nas artes 

visuais (LOPONTE, 2005); 

Visualização da série de fotografias Mulheres de Alá e do vídeo 

instalação Turbulent37 (1998) produzidas pela artista iraniana Shirin 

Neshat.  

3 10/05/2016 Leitura e debate do texto Crítica Feminista da pesquisadora Lúcia O. 

Zolin (2009).  

4 17/05/2016 Leitura e debate do texto Crítica Feminista da pesquisadora Lúcia O. 

Zolin; 

Apresentação dos tópicos do texto pelos(as) participantes; 

Apresentação de imagens da série Earth Body (1972-1985) da artista 

Ana Mendieta e imagens de suas performances Rape Scene (1973) e 

People lookin at blood (1973). 

5 24/05/2016 Apresentação da teoria sociológica de Pierre Bourdieu e estudo do 

capitulo A construção social dos corpos do livro A dominação 

masculina (2009); 

Exibição da série de fotografias Guardarropa de ama de casa 

perfecta (2008) da artista argentina Maria Ezcurra. 

6 31/05/2016 Estudo do capítulo “A violência simbólica” (p. 45 à p. 55) justaposto 

a exemplos de sexismo em livros de História da Arte e didáticos; 

Apresentação do trabalho artístico Intra-Vênus (1992-1993) da artista 

Annah Wilke; 

Proposição de apresentação breve sobre o trabalho de uma artista 

mulher para os próximos encontros;  

7 07/06/2016 Exibição do video “Community, activism and the downtown scene” e 

discussão sobre o ativismo feminista do grupo Guerrilla Girls; 

Apresentação de trabalho de artista mulher pesquisado pelos(as) 

participantes.  

8 14/06/2016 Conversação referente à construção do projeto de estágio e as 

possibilidades de trabalhar conteúdos de arte abordando produções de 

artistas mulheres; 

Visualização de Pastas de estágios produzidas nos anos anteriores 

para observação da estrutura dos projetos de estágios; 

Apresentação de trabalho de artista mulher pesquisado pelos(as) 

participante. 

                                                           
37 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f2DNMG2s_O0>. Acesso em: 20/04/2016. 
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9 21/06/2016 Início da construção do projeto de estágio e leitura do Regulamento 

de Estágio Curricular Obrigatório;  

10 28/06/2016 Entrega da primeira versão dos Projetos de estágio; 

Exposição de como cada dupla pretende incluir trabalhos de artistas 

mulheres nos Projetos de Estágios. 

11 05/07/2016 Entrega da versão final dos Projetos de estágio; 

Conversação sobre possíveis desdobramentos do Projeto de estágio 

em planos de aulas. 

12 12/07/2016 Finalização da pesquisa e conversação sobre a importância da 

inclusão de mulheres artistas no currículo de arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

113 
 

APÊNDICE E - QUADRO COM NOMES, TITULAÇÃO 38  E TEMAS DE 

INTERESSE 39  DOS(AS) PROFESSORES(AS) PARTICIPANTES DA 

REFORMULAÇÃO CURRICULAR DE 2014 

NOME TITULAÇÃO VÍNCULO TEMAS DE INTERESSE 

CLÓVIS 

MARCIO 

CUNHA 

 

Mestrado Efetivo Performance confessional, biografia e 

performance, arte participativa e fotografia como 

dispositivo relacional. 

DANIELLE 

SOUZA 

BATISTA 

Especialização Colaborador Dança contemporânea, dança circular, 

performance, teatro pós-dramático, intervenções 

urbanas.  

DESIRÉE 

PASCHOAL 

DE MELO 

 

Mestrado Efetivo  Arte e design, arte e tecnologia, semiótica da 

imagem e experimentações artísticas. 

EGLECY DO 

ROCIO 

LIPPMANN 

Mestrado Efetivo Educação, arte, educação musical e diversidade. 

ERICA DIAS 

GOMES 

 

Mestrado Efetivo Educação musical, ensino da arte e apreciação 

musical. 

MÁRCIA 

CRISTINA 

CEBULSKI 

 

Mestrado Efetivo Teatro, contação de histórias, ensino-

aprendizagem, cognição, afetividade, 

aprendizagem e desenvolvimento humano, 

fundamentos da arte e da educação psicologia e 

história da arte, cultura e arte africana e indígena 

e cultura polonesa. 

MARGARIDA 

GANDARA 

RAUEN 

 

Doutorado Efetivo Processos de criação nas óticas relacional e 

desconstrutiva, afetos à diversidade cultural e ao 

reposicionamento político do sujeito, abrangendo 

estudos de mulheres e de gênero. 

MARILIA 

CARBONARI 

 

Mestrado Colaborador Artes, teatro, teatro latino-americano, 

interpretação e direção teatral, teatro comunitário, 

teoria teatral, criação coletiva ou colaborativa. 

NARA 

MARIA W. 

GÓRSKI 

 

Especialização Efetivo Educação com ênfase em Fundamentos do ensino 

da arte. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 A titulação faz referência ao ano de 2013 presente no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Arte. 
39  Os temas de interesse foram extraídos da Plataforma Lattes dos professores, com base nos textos de 

apresentação informados pelos autores (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do). Acesso 26 de Jan. 

de 2017.  
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APÊNDICE F - QUADRO COM A DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS ENTRE 

OS(AS) PROFESSORES(AS): CURRÍCULO DO ANO DE 2014 DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ARTE 

 
PROFESSOR(A) DISCIPLINAS MINISTRADAS EM 201640 

CLEDIANE 

LOURENÇO 

História das 

Artes I 

Teoria da Arte Arte e Ensino 

III 

   

CYNTHIA 

ROSOLEN 

Oficina de 

Prod. Artíst. 

no Ens. da 

Arte 

Produções em 

Arte 

    

DENISE 

CRISTINA 

HOLZER 

Linguagens 

Artísticas 

Integradas 

Projeto em 

Linguagens 

Artíst. 

Integradas 

Projeto em 

Corpo 

Artístico 

Tópicos 

Especiais I 

Estágio Ens. 

Fundamental 

 

EGLECY 

LIPPMANN 

Arte e Ensino 

I 

Tópicos 

Especiais II 

Arte e 

Diversidade 

   

ERICA DIAS 

GOMES 

Tópicos 

Especiais II 

Pesquisa em 

Artes I 

Arte Africana 

e Afro-

Brasileira 

Pesquisa em 

Artes II 

  

FELIPE CALDAS Oficina de 

Produções 

Artíst. no Ens. 

da Arte 

História das 

Artes I 

Arte e Ensino 

III 

Oficina de 

Produção em 

Arte 

Percepção Projeto em 

espetáculo 

Artístico 

KAROLINE 

ZENAIDE BET 

 

História das 

Artes III 

Oficina de 

Produções 

Artísticas e 

Mídias 

Arte e Ensino 

II 

   

KATIANE DOS 

SANTOS 

Poéticas 

Participativas 

Semiótica Pesquisa em 

Arte I 

Projeto em 

Poéticas 

Participativas 

  

MÁRCIA 

CRISTINA 

CEBULSKI 

Manifestações 

Artísticas 

Brasileiras 

Projeto em 

Manifestações 

Artísticas 

Brasileiras 

Psicologia da 

Arte 

Tópicos 

Especiais III 

  

VANESSA SEVES 

DEISTER DE 

SOUZA 

História das 

Artes II 

Teoria da Arte Estética    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 O professor Carlos Alberto Franco, lotado no departamento de letras, lecionou “LIBRAS” e a professora 

Maria Cláudia Teixeira, lotada no DELET (Departamento de Letras) lecionou nas disciplinas de “Leitura e 

Produção do Texto Acadêmico” e “Análise Do Discurso” 
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APÊNDICE G - QUADRO COM NOMES, TITULAÇÃO E TEMAS DE 

INTERESSE 41  DOS(AS) PROFESSORES(AS) QUE LECIONARAM NAS 

DISCIPLINAS DA GRADE CURRICULAR DO CURSO DE ARTE NO ANO DE 

2016. 

NOME TITULAÇÃO VÍNCULO TEMAS DE INTERESSE 

CLEDIANE 

LOURENÇO  

Mestrado Colaborador Arte e ensino, Arte e literatura, Arte 

Paranaense, cidade, paisagem, 

imagem, teoria, crítica e história da 

arte. 

CYNTHIA 

ROSOLEN 

Especialização  Colaborador  Canto Coral, Movimento Hip Hop, 

educação musical por meio do rap. 

DENISE 

CRISTINA 

HOLZER 

Mestrado Colaborador Dança contemporânea, dança 

circular, corpo como objeto de arte, 

estudo da performance artística na 

escola, arte e ensino. 

EGLECY DO 

ROCIO 

LIPPMANN 

Mestrado Efetivo Educação, arte, educação musical e 

diversidade. 

ERICA DIAS 

GOMES 

 

Mestrado Efetivo Educação musical, ensino da arte e 

apreciação musical. 

FELIPE 

RODRIGO 

CALDAS 

Mestrado Colaborador Metodologia do ensino da Arte, 

corpo e Arte Contemporânea. 

KAROLINE 

ZENAIDE BET 

 

Especialização  Colaborador Não declarado 

KATIANE DOS 

SANTOS 
Mestrado Colaborador Não declarado 

MÁRCIA 

CRISTINA 

CEBULSKI 

 

Mestrado Efetivo Teatro, contação de histórias, 

ensino-aprendizagem, cognição, 

afetividade, aprendizagem e 

desenvolvimento humano, 

fundamentos da arte e da educação 

psicologia e história da arte, cultura 

e arte africana e indígena e cultura 

polonesa. 

VANESSA 

SEVES 

DEISTER DE 

SOUSA 

Especialização  Colaborador História, teoria e crítica de Arte, 

principalmente no estudo das 

tendências do campo expandido da 

arte contemporânea. 

 

 

 

 

                                                           
41 A titulação e os temas de interesse foram extraídos da Plataforma Lattes dos professores, com base nos textos 

de apresentação informados pelos autores (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do). Acesso em: 26 

de Jan. de 2017.  
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APÊNDICE H - QUADRO COM ARTISTAS ABORDADOS(AS) NOS PROJETOS 

DE ESTÁGIO DO GRUPO A. 

Partici

pantes 

Título do 

projeto/Sub-área 

Artistas 

mulheres 

como 

tema 

Artistas mulheres 

abordagem 

comparativa 

Artistas 

homens 

como 

tema 

Artistas homens 

abordagem 

comparativa 

2 e 7 Música e suas 

possibilidades: da 

sensibilidade à 

tecnologia/Música 

   Murray Schafer; 

Wassily Kandinsky; 

1 e 6 Corpo em 

Ação/Dança 

 Pina Bausch42; 

Isadora Duncan; 

Viola Spolin; 

 Rudolf Von Laban; 

4 e 5 Sonhos: onde meus 

olhos podem 

chegar/Vídeo-dança 

 Erika Janunger; 

Analívia Cordeiro; 

 Anne Teresa de 

Keemermae; 

Loie Fuller; 

 Rudolf Von Laban; 

8 e 9 Con-fusão/Dança-

teatro 

 Pina Bausch; 

Viola Spolin; 

 Henri Chopin; 

Rudolf Von Laban; 

Kurt Jooss; 

Norman McLaren; 

Dave Borthwick; 

3 Interferências 

visuais urbanas: o 

grafite como 

linguagem 

intencional/Artes 

visuais 

 

 Nina Pandolfo;  Otávio Pandolfo; 

Gustavo Pandolfo,  

Edd Junior; 

Eduardo Cobra; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Os nomes de artistas que se repetem em diferentes projetos foi contabilizado apenas uma vez na composição 

da tabela 2 que apresenta as proporções de artistas homens e mulheres que integraram os projetos de estágio 

em 2016.  
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APÊNDICE I - QUADRO COM ARTISTAS ABORDADOS(AS) NOS PROJETOS DE 

ESTÁGIO DO GRUPO B. 

 

Título do projeto Sub-área Artistas 

mulheres 

como 

tema 

Artistas mulheres 

abordagem 

comparativa 

Artistas 

homens 

como 

tema 

Artistas homens 

abordagem 

comparativa 

Todo Corpo Dança Dança  Pina Bausch, 

Debora Cocker 

 Wassily Kandinsky, 

Jackson Pollock 

Eu Defensor: uma 

vivência baseada no 

Teatro do Oprimido 

Teatro    Augusto Boal 

TANZTEATER: do 

teatro para a dança 

Dança-

Teatro 

 Pina Bausch  Rudolf Von Laban,  

Kurt Jooss, 

Olhar como novos 

olhares 

Artes 

Visuais 

 Carmen Carini Édi Junior João Turim, 

Guido Viaro,  

Zaco Paraná,  

Poty Lazzarotto, 

Alfredo Andersen, 

Van Gogh, 

Salvador Dali, 

Leonardo Da Vinci, 

Michelangelo,  

Uma Vida em Pleno 

Movimento43 

Dança     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Neste projeto de estágio foi incluído nomes de grupos de danças que mesclam dançarinos homens e mulheres, 

sendo eles: Cena 11, Grupo Corpo, Cia de dança Deborah Colker.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO LIVRO-OBJETO.   
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Detalhe da peça 1 - verso Detalhe da peça 1 - anverso 

Livro-objeto montado - anverso Livro-objeto montado - verso 
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ANEXO 2 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ARTE LICENCIATURA 

COM GRADE CURRICULAR E EMENTÁRIO 

 

UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 1 

 

CURSO: Licenciatura em Arte 

CAMPUS: Santa Cruz 

HABILITAÇÃO/MODALIDADE Licenciatura 

TURNO DE FUNCIONAMENTO Vespertino 

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS 25 vagas 

ANO DA PRIMEIRA OFERTA 2003 

INTEGRALIZAÇÃO Mínimo:4 anos Máximo: 7 anos 

CONDIÇÕES DE OFERTA Anual/Semestral  

 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
Ms Carlos Schipanski – Diretor do Setor Humanas, Letras e Artes. 

Ms. Daiane Solange Stoeberl da Cunha – Chefe do Departamento de Arte Educação 

 

Conselho Departamental de Arte-Educação 
Dr. Margarida Gandara Rauen 

Ms. Clóvis Marcio Cunha 

Ms. Desirée Paschoal de Melo 

Ms. Eglecy do Rocio Lippmann 

Ms. Márcia Cristina Cebulski 

Esp. Nara Maria Warpechowski Górski 

Ms.Erica Dias Gomes 

Ms. Marilia Carbonari 

Esp. Danielle Souza Batista 

 

 

 

 

 

22/04/2013 
 

 

 

 
Carimbo e assinatura da Chefia de Departamento Carimbo e assinatura da Direção do Setor  

de conhecimento 
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UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 2 

 

ASPECTOS LEGAIS 
 

1. Legislação referente à criação, autorização e reconhecimento do curso 

Criação: 

Resolução nº31/2002-GR/UNICENTRO, de 21 de junho de 2002. 

 

Resolução nº38/2002-COU/UNICENTRO, de 19 de dezembro de 2002. 

 

 

Autorização: 

 

Decreto nº2950, de 18 de maio de 2004. DIOE nº6731, 18 de maio de 2004. 

 

 

Reconhecimento: 

 

Parecer nº699/2006, de 20 de dezembro de 2006. DIOE Nº7376, de 26 de dezembro de 2006. 

 

Decreto nº60, de 01 de fevereiro de 2007. DIOE nº7402, de 01 de fevereiro de 2007. 

 

 

2. Legislação referente ao curso (Lei de regulamentação do curso MEC – Parecer/Resolução CNE 

 

Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de fevereiro de 2002 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Resolução CNE/CP n.º 2, de 18 de fevereiro de 2002 

Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior. 

Parecer CNE/CES nº 195/2003, aprovado em 5 de agosto de 2003 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Música, Dança, Teatro e Design. 

Parecer CNE/CES nº 280/2007, aprovado em 6 de dezembro de 2007 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais, bacharelado e 

licenciatura. 

Resolução CNE/CES nº 1, de 16 janeiro de 2009 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais e dá outras 

providências. 

Parecer CNE/CES nº 146, de 3 de abril de 2002 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, Direito, Hotelaria, Música, Secretariado 

Executivo, Teatro e Turismo. 

Resolução CNE/CES nº 3, de 8 de março de 2004 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Dança e dá outras 

providências. 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces195_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces280_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces280_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2009/rces001_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2009/rces001_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03-04.pdf
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Resolução CNE/CES nº 2, de 8 de março de 2004 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música e dá outras 

providências. 

Parecer CNE/CES n.º 195, de 5 de agosto de 2003 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Música, Dança, Teatro e Design 

Resolução CNE/CES n.º 4, de 8 de março de 2004 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro e dá outras 

providências 

 

 

 

UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 3 

 

INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA 
 

 

O Curso de Arte, oferecido na Universidade Estadual do Centro-Oeste e proposto pelo Setor 

Ciências Humanas, Letras e Artes, foi elaborado nos termos definidos pela Resolução nº006/99 – 

COU/UNICENTRO que regulamenta a criação de cursos de graduação, Resoluções CNE/CP 1 e 2, 

ambas de 2002; na proposta de Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciatura do MEC, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Música, Dança, Teatro e Design, 

parecer CNE/CES 0195/2003. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Dança 

Resolução CNE/CES nº 3, Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes 

Visuais Resolução CNE/CES nº 1/2009 , Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Música, Resolução CNE/CES nº 2, de 8 de março de 2004, Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Teatro, Resolução CNE/CES n.º 4, de 8 de março de 2004. 

A criação do curso está regulamentada na Resolução nº31/2002-GR/UNICENTRO, de 21 de 

junho de 2002 e na Resolução nº38/2002-COU/UNICENTRO, de 19 de dezembro de 2002. 

A autorização do curso consta no Decreto nº2950, de 18 de maio de 2004. DIOE nº6731, 18 

de maio de 2004. O reconhecimento Parecer nº699/2006, de 20 de dezembro de 2006. DIOE 

Nº7376, de 26 de dezembro de 2006. Decreto nº60, de 01 de fevereiro de 2007. DIOE nº7402, de 01 

de fevereiro de 2007. 

O curso de em Arte, ofertado no Campus de Guarapuava tem por objetivo suprir a lacuna 

existente em Guarapuava e região, quanto à formação de professores qualificados para atuarem no 

ensino da arte. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, que por sua vez é orientada 

pela Constituição Federal de 1988, aponta em seu Art. 26 § 2º que “O ensino da arte, especialmente 

em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” 

Com a LDB surgiram os PCN's- Parâmetros Curriculares Nacionais, documentos que visam 

fornecer orientação básica aos vários componentes curriculares, para todo o território nacional. 

Neste documento é ressaltada a importância do ensino da arte, no que diz respeito à dimensão social 

das manifestações artísticas. 

Neste sentido o referido documento pontua: 
[…] entende-se que aprender arte não envolve apenas uma atividade de produção 

artística pelos alunos, mas também a conquista da significação do que fazem, pelo 

desenvolvimento da percepção estética, alimentada pelo contato com o fenômeno 

artístico visto como objeto de cultura através da história e como conjunto 

organizado de relações formais [...] Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES02-04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES02-04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES_0195.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES04-04.pdf
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trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos sobre sua relação com o 

mundo (BRASIL, 1999, p. 44). 
 

Neste contexto, a concepção da arte deve ser considerada como atividade complexa, 

historicamente situada, que, impulsionada pela subjetividade, é objetivada pela razão, envolvendo as 

várias dimensões humanas – social, cognitiva, afetiva e motora, exige um referencial de análise que 

considere todas estas dimensões, presentes no homem de forma integrada, tanto no processo de 

produção como no de fruição da arte. 

Ainda há de se considerar a Resolução nº01/2002 do CNE, referente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível Superior, 

Curso de Licenciatura Plena, em que pontua que a formação de professores que atuarão nas 

diferentes etapas e modalidades da Educação Básica deve observar princípios norteadores desse 

preparo para o exercício profissional específico. 

A UNICENTRO, em sua região de abrangência, oferece os seguintes cursos de Licenciatura: 

Letras, História, Geografia, Matemática, Filosofia, Pedagogia, Química, Física, Ciências Biológicas, 

Educação Física. O curso de licenciatura em Arte propicia à região a formação do profissional 

cidadão através do desenvolvimento de poéticas artísticas pessoais e da compreensão dos processos 

educativos em arte, conforme o Artigo 5º, Inciso II, parecer CNE/CES nº280/2007: 

 
[…] nível de desenvolvimento: estudos e processos de interação com outras áreas 

do conhecimento, tais como filosofia, estética, sociologia, comunicação e teorias do 

conhecimento, com o objetivo de fazer emergir e amadurecer a linguagem pessoal 

do formando através da elaboração e execução de seus projetos. (BRASIL, 2011) 
A proposta do Curso de Arte da UNICENTRO aponta para uma formação que privilegia a 

convergência de linguagens em processos criativos e poéticas da arte contemporânea, visando 

formar um indivíduo preparado para atender às novas tendências de ensino da arte. As reflexões 

teóricas atuais sobre o ensino de arte apontam que “Um aluno preparado para o futuro é aquele cuja 

formação possibilita acompanhar o seu tempo. Assim, a arte é imprescindível por incluir as formas 

simbólicas que dizem respeito à humanização de todos os tempos e lugares.” (ARSLAN; 

IAVELBERG, 2007, p.10) 

Neste entendimento, assim como os demais campos de conhecimento, esta área não objetiva 

uma formação em si mesma: neste caso específico de potencial perceptivo em sua formação do 

artista; mas o desenvolvimento do cidadão em suas possibilidades de expressão humana, 

sentimentos e significações, que propiciem o desenvolvimento da consciência crítica, estreitamento 

das relações homem-homem e homem-mundo, na integração da imaginação e a razão equilibrados 

em sua cotidianidade. Nos apontamentos dos PCN's 

 
[…] entende-se que aprender arte não envolve apenas uma atividade de produção 

artística pelos alunos, mas também a conquista da significação do que fazem, pelo 

desenvolvimento da percepção estética, alimentada pelo contato com o fenômeno 

artístico visto como objeto de cultura através da história e como conjunto 

organizado de relações formais [...] Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre 

trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos sobre sua relação com o 

mundo. (BRASIL, 1999, p. 44) 
 

Nesta concepção propõe-se nossa estrutura curricular do curso de licenciatura em arte, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professor da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura em graduação plena (PARECER CNE/CP 9/2001)no que 

diz: 
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[…] concebe a educação escolar como tendo um papel fundamental no 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade, sendo um dos elementos essenciais 

para favorecer as transformações sociais necessárias. [...] reforça-se a concepção de 

escola voltada para a construção de uma cidadania consciente e ativa, que ofereça 

aos alunos as bases culturais que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às 

transformações em curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política. 

(BRASIL, 2001, p.9) 
 

 

Compreendemos que uma proposta voltada para construção de conhecimento nas Poéticas 

Artísticas articuladas com as disciplinas pedagógicas num ensino contextualizado com a realidade, 

distanciados da concepção comportamentalista ou inatista de capacidades, aptidões e dons 

entendendo que a prática artística é construída a partir de possibilidades e oportunidades oferecidas 

e de situações vivenciadas, pois o processo de construção de conhecimento desenvolve-se no 

convívio humano, conforme Diretrizes CNE/09/2001 “[...] na interação entre o indivíduo e a cultura 

na qual vive, na e com a qual se forma e para a qual se forma. Por isso fala-se em constituição de 

competências, na medida em que o indivíduo se apropria de elementos com significação na cultura.” 

(BRASIL,2001, p. 31) e ainda, como consta nas Diretrizes da Educação Básica - CNE/CEB nº 

4/2010 “[...]em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão.” 

(BRASIL, 2010, p.6). 

O curso de Arte, assim estruturado promove o desenvolvimento humano em suas 

multiplicidades conforme reforça a LDB 9394/96 em seu Art. 43, comprometendo-se por preparar 

profissionais aptos para sua inserção no campo social, em permanente aperfeiçoamento cultural e 

profissional, prestando serviços especializados à comunidade estabelecendo uma relação de 

reciprocidade; e ainda, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo. 

Para tanto, oferecemos um conhecimento artístico de modo sequencialmente organizado, 

coerente, articulado entre vivência, expressão e compreensão voltado para qualidade de saberes 

específicos na diversidade de suas manifestações da arte: visualidade, sonoridade, teatralidade, 

corporalidade. 

O currículo assim proposto reafirma uma proposta no sentido de abordar Arte numa 

perspectiva da sensibilidade, da criatividade e da diversidade concomitante com conhecimentos 

pedagógicos coerentes em sua organicidade e articulações, consolidando a construção do 

desenvolvimento humano principalmente no conhecimento artístico. 

 

 

 

UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 4 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
 

Os princípios fundamentais do Curso de Arte na UNICENTRO, além de nortearem-se pela 

importância e fascínio que a arte exerce sobre o ser humano, oferecendo-lhe condições para 

integrar-se no imenso patrimônio artístico e cultural do passado e do presente, acredita que o 

processo é mais significativo que o produto final, pois a arte colabora para o crescimento estético, 

emocional, intelectual e social e para o desenvolvimento de suas sensibilidades e habilidades de 

comunicação e expressão no mundo. 

A graduação em Arte é uma formação estruturada nas ciências humanas, que visa ampliar e 

sistematizar o conhecimento do professor de Arte, no que se refere às manifestações artísticas, à 

produção contemporânea, a partir da compreensão das poéticas artísticas. 
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O curso de Arte proposto, é voltado para a formação de profissionais licenciados que 

disseminem a educação, principalmente no campo artístico, como a expressão pessoal de valores, 

sentimentos e significações, que propiciem o desenvolvimento da consciência estética, de atitudes 

mais harmoniosas e equilibradas perante o mundo, em que os sentimentos, a imaginação e a razão 

se integrem, em que os sentidos e valores dados à vida são assumidos no agir cotidiano. 

Ainda, atendendo a premissa legal deste conhecimento a proposta é voltada para um 

currículo a partir de “[...] diálogos que reflitam identidades, capazes de interagir consigo próprias e 

com os demais por meio das interrelações de suas percepções, impressões, opiniões e capacidades 

de entender e interpretar a ciência, a tecnologia, as artes e os valores éticos, políticos e estéticos” 

(ASSIS, 2010, p.15). 

A partir da compreensão de que a graduação se constitui como ponto de partida na formação 

do profissional, objetiva-se a formação de um professor pesquisador de construções poéticas. Sendo 

assim, o curso apresenta-se articulado entre disciplinas de poéticas artísticas e de formação 

pedagógica. 

A arte contemporânea faz uso de linguagens artísticas diferentes em um único produto, e para 

apreciar tal expressão temos que recorrer à teatralidade, musicalidade e visualidade. Assim, vemos 

na produção atual formas artísticas integradas, que não se definem por única linguagem, e que 

conscientes disto tais expressões denominam-se como ações performáticas, instalações, 

ambientações, poéticas relacionais, artes interativas, site-specific, site-context, site-responsive, 

vídeo arte, web art, entre muitas outras. Obviamente essas expressões artísticas são híbridas, que 

proveem da convergência de diferentes linguagens. São mesclas, convergências e apropriações de 

linguagens. 

Todos esses processos artísticos vinculam poéticas para as quais são necessários 

conhecimentos provenientes de diversas linguagens, assim como também do uso de novas 

tecnologias. A atual produção artística não se radica na linguagem pura, mas se permite impregnar 

de diferentes linguagens, apropria-se de estruturas diversas, rompe fronteiras entre linguagens. A 

proposta do nosso curso é oferecer conhecimento para um professor atualizado, que dialogue com a 

produção artística atual. 

O período de funcionamento deste curso será diurno, com turno vespertino, com 25 vagas em 

oferta anual, em regime seriado anual com operacionalização semestral de cargas horárias, 

perfazendo um total de 2982 horas, integralizáveis em no mínimo 4 (quatro) e no máximo 7 (sete) 

anos. 

O Estágio Supervisionado no curso de Arte-Educação que inicia-se no 3º ano é voltado para 

relação entre os conteúdos abordados nas disciplinas específicas do curso e suas implicações para a 

regência supervisionada em escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, sendo 

desenvolvidas também ações de práticas docentes na Educação Infantil e na Educação Especial, 

com o intuito que esta experiência complemente a formação do exercício da docência em arte que 

propomos, atendendo a Res.01/2005 – CNE/CB, no que refere-se ao ensino visando à aprendizagem 

do aluno; ao acolhimento e o trato da diversidade e na elaboração e a execução de projetos de 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares. O estágio, acima de tudo é voltado para busca da 

coerência entre a formação oferecida em nível superior e sua atuação no ensino da arte.  

Conforme o que se estabelece no Art. 82 da Lei 9.394/96 […]os sistemas de ensino 

estabelecerão as normas para a realização de estágios dos alunos regularmente matriculados no 

ensino médio ou superior em sua jurisdição.” 

Sendo assim, o regulamento do “Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Estágio 

Não Obrigatório do Curso de Graduação em Arte-Educação” estão definidos na RESOLUÇÃO Nº 

121/2010-CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO. 

No que concerne à pesquisa, optou-se por inseri-la em todo o percurso curricular: Leitura e 

Produção do Texto Acadêmico, Análise do Discurso e nas disciplinas de Pesquisa. O 

desenvolvimento do Trabalho de Pesquisa em Arte (TPA), que constitui o Trabalho de Conclusão 
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do Curso de Licenciatura em Arte (TCC), será realizado no 4º ano do curso sem vinculação a 

disciplina, com carga horária de 200 horas como requisito para conclusão do curso, devendo ser 

orientado e avaliado conforme regulamento de Trabalho de Pesquisa em Arte, atualmente 

regulamentada pela Resolução nº 093/2008- CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO, DE 28 de agosto 

de 2008, em reformulação para atender à nova demanda. 

Entendemos por pesquisa em Arte a aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos 

desenvolvidos no decorrer da licenciatura, vinculada a linha de um dos grupos de pesquisa 

instituídos no Departamento de Arte atendendo também o que preceitua a Res.01/2002 do CNE/CP. 

Também conta o currículo com carga horária destinada às atividades complementares 

Orientados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para as graduações em Dança, Música, Artes 

visuais e Teatro “As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado”. Sendo estas componentes curriculares que podem ser adquiridos 

fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes 

manifestações e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, incluindo ações de 

extensão junto à comunidade. Destina-se, na carga horária do currículo do curso de Licenciatura em 

Arte, 200 horas de Atividades Complementares que o acadêmico deve cumprir conforme 

regulamento específico. Tais atividades complementares serão registradas no Histórico Escolar do 

aluno pelo quantitativo de horas cumpridas. 

 

 

UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 5 

 

OBJETIVOS 
 

Geral 
Habilitar profissionais para atuarem na docência, na produção e na pesquisa em Arte por 

meio do constructo do exercício artístico, possibilitando a ampla atuação intelectual e artística 

 

Específicos 
1. Estimular o desenvolvimento de um pensamento artístico, 

através da experiência de ensino, que estimula reflexões 

críticas e estéticas; 

2. Aprofundar conhecimento da expressão artística, História e 

Teoria da Arte, Estética e Práticas de Ensino da Arte; 

3. Profissionalizar no âmbito da Arte, seja pesquisadores e/ou 

professores, podendo atuar em: 

a) Pesquisas e processos artísticos, desenvolvendo projetos artísticos, ou em diferentes 

segmentos em que a Arte e suas relações ou intersecções sejam predominantes; 

b) Pesquisas nas áreas de Estética, História e Teoria da Arte, atuando em Museus, mercado 

editorial e outras instituições; 

c) Produções artísticas, produções gráficas e afins; 

d) Ensino na rede educacional, instituições, oficinas e ateliês particulares. 

4. Estimular o aperfeiçoamento cultural, artístico e educacional; 

5. Promover projetos educacionais na comunidade com 

finalidade de transformação social; 

6. Organizar atividades de ensino e aprendizagem que permitam 

o aprofundamento dos conteúdos em arte por meio de 
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elaborações práticas e teóricas nas dimensões artísticas e 

estéticas; 

7. Investigar a prática social e cultural nos aspectos artísticos, 

estéticos, históricos e culturais abordando a experimentação 

prática e a reflexão crítica. 

8. Estimular a mobilidade internacional para realização de 

estágios, disciplinas, visitas entre outras possibilidades de 

vivências pertinentes ao currículo. 

 

 

UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 6 

 

COMPETÊNCIAS 
 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Área de Música, Dança, Teatro e 

Artes Visuais, emanadas do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, em seus 

específicos pareceres e resoluções, apresentam as competências e habilidades gerais para o Curso de 

Licenciatura em Arte: 

 capacitação para apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da 

utilização de técnicas composicionais, da sensibilidade estética através do conhecimento de 

estilos, repertórios, obras e outras criações artísticas, revelando competências indispensáveis 

à atuação profissional na sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais, cientificas e 

tecnológicas, inerentes à área de Artes; 

 interagir com as manifestações culturais da sociedade na qual se situa, demonstrando 

sensibilidade e excelência na criação, transmissão e recepção do fenômeno artístico; 

 viabilizar pesquisa científica e tecnológica no ensino da arte visando sua aplicabilidade no 

setor educacional; 

 compreensão e difusão da cultura e seu desenvolvimento; 

 atuar, de forma significativa, nas manifestações artísticas; 

 atuar nos diferenciados espaços culturais e, especialmente, em articulação com instituições 

de ensino; 

 estimular criações artísticas e sua divulgação como manifestação do potencial artístico. 

 capacidade de coordenar o processo educacional de conhecimentos teóricos e práticos da 

arte; 

 reconhecimento e análise de estruturas metodológicas e domínios didáticos relativos ao 

ensino da arte adaptando-as à realidade de cada processo de produção do conhecimento; 

 o acolhimento e trato das questões da diversidade, indispensáveis ao ensino da arte incluindo 

também o portador de necessidades especiais proporcionando a todos a prática e o exercício 

desta forma de arte como expressão da vida; 

 oferecer a compreensão ética, teórica, artística, técnica e cultural que o capacita tanto a uma 

atuação profissional qualificada, quanto à investigação de novas técnicas, metodologias de 

trabalho; 

 conhecimento de princípios gerais de educação e dos processos pedagógicos referentes à 

aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano como subsídio para o trabalho 

educacional; 

 

 

 

UNICENTRO 

 

 

 

FORMULÁRIO 7 
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- PROJETO PEDAGÓGICO- 
 

PERFIL DO PROFISSIONAL DESEJADO 
 

O Curso de Arte visa oferecer habilitação profissional para exercer a docência em arte 

abrangendo reflexões pertinentes à esse ensino. A profissão poderá ser exercida na esfera municipal, 

estadual, federal, particular ou filantrópica de ensino na disciplina de Artes no Ensino Fundamental, 

Médio e Superior e também em empresas públicas ou privadas que desenvolvam serviços na área de 

Artes e da Cultura. 

É responsabilidade do Arte-Educador: 

a) conhecer questões filosóficas, históricas e metodológicas do ensino da Arte; 

b) entender a Arte como área de conhecimento; 

c) conhecer a História da Arte e a Cultura em manifestações locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

d) desenvolver pesquisa em Arte como subsídio para sua atuação em sala de aula; 

e) conhecer abordagens metodológicas que permitam a atuação na docência em Arte; 

f) acolhida e trato as questões da diversidade. 

 

 

 

 

 

 UNICENTRO 

- PROJETO PEDAGÓGICO- 

FORMULÁRIO 10 

 

CURRÍCULO PLENO – GRADE CURRICULAR  
 

   SÉRIES  

C. DIS. DEPTOS. DISCIPLINAS 
1ª 2ª 3ª 4ª 

C/H 
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

 DEART/G Arte e Ensino I  3       102 

 DEART/G História das Artes I 3       102 

 DEART/G Percepção 2       68 

 DEART/G Psicologia da Arte 2       68 

 DEART/G Teoria da Arte  3       102 

 DELET/G Leitura e Produção do Texto Acadêmico 3        51 

 DEART/G Linguagens Artísticas Integradas** 3        51 

 DEART/G Tópicos Especiais I** 3        51 

 DELET/G Análise do Discurso  3       51 

 DEART/G 
Projeto em Linguagens Artísticas 

Integradas* (**)  3       51 

 DEART/G Arte e Ensino II   3     102 

 DEART/G Estética   3     102 

 DEART/G História das Artes II   3     102 

 DEART/G Pesquisa em Arte I   2     68 

 DEART/G Arte e Diversidade   2      34 

 DEART/G Corpo Artístico**   3      51 

 DEART/G Manifestações Artísticas Brasileiras**   3      51 

 DEART/G Tópicos Especiais II**   3      51 
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DELET/G LIBRAS    3     51 

 DEART/G Projeto em Corpo Artístico* (**)    3     51 

 DEART/G 
Projeto em Manifestações Artísticas 

Brasileiras* (**)    3     51 

 DEART/G Arte e Ensino III     3   102 

 DEART/G 
Estágio Supervisionado em Arte para o 

Ensino Fundamental     4   136 

 DEART/G História das Artes III     3   102 

 DEART/G Pesquisa em Arte II     2   68 

 DEART/G Poéticas Participativas**     3    51 

 DEART/G Semiótica     3    51 

 DEART/G Tópicos Especiais III**     3    51 

 DEART/G Arte Africana e Afro-Brasileira       3   51 

 DEART/G Projeto em Poéticas Participativas* (**)      3   51 

 DEHIS/G Cultura e Arte no Brasil       3 102 

 DEART/G 
Estágio Supervisionado em Arte para o 

Ensino Médio       4 136 

 DEART/G Arte e Tecnologia**       3  51 

 DEART/G Espaços Limiares**       3  51 

 DEART/G Tópicos Especiais IV**       3  51 

 DEART/G Projeto em Arte e Tecnologia* (**)        3 51 

 DEART/G Projeto em Espaços Limiares* (**)        3 51 

  SUBTOTAL (horas-aula) 22 19 22 20 21 18 16 13 2567 

  Optativas (horas-aula)     204 

  SUBTOTAL (horas-aula)         2771 

  SUBTOTAL (horas)         2309 

  Atividades Complementares (horas)         200 

  Estágio Supervisionado (horas)         230 

  Trabalho de Pesquisa em Arte (horas)         200 

  TOTAL (horas)         2939 

 

*Disciplinas de Práticas de Ensino 

 

CATEGORIZAÇÃO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO 
 

De acordo com Resolução CNE/CP nº 2/2002. 

Horas de Prática de Ensino 

Departamento Disciplina Carga 

horária 
DEART  

Oficinas de Produções Artísticas 

204 

DEART Projeto em Poéticas Participativas 51 

DEART Projeto em Arte e Tecnologia 51 

DEART Projeto em espaços Limiares 51 

DEART Projeto em Manifestações Artísticas Brasileiras 51 

DEART Projeto em Corpo Artístico 51 

DEART Projeto em Linguagens Artísticas Integradas 51 

 

Disciplinas de natureza científico-cultural 
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Departamento Disciplina Carga 

horária 
DEART ARTE E ENSINO I  102 

DEART ARTE E ENSINO II 102 

DEART ARTE E ENSINO III 102 

DEART PSICOLOGIA DA ARTE 68 

DELET LIBRAS 51 

DEART ARTE E DIVERSIDADE 34 

DEART PERCEPÇÃO 68 

DELET LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS  51 

DELET ANÁLISE DO DISCURSO  51 

DEART PESQUISA EM ARTE 1 68 

DEART PESQUISA EM ARTE 2 68 

DEART HISTÓRIA DAS ARTES I 102 

DEART HISTÓRIA DAS ARTES II 102 

DEART HISTÓRIA DAS ARTES III 102 

DEART ESTÉTICA 102 

DEART TEORIA DA ARTE 102 

DEHIS CULTURA E ARTE NO BRASIL  102 

DEART SEMIÓTICA 51 

DEART ARTE AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 51 

DEART ARTE E TECNOLOGIA 51 

DEART POÉTICAS PARTICIPATIVAS 51 

DEART MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS BRASILEIRAS 51 

DEART CORPO ARTÍSTICO 51 

DEART ESPAÇOS LIMIARES 

 

51 

   

 

 

 

FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 
Uma das formas de se efetivar a flexibilização curricular é a possibilidade de mobilidade 

discente nacional ou internacional, conforme regulamento da Instituição. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 200H 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas ou não a programa institucional de 

bolsa, cursos especiais, eventos de natureza artístico-culturais. 

 

DICIPLINAS: 

TÓPICOS ESPECIAIS – 204 H/A 

Oferta de conteúdo pertinente as linhas de pesquisa do DEART. Com quatro ofertas de 

51horas/aula alocadas na grade curricular ao longo do curso. 

 

OFICINAS DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (OPTATIVAS) – 204 H/A 

Disciplinas optativas alocadas sem seriação à serem ofertadas ao longo do curso, como 

complementariedade curricular, objetivando o desenvolvimento de Projetos de produção artística 

com programas à serem definidos e aprovados em Conselho Departamental. 
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Disciplinas com carga-horária total ou parcial a distância 
Até 20% do total da carga- horária de todas as disciplinas, mediante aprovação em Conselho 

Departamental de Plano de ensino e cronograma apresentado pelo docente de cada disciplina. 

 

Integralização de Disciplinas 
As disciplinas poderão ser integralizadas com atividades de campo conforme regulamento da 

Instituição. 

 

Operacionalização das disciplinas optativas: 
As disciplinas optativas serمo ofertadas anualmente, devendo o aluno cursar um mínimo de 

204 horas, ou seja, um mínimo de duas disciplinas optativas.  

 

 

 

TPA - TCC 
Carga horária Descrição Disciplina 

68h/a Teoria e prática da pesquisa em arte. Pesquisa em Arte I 

68h/a 

Estudo da Produção de Pesquisa em Arte e 

elaboração de projetos de pesquisa. 

 

 

Pesquisa em Arte II 

200 horas 

Produção do TPA com orientação e avaliação 

conforme regulamento Específico 

 

 

Estágio 
Descrição Operacionalização C/H 

Disciplinas (horas /aula) Estágio Supervisionado em Arte para o 

Ensino Fundamental 

 

Estágio Supervisionado em Arte para o 

Ensino Médio 

136H/A 

113H 

 

136H/A 

113H 

Atividades de Campo Observações, Projeto de Estágio, Plano de 

Ensino, Regência em sala de aula, 

produção escrita e de materiais e Relatório 

Final. 

 

230H 

 

Formatação do Estágio Não-Obrigatório 

Descrição Operacionalização 
Resolução no. 8 – GR/UNICENTRO, 13 de 

janeiro de 2009. 

O estagiário do curso de Arte pode desenvolver 

atividades de natureza artístico-culturais;eventos de 

natureza artístico-culturais, produções artísticas, 

produções gráficas e afins; pesquisas teóricas nas 

áreas de Estética, História e Teoria da Arte, atuando 

em museus, mercado editorial e outras instituições de 

áreas afins, ensino na rede oficial, instituições, 

oficinas e ateliês particulares, cujas vivências podem 

vir a somar à carga horária das atividades 

complementares em até cinquenta horas, 
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comprovando exercícios de atividades de 

enriquecimento cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ementário 
 

 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 

ANÁLISE DO DISCURSO - C/H 51 

Estudo comparativo de abordagens discursivas. 

 

ARTE AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA - C/H 51 

As diversas manifestações artísticas dos povos africanos e dos afro-brasileiros e seus 

contextos culturais e históricos. 

 

ARTE E DIVERSIDADE - C/H 34 

Estudos e pesquisas de processos criativos, de arte e ensino, na perspectiva da diversidade 

no que concerne as prerrogativas dos Direitos Humanos. 

 

ARTE E ENSINO I - C/H 102 

Pressupostos conceituais, teóricos, históricos e legais do ensino da Arte. 

 

ARTE E ENSINO II - C/H 102  

Construção do conhecimento em Arte e aspectos didáticos de ensino/aprendizagem em 

arte. 

 

ARTE E ENSINO III - C/H 102 

Procedimentos metodológicos de ensino/aprendizagem em saberes da Arte, no contexto 

sócio educacional da atualidade, para a organização da prática pedagógica. 

 

ARTE E TECNOLOGIA - C/H 51 

Autoria, mediação e produção artística para novas mídias. 

 

CORPO ARTÍSTICO - C/H 51 

O corpo como espaço performático em abordagens invasivas e não-invasivas. 

 

CULTURA E ARTE NO BRASIL - C/H 102 

Contextualização histórica e análise estética de diferentes linguagens artísticas da Arte 

Brasileira. 

 

ESPAÇOS LIMIARES - C/H 51 



  

133 
 

Ocupações artísticas, ambientações, enfocando conceitos da Educação Ambiental, e estudo 

dos espaços performativos. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - C/H 

136 

A práxis pedagógica para a integralização da formação/atuação de docente, na perspectiva 

das novas pesquisas em Arte e ensino, de 5º a 8º séries. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ARTE PARA O ENSINO MÉDIO - C/H 136 

A práxis pedagógica para a integralização da formação/atuação de docente, na perspectiva 

das novas pesquisas em Arte e ensino, no Ensino Médio. 

 

ESTÉTICA - C/H 102 

Arte, recepção e percepção. Abordagens ao gosto. Abjeção. 

 

HISTÓRIA DAS ARTES I - C/H 102  

Cerimônias e ritos de magia, mito e poder na arte. 

 

HISTÓRIA DAS ARTES II - C/H 102  

Os movimentos modernos da Arte, a modernidade e o modernismo. 

 

HISTÓRIA DAS ARTES III - C/H 102  

Poéticas Artísticas na contracultura, pós-modernidade, neo-barroco e o contemporâneo. 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DO TEXTO ACADÊMICO - C/H 51 

Tipologia textual abrangendo resenhas, relatórios e artigos, normalização técnica padrão 

ABNT,  

 

LIBRAS - C/H 51 
Aspectos Históricos: cultura surda, identidade e língua de sinais. Estudo da legislação e das 

políticas de inclusão de pessoas com surdez. O ensino de Libras e noções básicas dos aspectos 

linguísticos. Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS por meio do uso de 

estruturas e funções comunicativas elementares. 
 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS INTEGRADAS - C/H 51 

Olhares sobre as produções artísticas em diferentes contextos: da fragmentação à 

convergência. 

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS BRASILEIRAS - C/H 51 

Estudo e pesquisa das manifestações artísticas do Brasil na sua diversidade de contextos. 

 

PERCEPÇÃO - C/H 68 

Ontogenia do conhecimento estético em seus processos dialógicos entre arte, cultura e 

educação. 

 

PESQUISA EM ARTE I - C/H 68 

Teoria e prática da pesquisa em arte. 

 

PESQUISA EM ARTE II – C/H 68 

Estudo da Produção de Pesquisa em Arte e elaboração de projetos de pesquisa. 
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POÉTICAS PARTICIPATIVAS - C/H 51 

Processos criativos e produção com a agencia do público no tempo real do evento na arte 

contemporânea, abrangendo a estética relacional, o ativismo e outras abordagens. 

 

PROJETO EM ARTE E TECNOLOGIA - C/H 51 

Planejamento e execução de projetos para a investigação em arte e no ensino de arte, na 

especificidade da Arte e Tecnologia. 

 

PROJETO EM CORPO ARTÍSTICO - C/H 51 

Planejamento e execução de projetos para investigação em arte e no ensino de arte, na 

especificidade do corpo artístico. 

 

PROJETO EM ESPAÇOS LIMIARES - C/H 51 

Planejamento e execução de projetos para a investigação em arte e no ensino de arte, na 

especificidade dos Espaços Limiares. 

 

PROJETO EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS INTEGRADAS - C/H 51 

Planejamento e execução de projetos para a investigação em arte e no ensino de arte, na 

especificidade das linguagens artísticas integradas. 

 

PROJETO EM MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS BRASILEIRAS - C/H 51 

Planejamento e execução de projetos para a investigação em arte e no ensino de arte, na 

especificidade das manifestações artísticas brasileiras. 

 

PROJETO EM POÉTICAS PARTICIPATIVAS - C/H 51 

Planejamento e execução de projetos para a investigação em arte e no ensino de arte, na 

especificidade das poéticas participativas. 

 

PSICOLOGIA DA ARTE - C/H 68 

Teorias da psicologia educacional acerca da construção de signos artísticos e do 

desenvolvimento psico intelectual. 

 

SEMIÓTICA - C/H 51 

Elementos da semiótica, sistemas de significação nos diferentes níveis de codificação de 

signos na arte.  

 

TEORIA DA ARTE - C/H 102  

Interpretações da cena artística no plano das ideias nas relações complexas entre teorias. 

 

TÓPICO ESPECIAL 
 

TÓPICOS ESPECIAIS I – C/H 51 

Aborda assuntos de arte, cultura e sociedade. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS II – C/H 51 

Aborda as poéticas artísticas e/ou ensino da arte. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS III – C/H 51 

Aborda processos criativos e/ou metodologia de ensino da arte. 
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TÓPICOS ESPECIAIS IV – C/H 51 

Aborda a história da arte e/ou estética. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

OFICINA DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS NA DIVERSIDADE – C/H 102 

Produção poética e projetos artísticos na perspectiva da diversidade. 

OFICINA DE PRODUÇÕES EM ARTE – C/H 102 

Produção poética e projetos artísticos em processos criativos. 

OFICINA DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS NO ENSINO DA ARTE – C/H 102 

Produção poética e projetos artísticos desenvolvimentos para o Ensino da Arte 

(Fundamental e Médio). 

OFICINA DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MÍDIAS – C/H 102 

Produção poética e projetos artísticos a partir das novas mídias e tecnologias.  
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ANEXO 3 -  GRADE CURRICULAR DO CURSO DE ARTE-EDUCAÇÃO (2009)
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ANEXO 4: RESOLUÇÃO Nº 32-CEPE/UNICENTRO, DE 16 DE SETEMBRO DE 

2016. 

 


