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RESUMO 

 

MELO, Débora Cavalcanti. Corpo e Performance – Um Debate Atual e Necessário nas Aulas 

de Artes Visuais. 41 f.; 2018.  Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina de Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-reitor ia de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral a valorização das aulas de Artes Visuais, assim 

como apontar a importância da Arte Contemporânea, em particular a Arte da Performance, e a 

presença do corpo do artista na obra de arte. Levamos em consideração os aspectos sociais e 

culturais dos alunos buscando uma transmissão de conhecimento partilhado, transformando o 

indivíduo e o meio como um todo. Foram realizados debates sobre os diferentes temas 

abordados nas obras de diferentes artistas e épocas distintas. Procuramos realizar aulas com 

dinâmicas que envolvessem ao máximo os alunos das turmas envolvidas neste projeto. A 

ocupação do espaço do museu para apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos foi 

algo que de certo atraiu a atenção e a participação dos discentes nas atividades propostas por 

esta pesquisa. Sabemos que estamos em constantes transformações e dessa forma o 

aprendizado se faz necessário a cada dia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto foi aplicado na turma 2001 do CIEP 309 Zuzu Angel e nas turmas 

2001 e 2002 da Escola Estadual Professora Dalila de Oliveira Costa. Ambas as turmas 

pertencentes ao 2º ano do Ensino Médio Regular, sendo as duas escolas localizadas no 

bairro Arsenal, em São Gonçalo – Rio de Janeiro. As atividades foram desenvolvidas na 

disciplina de Artes Visuais, e propuseram uma investigação de trabalhos com 

performances artísticas, do período de 1960 até a atualidade, e na leitura visual de obras 

de artistas consagrados. 

Foram abordados diversos temas referentes a História da Arte, do período do 

Renascimento até a Arte Contemporânea. Questões como gênero, a representação do 

corpo na obra de arte e temas ligados à figura feminina foram trazidos para a sala de 

aula, com intuito de aproximar o cotidiano e as vivências dos alunos com as atividades 

desenvolvidas na aula de Arte. Mediar a compreensão dos alunos, dar-lhes a 

oportunidade de experimentar o fazer artístico, dentro e fora do espaço da escola, e, 

dessa forma, contribuir para que haja uma melhor apreciação das artes e de suas 

linguagens, foram alguns dos objetivos a serem alcançados no presente trabalho. A 

pesquisa foi desenvolvida com o intuito de atender aos requisitos do PRD - Programa de 

Residência Docente de 2017 da Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, do 

Colégio Pedro II.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Estimular e valorizar a Arte Contemporânea e a Arte da Performance, nas aulas 

de Artes Visuais.   

2.2 Objetivos Específicos 

• Despertar o interesse dos alunos pelas aulas de Artes Visuais através da Arte 

Contemporânea; 

• Proporcionar o pensamento crítico através da Arte da Performance; 

• Refletir como o corpo é representado através da pintura, da escultura, do cinema 

e das performances, ao longo da História da Arte; 

• Debater questões relacionadas à presença do corpo do artista na performance; 

• Criar performance com base em temas abordados; 

• Criar vídeo contendo os momentos mais significativos da execução do trabalho. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Contribuir na construção de uma sociedade crítica e saudável não é tarefa fácil, 

pois leva tempo, é um trabalho diário, que necessita de condições em diferentes 

aspectos, principalmente no que se refere à Educação Básica oferecida em instituições 

de ensino. Ainda assim, acredito no potencial de meus alunos e dos jovens em geral.  

Não foi fácil escolher a pesquisa a ser desenvolvida para o Programa de 

Residência Docente (PRD), do Colégio Pedro II (CPII), ao qual esta pesquisa está 

submetida. Trabalho em três escolas estaduais, CIEP 309 - Zuzu Angel, CIEP - 440 

Major Joaquim de Azevedo Coutinho, e na Escola Estadual Professora Dalila de 

Oliveira Costa, todas situadas na cidade de São Gonçalo - RJ. São muitas as demandas 

dessas escolas. Conforme frequentava as aulas da minha orientadora e professora Eliane 

Mattozo no CPII, e participava dos cursos, minicursos, palestras e seminários oferecidos 

pelo PRD, despertou-se em mim uma expectativa muito grande de desenvolver um bom 

trabalho. Eram muitas as possibilidades a serem desenvolvidas. Pretendia inicialmente 

abordar temáticas relacionadas a cerca da violência escolar, visto que esse é um 

problema que invade e atrapalha com frequência as aulas nas unidades onde leciono. A 

ideia era fazer uma investigação através do comportamento dos alunos, explorando suas 

percepções e inquietações relacionadas ao tema. O objetivo do trabalho seria levá-los a 

compreender que violência não é algo que deva ser entendido como normal ou 

aceitável.  Como estratégia, usaria as várias formas e maneiras de representar atos 

violentos através do tempo, pela abordagem do tema na História da Arte, focando no 

conhecimento transmitido pela imagem, técnica, movimento artístico e contexto 

histórico. Pensava, naquele momento, em resgatar de alguma forma o respeito mútuo e a 

valorização do próximo, levando-os a uma reflexão possível pelo debate e fruição das 

imagens artísticas. No início da pesquisa, e após algumas conversas com minha 

orientadora, percebemos que esse tema, apesar de importante, extrapolava as minhas 

condições físicas e psicológicas enquanto professora de Arte, naquela ocasião. Neste 

caso específico, a questão da violência invade o espaço da escola, não sendo possível, 

portanto, à disciplina de Arte, abraçar a causa com a missão solitária de dar cabo de 

tantos conflitos, e naquele momento o diálogo acerca do tema havia se tornado 

impossível em sala de aula. Por esses motivos, abandonei essa temática e busquei um 

novo caminho a ser percorrido.  
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Em setembro de 2017, havia muitas polêmicas em torno da Exposição 

Queermuseu, que ficou sediada no Santander Cultural, no centro de Porto Alegre - RS, 

do dia 15 de agosto até o dia 10 de setembro de 2017, e chegou a ser cancelada por 

sofrer acusações de pedofilia, zoofilia e acusada de promover a sexualização de 

crianças. As tantas perguntas feitas por amigos, professores e alunos sobre os conteúdos 

de algumas das obras expostas naquela exposição, acabaram contribuindo para que meu 

interesse se voltasse para a importância da Arte Contemporânea, e um novo desafio se 

apresentava como bastante necessário.  

Falar sobre algo atual de certa forma atrairia a atenção dos discentes, visto que os 

mesmos não demonstravam tanto interesse pelas aulas de Artes Visuais, mas estavam 

bastante interessados em discutir, e querendo saber mais informações sobre o assunto, 

que explodia nas mídias e redes sociais, com muitas críticas ao papel da arte na 

sociedade.  

O ponto de partida se deu pela escolha de trabalhar com uma análise crítica das 

imagens, proporcionando-lhes uma reflexão sobre a Arte Contemporânea. Foi quando, 

no dia 26 de setembro de 2017, na abertura do 35° panorama da Arte Brasileira no 

MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, o performer Wagner Schwartz 

apresentou-se nu na performance La Bête, onde ele interpreta uma obra de Lygia Clark, 

“Bicho”, podendo ser manipulado pelo público presente na sua performance, e, dessa 

forma, a interação de uma criança com o artista vem a ser o alvo de muitas críticas. A 

maneira pela qual os meios de comunicação e as redes sociais veicularam as imagens e 

o vídeo da performance na internet e na televisão, interferiu diretamente na avaliação  

da sociedade. O comportamento agressivo e incoerente de um grupo pertencente ao 

Movimento Brasil Livre - MBL, e da sociedade de um modo geral, que, ao protestar 

contra a performance, acusou o trabalho artístico de fazer apologia à pedofilia, chegou a 

promover o apedrejamento do Museu de Arte Moderna (MAM) em São Paulo, e muitos 

ataques aconteceram aos profissionais que lá trabalham.  

Esse fato fez com que tivéssemos certeza da necessidade de desenvolver um 

trabalho que não fosse tão somente preocupado com a leitura de imagens e a fruição do 

aluno com relação à Arte Contemporânea, mas que também o convidasse a produzir e 

experimentar a Arte da Performance enquanto pensamento, ação, tempo e espaço. 

Acreditamos que o presente trabalho possibilite, de alguma forma, que alunos possam 

vir a ter uma melhor formação na leitura visual de obras e trabalhos artísticos, levando-o 

a dialogar sobre diversos temas, ainda que polêmicos, contribuindo assim, no 
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desenvolvimento da relação desse aluno com as artes e as culturas de um modo geral e 

com menos preconceitos acerta do que realmente a arte pode ser e nos proporcionar. 

 Fazer com que o aluno saia da superficialidade da simples definição do “ser ou 

não ser Arte”, e se lançar no mundo dos questionamentos e das ideias, livres de 

preconceitos, é algo que certamente fará diferença na construção do saber desse 

indivíduo, mesmo não sendo uma tarefa fácil intermediar o debate que surgirá. Um 

discente que tenha experienciado o trabalho com performance artística, dentro ou fora 

do ambiente escolar, certamente levará tal vivência no seu repertório. Acreditamos que 

isso contribuirá com a construção de sua história pessoal e coletiva, e dessa forma o 

manterá conectado à atualidade, constituindo suas próprias ideias e desarticulando sua 

resistência ao contato com linguagens não tradicionais da arte.  
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4 PRESUPOSTOS TÉORICOS 

 

 Neste capítulo, temos como objetivo relatar de maneira breve, alguns dos 

aspectos históricos dos principais períodos artísticos, assim como aproximar a Arte 

Contemporânea, e suas características, e particularidades, de movimentos anteriores a 

ela. A ideia é proporcionar ao leitor desta pesquisa uma compreensão simples e 

objetiva, a cerca do tema principal, que é a Arte da Performance. Como a presente 

pesquisa foi desenvolvida para ser aplicada em sala de aula, com alunos do Ensino 

Médio, tentamos aproveitar ao máximo o conhecimento desse aluno a respeito de 

movimentos artísticos anteriores - como foi o caso do Renascimento e do Modernismo, 

visto que estes já teriam sido temas abordados em trabalhados de anos anteriores, não 

somente pela disciplina de Artes, assim como também pela disciplina de História. 

Buscamos aproveitar ao máximo esses conhecimentos trazidos pelos discentes, 

facilitando de alguma forma a compreensão desse aluno, no que diz respeito à Arte 

Contemporânea e à Arte da Performance, assim como em seus contextos históricos. E 

desta maneira, nos mantermos no entendimento de que “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.” 

(FREIRE, 2003, p.22) 

    

4.1  ARTE CONTEMPORÂNEA 

 
Imagem 1- Michelangelo Davi, 1501-1504 Imagem 2- Bancusi O Beijo, 1907-1908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Academia de Belas Artes, Florença Fonte: Museu Kunsthalle, Hamburgo 
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 O período artístico contemporâneo teve inicio por volta de 1950 e 1960. Os 

questionamentos a cerca das tradições e das concepções artísticas e estéticas, sempre 

estiveram presentes nas transformações da arte de cada época. “Quanto mais recuamos na 

historia, mais definidas, mas também mais estranhas, são as finalidades que se julga serem 

servidas pela arte” (GOMBRICH, 2008, P.6). 

  Como exemplo, ousamos citar o Renascimento, século XV, onde o artista 

buscava representar o corpo ou a natureza, tal qual, como ele é, resgatando os valores 

estéticos greco-romano, da antiguidade clássica. Com uma proposta, totalmente 

diferente, o artista pertencente ao movimento Modernista do século XX, buscava a 

simplificação da forma, e uma composição mais livre dos padrões e das regras impostas 

pela academia. Observando as figuras 1 e a figura 2, podemos perceber a diferença entre 

essas duas propostas de representação artísticas, cada qual, em seus respectivos períodos 

históricos: 

 

 

 
A arte ensina justamente a desaprender os princípios das obviedades que são 

atribuídas aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar o funcionamento dos 

processos da vida, desafiando-os, criando para novas possibilidades. A arte 

pede um olhar curioso, “livre de pré-conceitos”, mas repleto de atenção. 

(CANTON, 2008, p.12) 

 

 
 

Segundo Canton (2008), ter um olhar livre e atento se faz necessário para 

atingirmos as muitas possibilidades contidas na obra de arte. Dessa forma podemos 

perceber que na arte renascentista de Michelangelo Buonarroti (1475-1564), onde a 

busca pela perfeita proporção e a representação anatômica se faz presente na colossal 

escultura de Davi, ter um olhar mais atento e curioso se faz necessário, para perceber a 

ligeira desproporção contida na mão direita da escultura, sendo esta de tamanho 

desproporcional à mão esquerda¹. Mantendo esse mesmo olhar, sem deixar de levar em 

consideração a distância no tempo entre o Renascimento e o Modernismo, na 

representação do beijo, esculpida por Brancusi, (1907-1908) a estética contida na obra 

não se faz presente na representação fiel da anatomia humana, pelo contrário, sua 

potencialidade representativa se faz justamente pela simplificação da representação da 

figura humana, convidando o espectador a ter um olhar mais aprofundado às emoções e 

às sensações. Dessa forma, é relevante pensar, que ao apreciarmos uma obra de arte, 

seja ela de qual período for, se faz necessário um olhar atento e aberto às muitas 
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possibilidades que esta possa nos proporcionar. Levando em conta seu contexto 

histórico e social.    

Assim sendo, olhar para a arte de outras épocas nos possibilita compreender que 

as questões atuais presentes na arte discutem o homem em seu tempo, mas não se 

dissocia de suas condições estéticas e formais de outros momentos da história da arte. É 

justamente pelo ensino da arte que estas reflexões se tornam possíveis e favorecem a 

mudanças de compreensão quanto à importância da arte na sociedade para mais pessoas. 

 

  O que a arte na escola principalmente pretende é formar o conhecedor, 

fruidor, decodificador da obra de arte. Uma sociedade só é artisticamente 

desenvolvida quando ao lado de uma produção artística de alta qualidade há 

também uma alta capacidade de entendimento desta produção pelo público.  

(BARBOSA, 2004, p. 32) 

 

        Considerando as palavras de Ana Mae Barbosa sobre a necessidade do ensino da 

arte, sendo esta formadora e ampliadora de conhecimentos, se faz necessário, além do 

olhar atento que devemos ter ao apreciarmos uma obra de arte, também o cuidado em 

percebermos que no recorte  histórico e cultural em que as obras de arte se inserem, há a 

tensão entre os antigos e os novos paradigmas sociais e culturais de um grupo social. 

 Na busca pela reflexão, levaremos em consideração a ótica dadaísta para 

tentarmos entender um pouco do que é uma das características mais marcantes da Arte 

Contemporânea: a utilização de materiais diversos e inusitados, assim como objetos já 

prontos, retirados de seu contexto cotidiano e trazidos ao cenário da arte 

institucionalizada.  

 Considerando o que já foi citado, pela mestra Ana Mae Barbosa, se faz necessário 

colocar nosso pensamento na época em que a obra foi criada, no caso, seu contexto 

social e histórico. Sendo assim, é válido ressaltar que o movimento Dadaísta (1916), 

surge em meio às turbulências da Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918), artistas e 

intelectuais da época se posicionam contra a cultura vigente, transgredindo qualquer 

valor estético. Questionavam os parâmetros da arte que tinha influência da concepção 

de belo clássico e técnicas tradicionais. Na busca por novos significados para a arte, 

surgem os ready-mades, como se verifica em Archer, ao afirmar que “Duchamp 

inventara o termo readymade para descrever os objetos fabricados em série que ele 

escolhia, comprava e, a seguir, designava como obra de arte” (ARCHER, 2008, p. 3). 
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           Imagem 3 – Duchamp A Fonte, 1917  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos verificar na figura 3 acima, a obra “A fonte” (1917), de Marcel 

Duchamp (1887-1968), um objeto cotidiano, no caso um urinol, é tirado de seu 

contexto, e elevado ao status de obra de arte ao ser enviado a uma exposição artística de 

sua época. Desse modo, a atenção se volta não para o objeto, mas para o conceito que 

ele carrega e ao enfrentamento que ele provoca. Com isso, a ideia, o pensamento são 

agregados às práticas artísticas. Conforme diz Archer:  

    
   Com os readymades, Duchamp pedia que o observador pensasse sobre o que 

definia a singularidade da obra de arte em meio à multiplicidade de todos os 

outros objetos. Seria alguma coisa a ser achada na própria obra de arte ou nas 

atividades do artista ao redor do objeto? Tais perguntas reverberam por toda a 

arte dos anos 60 e além deles. (ARCHER, 2008 p. 3) 

 

  

         Com o surgimento da Arte Contemporânea, em meio às muitas mudanças 

políticas, sociais, econômicas, científicas e tecnológicas, a relação do artista com a arte, 

e a forma como ela nos é apresentada, passou a ser cobrado, mais do que nunca, do 

espectador um olhar cuidadoso e atento às novas tendências, e uma abertura ao diálogo 

que essas provocações passaram a apresentar.  Isto se dá por conta das múltiplas 

Fonte: University Art Museum, Indiana. 
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linguagens e as incontáveis possibilidades com relação ao uso de materiais e meios 

expressivos, que serão utilizados por este artista.  

 

Por um lado, não parece haver mais nenhum material particular que desfrute 

do privilégio de ser imediatamente reconhecível como material da arte: a arte 

recente tem utilizado não apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, 

som, palavra, pessoa, comida e muitas outras coisas. (ARCHER, 2008 p. IX) 

 

 

 4.2  CORPO E PERFORMANCE  

  

 Com o passar do século XX, vários artistas romperam com o pensamento que 

por muito tempo direcionou as artes visuais, como a idealização, a ideia clássica de 

beleza, e a contemplação diante da obra. A Performance passou a ser aceita, como ato 

artístico e meio de expressão, a partir da década de 1970. Artistas buscando por novas 

formas e meios de concepção estética passaram a utilizar o próprio corpo como suporte 

e obra de arte, embora já tivessem sido feitas experiências neste sentido, desde o início 

do século XX.  E como afirma Cohen (2002, p.76), “em performance a figura do artista 

é o instrumento da arte. É a própria arte.”  

  Sendo o corpo suporte dessa linguagem artística, trataremos de algumas das 

performances que mais chamaram a atenção dos alunos envolvidos neste projeto. 

Propomos uma investigação através das performances, e de como esse corpo se 

comporta como suporte e objeto da arte, visto que ao usar seu próprio corpo o artista 

explora também seus limites, suas fragilidades, e sua força.  Na performance “Ritmo 0”, 

de 1974, a artista Marina Abramovic (1946-) coloca seu corpo como objeto a ser 

explorado pelo público, como mostra a  figura 4.  
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Imagem 4 - Marina Abramovc, Ritmo 0, 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentar um corpo humano, feminino, levado à condição de objeto levou-nos 

a várias reflexões. Percebemos que questões como violência e sexualidade estão muito 

presentes no comportamento do público. Archer relata:  

 

  Na sua performance “Ritmo” final, Ritmo 0 (1974), ela se colocou em 

silencio na galeria Studio Mona em Nápoles ao lado de uma mesa com 72 

objetos variados. Os visitantes eram convidados a utilizar os objetos e ela 

mesma como achassem apropriado. As ações foram interrompidas quando 

Abramovic, depois de ter toda a sua roupa arrancada, foi forçada a segurar 

uma pistola, com o cano em sua boca aberta. Era difícil desfrutar de um 

frisson ou deleite demoníaco diante destes trabalhos, uma vez que o risco que 

Abramovic corria com seu próprio corpo colocavam responsabilidades muito 

pesadas sobre sua audiência. Estas responsabilidades tinham menos a ver 

com salvá-las dela mesma do que com o ponto maior – relevante para toda a 

performance – de que, por mais empenhado que um artista possa estar, tal 

empenho tem pouco valor, a não ser que encontre igual envolvimento por 

parte do observador. (ARCHER, 2008, p. 114) 

 

 Marina Abramovic é hoje um dos grandes nomes inscritos no universo da 

performance contemporânea. Seus trabalhos incitam o público e testam seus limites de 

corpo e de mente. Muitos foram os trabalhos desta artista onde o limite comprometeu 

por completo o funcionamento de seu corpo. Diz Archer (2008, p.113) “levou seu corpo 

Fonte: https://www.modices.com.br/moda/a-vida-e-arte-de-marina-abramovic/ 

Acesso em: 22-09-2018 

 

aabramovic/abramovic/BR&authuser=0&tbm=isch&source=hp&biw=1062&bih

=458&ei=cN7QW93HCsKswATx7ZzoAw&q=Marina+Abramovic&oq=Marina

+Abramovic&gs_l=img.3..0l10.19455.34417.0.40355.21.17.0.4.3.0.147.1664.2j

13.15.0....0...1ac.1.64.img..2.14.1241.0..0i10i24k1j0i10k1j0i10i30k1j0i30k1j0i5i

10i30k1.0.pXsENqQOYxk#imgdii=Hcb7vUxAKy2AFM:&imgrc=tcnAWSEU

WhgPnM:BR&authuser=0&tbm=isch&source=hp&biw=1062&bih=458&ei=cN

7QW93HCsKswATx7ZzoAw&q=Marina+Abramovic&oq=Marina+Abramovic

&gs_l=img.3..0l10.19455.34417.0.40355.21.17.0.4.3.0.147.1664.2j13.15.0....0...

1ac.1.64.img..2.14.1241.0..0i10i24k1j0i10k1j0i10i30k1j0i30k1j0i5i10i30k1.0.p

XsENqQOYxk#imgdii=Hcb7vUxAKy2AFM:&imgrc=tcnAWSEUWhgPnM:tjj5

ojsTLSk/WQB_n7pwgTI/AAAAAAAAFcE/e0j1ulDNNkcPlHk9RSP9UqXe_-

L29khhwCLcB/s1600/marina.jpeg 

 

https://www.modices.com.br/moda/a-vida-e-arte-de-marina-abramovic/
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aos seus limites físicos como modo de esvaziá-lo e deixá-lo em prontidão para uma 

experiência espiritual mais plena”. Sua total entrega e capacidade de concentração é 

algo que nos surpreende, e de certa forma em alguns trabalhos nos emociona. Deixo 

aqui uma pergunta: Qual caminho a ser percorrido depois da total entrega que não seja 

tão somente o esgotamento físico e mental? 

 Imagem 5 – Yves Klein Anthropometries do período Azul, 1960-61 

 

Fonte: http://ralstonites.blogspot.com/2011/08/o-azul-de-yves-klein.html 

Acesso em: 22-09-2018 

 

 

 Com uma proposta monocromática com tons de azul, o artista francês Yves 

Klein (1928-1962) utilizou o corpo não como suporte mais sim como ferramenta. 

Manipulando corpos de modelos nuas, ele passava tinta nos corpos e depois os 

pressionava sobre um suporte de papel, ora colocado no chão, ora colocado na parede.  

Para Klein tratava-se de um modo diferente de pintar, dessa forma o artista explorava 

novas materialidades e procedimentos, provocando diversas reflexões.  Para Klein, a 

arte era uma concepção de vida, e não simplesmente um pintor com um pincel dentro de 

um ateliê. 

 Para esse artista dar vida à obra de arte, seria talvez, modificar a forma de pintar, 

invertendo o modo como antes eram feitas. Tirando o modelo que antes somente 

http://ralstonites.blogspot.com/2011/08/o-azul-de-yves-klein.html
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pousava, passando a ser ele próprio pincel representativo da imagem a ser representada. 

O artista relata: 

Trabalhando com modelos um tanto confusos, Klein percebeu que não 

precisava, de modo algum, pintar a partir de modelos, mas sim com eles. 

Tirou então as pinturas de seu ateliê e pintou os corpos das modelos com seu 

azul perfeito, pedindo-lhe que pressionassem os corpos encharcados de tinta 

contra as telas preparadas. “Elas se transformaram em pincéis vivos (...) Sob 

minha orientação a própria carne aplicava a cor a superfície, e o fazia com 

irretocável exatidão.” Ele estava encantado com o fato de essas monocromias 

serem criadas a partir da “experiência imediata”, e também com o fato de que 

ele próprio “permanecia limpo, sem sujar se” ao contrario das modelos 

lambuzadas de tinta. “A obra consumava-se ali, à minha frente, com total 

colaboração da modelo. E eu podia saudar seu nascimento para o mundo 

tangível de maneira adequada, vestido a rigor”.  (GOLDBERG, 2008, p.135) 

 

 

Com esta fala, Klein nos deixou alguns questionamentos, dentre eles a concepção 

da obra de arte, e a maneira como o público pode se relacionar com a obra.  

Não daremos conta de investigar mais profundamente a respeito dessas que são 

algumas das mais simples e complexas perguntas a serem feitas pelo trabalho desse 

brilhante artista, que ficou mundialmente conhecido pela cor azul que pesquisou e criou. 

No entanto, o ato performático do artista instaurou um novo debate no meio artístico 

que trouxe reflexões que alteraram a configuração de arte de sua época, principalmente 

pelo fato de já existir naquele momento várias outras ações dessa ordem. 

A Arte da Performance vem cada vez mais sendo utilizada por artistas da 

contemporaneidade; é uma linguagem com infinitas possibilidades e maneiras de 

execução, traz em si o novo e o inusitado sempre que acontece e envolve o público em 

sua aura de tal modo que sem ele não acontece, pois se não for vista não existe.  
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5  PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Nas duas escolas nas quais este projeto foi desenvolvido Colégio Estadual 

Professora Dalila de Oliveira Costa, situado na Rua Olívia Lopes, s/n Arsenal, São 

Gonçalo, RJ, e o CIEP 309 Zuzu Angel localizado na Rua Clodomiro Antunes da Costa, 

pertencendo também ao bairro Arsenal São Gonçalo, participaram do projeto alunos do 

2º ano do Ensino Médio, com faixa etária entre 15 e 20 anos de idade.  

Esta pesquisa trilhou o caminho de uma abordagem qualitativa e observação 

participante, pois o envolvimento direto com os estudantes e objetivos a serem 

alcançados, não permite um distanciamento, e possibilita estabelecer uma relação face a 

face com os observados (DESLANDES, 1994). Desde o início do ano letivo de 2017, 

foram constatados como problemas a falta de interesse pelas aulas de Arte e a grande 

dificuldade em se promover um diálogo interessado e crítico sobre imagens de obras da 

Arte Contemporânea. A abordagem qualitativa, no entanto, não se dará em 

levantamento técnico de dados para análises, mas sim no encaminhamento de debates e 

ações artísticas que demonstrem o alcance dos objetivos das propostas estabelecidas 

entre as partes envolvidas. Levamos em consideração a relação dos alunos com temas 

do cotidiano, e seu entendimento sobre a interação do público com obras de arte, a 

utilização de materiais diversos e a presença do corpo do artista na Arte da 

Performance. O projeto foi desenvolvido em nove etapas e com duas aulas cada.   

Foi proposto para os estudantes que as apresentações finais dos trabalhos fossem 

realizadas por eles como performance artística, e que tivessem sua culminância no dia 

06 de dezembro de 2017, nas visitas às exposições: O corpo é a casa – Erwin Wurm. 

Realizadas no CCBB – Rio de Janeiro (Centro Cultural Banco do Brasil), ou no museu 

do MAM – Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderna), na 35° Panorama da Arte 

Brasileira. A ideia foi levá-los a experimentar o espaço do museu como palco de um 

projeto desenvolvido na escola, despertar o interesse dos alunos pela apresentação de 

performances, e mantê-los motivados na elaboração do trabalho e desenvolvimento de 

um ato performático. 

Ao pensarmos em abordar a Arte Contemporânea e a Arte da Performance  com 

alunos do Ensino Médio, tratando-se da disciplina de Artes Visuais, não poderíamos 

deixar de destacar que 
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  Arte não é apenas o básico, mas fundamental na educação de um país que se 

desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma 

diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 

conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser humano. 

(BARBOSA, 2004, p.4) 

 

São muitos os momentos em que, nós, professores de Arte, temos que dar 

explicações a respeito da importância e da necessidade da disciplina de Arte nas escolas. 

Arte para quê? Infelizmente, algumas instituições de ensino ainda cultivam a ideia de 

que o professor de Arte é aquele que arruma o espaço da escola para os eventos, ou 

ainda pior, que o professor de Arte, com seus dois tempos de aulas semanais tem a 

obrigação de enfeitar com flores e laços de fitas os painéis das escolas, ficando a 

disciplina de Arte de fato, fora do alcance dos alunos. Combater esses pensamentos com 

atitudes, promovendo aulas com qualidade, envolvendo os alunos nas atividades, requer 

dos profissionais dessa área de conhecimento um esforço árduo e contínuo, que 

necessita de pesquisa, atualização, e fruição em contato direto com a arte.  

         Foi na busca pela qualidade do ensino das Artes Visuais, que pensamos em 

transformar temas polêmicos em conteúdos a serem estudados pelos alunos. Na 

atualidade, somos bombardeados por imagens o tempo todo, e em todos os lugares. 

Porém, muitas das vezes por falta de conhecimento, não abordamos parte do que está 

sendo proposto por essas imagens.  

Questões como a representação do corpo nu nas obras da atualidade, sendo 

comparadas com obras de épocas mais longínquas, pertencentes a outros períodos da 

História da Arte, poderão de alguma maneira desmistificar o levante contra as 

produções artísticas contemporâneas, visto que em arte esse tipo de representação não é, 

de forma alguma, uma novidade, mas tem sido alvo de ataques de frentes mais 

conservadoras da sociedade como uma novidade instaurada pelos artistas de nosso 

tempo.  

Ao pensarmos nas pinturas que seriam utilizadas para cada uma das aulas de leitura 

visual, procuramos aproximar os temas das questões debatidas na atualidade. 

Introduzimos a Arte da Performance primeiramente como pesquisa no Laboratório de 

Informática e Sala de Vídeo, aprofundando nossos conhecimentos na pesquisa e no 

debate de cada proposta performática analisada coletivamente. Somente após esse 

conhecimento e essa troca, foram iniciadas as aulas com exercícios práticos e 

experimentações,  tendo como base o corpo humano do aluno e também da professora.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Colégio Estadual Professora Dalila de Oliveira Costa, situado no bairro 

Arsenal, São Gonçalo, RJ 

  O colégio Dalila, como é chamado por professores e alunos, possui um 

quantitativo razoável de alunos sendo distribuídos nos turnos da manhã, da tarde e da 

noite. Na parte da manhã temos duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II, e um 

total de nove turmas do Ensino Médio Regular. Na parte da tarde, os alunos são 

distribuídos nas séries do Fundamental II, do 6º ao 9º ano. No turno da noite, são 

oferecidas turmas do Ensino Médio, do 1º ao 3º ano. A escola possui doze salas de aula, 

uma secretaria, um laboratório de informática (que não funciona), um laboratório de 

ciências (pouco utilizado), quadra de esportes descoberta (sendo assim não pode ser 

utilizada em dias de chuva ou de sol muito forte), sala de leitura (cabem no máximo 25 

alunos), um refeitório, uma sala de vídeo, um pátio com parte coberta e descoberta, e 

não tem uma sala de artes ambientada para suas aulas práticas.   

 As aulas de Arte aconteciam sempre às segundas feiras, nos quatro primeiros 

tempos, sendo o primeiro e o segundo tempo na turma 2001, e o terceiro e quarto tempo 

na turma 2002. As aulas eram seguidas, isto é, não havia a interrupção do recreio.  A 

turma 2001 era extrovertida e alegre, mas pouco empenhada nas atividades, colocavam 

dificuldade em tudo. Já a turma 2002 tinha uma característica muito peculiar, uma 

espécie de rivalidade, tudo nesta turma virava polêmica e motivo para discussões e 

brigas. A turma era dividida, apesar de estarem juntos desde o Ensino Fundamental. 

Havia uma mistura de sentimentos. Eles se gostavam e odiavam ao mesmo tempo. A 

participação dos alunos nas aulas de Arte, em ambas as turmas se dava muito na 

dinâmica da oralidade. Um grupo não gostava de realizar as atividades práticas, o outro 

grupo produzia sem muito empenho, só para garantir a nota, e um pequeno grupo não 

fazia nada mesmo. No decorrer das atividades propostas deste projeto, com uma 

temática mais atual, e aulas mais dinâmicas, houve um aumento no interesse e na 

participação dos estudantes nas aulas de Arte. 

 

CIEP 309 Zuzu Angel, São Gonçalo, RJ 

O CIEP Zuzu Angel tem como característica um grande quantitativo de alunos no 

turno da manhã, contemplando as séries que vão do 6° ao 9° anos do Ensino 
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Fundamental; Ensino Médio Regular; e turmas de Neja I; Neja II; Neja III e Neja IV. 

Atende também  algumas turmas nos turnos da tarde e da noite.  

Nessa escola as aulas de Arte aconteciam semanalmente às terças-feiras, no turno 

da manhã, entre o terceiro e quarto tempo, sendo interrompido pelo recreio. Uma das 

características mais interessantes foi o grau de intimidade entre alguns alunos. No geral, 

era uma turma muito afetiva e verdadeira. No início do ano letivo boa parte da turma se 

mostrava apática às aulas de Arte. Havia muita brincadeira e isso incomodava bastante, 

pois a turma não tinha um bom perfil no quesito interesse. E isso me incomodava muito. 

Aulas teóricas sobre os movimentos artísticos, com intuito de prepará-los para um 

futuro ENEM, não faziam sentido para a maioria deles. Foi na busca por um tema como 

proposta para o PRD, que mudei a maneira de abordagem dos conteúdos. Procuramos 

aproximar temas ligados à atualidade e à vivência desses alunos.   

 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os da classes populares, chegam a ela saberes socialmente 

construídos na pratica comunitária – mas também, como há mais de trinta 

anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 1996, p. 30) 

 

Foram desenvolvidas nove etapas desse trabalho, totalizando dezoito aulas ao 

todo.  Seguem alguns dos resultados alcançados com o trabalho:  

 

1ª ETAPA (10-10 e 17-10-2017) QUEERMUSEU – Análise crítica de imagens. 

Sensibilização do olhar.  

 

Nesta primeira etapa do trabalho, a proposta era a de levar os alunos a perceberem 

que imagens são textos e como textos, são lidos e interpretados. Dessa forma nas duas 

primeiras aulas (10/10/2017), preparamos o espaço em círculo de imagens dispostos no 

chão da sala. As imagens eram reproduções, de obras de Arte dos mais variados 

movimentos artísticos e períodos históricos. Os alunos foram convidados a observar as 

imagens e levados a fazer um reconhecimento prévio dessas obras. O objetivo neste 

momento era o de identificar se os alunos reconheceriam algumas das obras, e se 

conseguiriam associar a seus respectivos movimentos artísticos em seus tempos 

históricos.  Foi pedido que observassem as características contidas nas imagens. Do que 

se tratava? Que tema estava sendo abordado? O que o aproximava dessa obra?  
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Convidados a falar, organizaram-se em dupla para que trocassem informações sobre os 

temas contidos em cada imagem. Depois de algum tempo, foram feitas as colocações de 

cada aluno a respeito das imagens escolhidas. A troca foi bem interessante e o objetivo 

foi atingido. Os alunos não só reconheceram algumas das obras, como fizeram as 

análises com interesse e pertinência nas colocações. Foi solicitado para casa, uma 

pesquisa com mais detalhes sobre a imagem escolhida de cada um. A proposta era a de 

que trouxessem, em forma de pesquisa, algo que não tivesse sido falado em sala de aula.  

 

                  Imagem 6 – Aula sensibilização do olhar  

 

 

 

Como proposta para as duas últimas aulas dessa primeira etapa sensibilização do 

olhar (17/10/2017) reservamos a Sala de Vídeo e tivemos uma aula projetando “Suzane 

e os velhos”  na interpretação de Jacopo Tintoretto,1557 (Imagem 7) e “ Suzane e os 

velhos”, na interpretação de Artemisia Gentileschi,1610 (Imagem 8).  Utilizamos como 

Fonte: A Autora, 2017. 
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referencia para esta aula o trabalho de Luciana Loponte: “Pedagogias Visuais do 

Feminino” onde a autora discutiu diferentes olhares sob um mesmo tema assim como a 

importância da leitura de imagens.   

Imagem 7- Artemisia Gentileschi Suzane e os Velhos, 1610. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

Imagem 8 - Jacopo Tintoretto Suzane e os Velhos, 1557. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de junto com as turmas investigarmos o discurso trazido pelas 

imagens, logo chegaram à comparações com situações do cotidiano, em correlações a 

Fonte:  https://artrianon.com/2016/11/25/obras-inquietas-09-susana-e-os-ancioes-1610-artemisia- 
gentileschi/   - Acesso em: 22-09-2018 

Acesso em: 22-09-2018 

 

Fonte:  https://en.wikipedia.org/wiki/Susanna_and_the_Elders_(Tintoretto)   – Acesso em 22-09-2018 

 

https://artrianon.com/2016/11/25/obras-inquietas-09-susana-e-os-ancioes-1610-artemisia-%20gentileschi/
https://artrianon.com/2016/11/25/obras-inquietas-09-susana-e-os-ancioes-1610-artemisia-%20gentileschi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Susanna_and_the_Elders_(Tintoretto
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partir de suas experiências pessoais. O mesmo tema foi percebido e debatido por meio 

destas diferentes projeções do corpo feminino representado. A turma levou a questão 

para os diferentes tipos de violência sexual contra as mulheres, ouve também um debate 

sobre o comportamento dos homens em espaços coletivos como ônibus e metrô. Foram 

feitos relatos sobre o caso do homem que ejaculou em uma mulher dentro de ônibus em 

São Paulo (27/09/2017). Enfim, todos queriam trazer algum comentário ou contribuição 

para o debate estabelecido no grupo. 

Foram projetadas mais duas imagens retiradas da exposição QUEERMUSEU – 

Cartografias da diferença na Arte Brasileira. A tela: “Travesti da lambada e Deusa das 

águas”, de Bia Leite, 2013 e a tela: “Cenas de interior II”, de Adriana Varejão, 1994. As 

imagens foram recebidas pelos alunos com certo silêncio, foi percebido o não 

comprometimento por parte dos alunos em discutir sobre tais imagens. Comecei a 

perguntar sobre os temas abordados. Seriam impertinentes ou chocantes essas imagens? 

Visto que homens estão ejaculando em mulheres em plena luz do dia em ônibus 

coletivo, esta imagem choca porquê?  A partir destas provocações aos grupos, se 

iniciaram as falas. As opiniões ficaram divididas, uns compreendendo como natural o 

tema, relatando casos na família sobre crianças com comportamentos homossexuais na 

infância. Outros dizendo ser desnecessário falar de criança homossexual. Com relação à 

zoofilia surgiram vários assuntos até considerados “engraçados” por parte dos alunos – 

o que acarretou mais debates e esclarecimentos sobre preconceitos e desinformações 

acerca do tema. Neste dia eles não foram para o recreio e quiseram continuar a conversa 

iniciada por estas imagens. Em ambas escolas, estas aulas despertaram grande interesse 

por parte dos alunos, a debater e trazerem exemplos conhecidos de suas experiências 

pessoais. 
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Imagens  9 e 10 - Travesti da lambada e Deusa das águas, de Bia Leite, 2013 (esq.) e a  Cenas de 

interior II, de Adriana Varejão, 1994 (dir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª ETAPA (24-10 e 31-10-2017) Arte Contemporânea – Debate reflexivo 

A aula foi iniciada com um texto sobre o movimento Dadaísta, e sobre o artista 

Marcel Duchamp e seus readymades. Fizemos uma dinâmica com materiais coletados 

no intervalo. Foi solicitado que a turma trabalhasse em grupo criando uma obra com 

todos os materiais trazidos por eles. Eles conseguiram executar o exercício, mas 

observamos dificuldade na aceitação dos objetos enquanto possibilidade de serem 

tratados como possibilidade artística. A temática continuou na semana seguinte com 

novos debates sobre a inclusão de objetos do cotidiano no contexto artístico e as 

provocações que trazem. 

 

3ª ETAPA (07-11-2017) A Arte da Performance – Uma investigação necessária 

Tivemos como suporte para essa aula a sala de informática. A turma foi dividida 

em duplas. Foram feitas pesquisas em torno da palavra performance em arte. Tivemos 

como objetivo nesta aula a aproximação do aluno com conhecimentos ligados a essa 

expressão artística.  

No colégio professora Dalila não foi possível utilizar a sala de informática, pois os 

computadores estavam sem acesso à internet, e alguns equipamentos quebrados. Dessa 

maneira utilizamos a sala de vídeo e, com materiais selecionados para a aula, 

pesquisamos juntos o tema. 

4ª ETAPA (14-11 e 21-11-2017) Alguns performers  

Fonte para as duas imagens: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-

que-representam-obras-que-causaram-o-fim-da-exposicao-queermuseu.html   

- Acesso em: 22-09-2018 

 

 

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-que-representam-obras-que-causaram-o-fim-da-exposicao-queermuseu.html
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-que-representam-obras-que-causaram-o-fim-da-exposicao-queermuseu.html
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 Aula foi desenvolvida na sala de informática. A turma foi dividida em duplas, e 

cada dupla pesquisou um performer sugerido pela professora. Dentre os performers 

sugeridos foram eles: Marina Abramovic, Spancer Tunick, Joseph Beuys e Yves Klein. 

Após as pesquisas, as duplas replicaram para o restante da turma as principais 

características do trabalho desenvolvido pelos artistas pesquisados.   

Como já foi citado anteriormente, essa atividade se deu na sala de vídeo. As 

análises dos trabalhos propostos foram feitas em conjunto com a turma. Após serem 

feitas as considerações por parte dos alunos e da professora, foi reproduzido para todas 

as turmas um trecho da performance La Bête, desenvolvida pelo performer Wagner 

Schwartz. 

Em ambas as escolas os trabalhos desses artistas causaram estranheza nos alunos. 

A performance “Ritmo 0” , de Marina Abramovic foi a mais comentada e a menos 

compreendida por eles. 

5ª ETAPA (21-11) Vivência Corporal n°1 

 Esta aula propôs um exercício prático onde o corpo do aluno pudesse ser 

colocado como suporte maleável. Aula dinâmica com a participação de toda a turma. 

Com o objetivo de prepará-los para a apresentação de uma performance, na culminância 

dos trabalhos em local a ser definido. Ficou combinado coletivamente nesta aula a 

intenção de trabalhar com o corpo da aluna Cláudia, sendo inscritos nela xingamentos e 

termos que expressassem a realidade do trato dado à mulher negra na sociedade, onde o 

objetivo seria refletir sobre o racismo. 

Imagem 11 – Vivencia Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a Autora, 2017. 
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O desenvolvimento deste projeto, até aqui apresentado, aconteceu nas duas 

escolas citadas acima. De maneira muito semelhante, até esta etapa foram desenvolvidas 

as aulas com debate sobre as obras e seus temas, as análises de imagens, os usos de 

duplas para pesquisas sobre as manifestações artísticas e pesquisas sobre os artistas. No 

entanto, o encerramento do projeto se desencadeou de maneiras bastante distintas em 

cada escola. A partir das próximas etapas apresentaremos os resultados, com os dois 

grupos de estudantes, das duas escolas, e como cada um deles se lançou ao desafio de 

apresentar a performance. 

 

6ª ETAPA: 

- Colégio Estadual Professora Dalila de Oliveira Costa (27-11) – Propostas de 

trabalhos  

 Foi possível oferecer às turmas dessa escola uma visita ao CCBB e ao MAM. 

Com a sobra de uma verba destinada ao Ensino Médio, foi possível a locação de um 

ônibus para a saída com os estudantes. O apoio da direção e de alguns professores de 

outras áreas possibilitou que a culminância das performances preparadas pelos alunos 

fosse realizada nos espaços dos museus a serem visitados no dia 06 de dezembro de 

2017. Os alunos não hesitaram em participar. Eles apoiaram a ideia e seguiram com a 

organização dos trabalhos. Nesta escola os alunos optaram por desenvolver as 

performances em grupos, e foi feita a adaptação da proposta inicial de se trabalhar com 

a turma inteira. Cada turma foi dividida em dois grupos distintos. Na turma 2001 

formaram-se os grupos 01 e 02, e na turma 2002 formaram-se os grupos 03 e 04. 

Surgiram muitas ideias e propostas. O grupo 01 se propôs a trabalhar com as percepções 

transmitidas pelas cores. O grupo 02 abordaria uma temática de crítica social. O grupo 

04 apresentou uma proposta com tema voltado para os sete pecados capitais. O grupo 03 

ficou de apresentar alguma proposta na aula seguinte. 

 

- CIEP Zuzu Angel  (28-11)  Separando os Materiais e redefinindo os papeis na 

performance  

Depois de analisarmos bem a proposta da performance sobre racismo,  que seria 

apresentada para a escola, chegamos a um consenso de que seria muita exposição para a 

aluna Claudia (voluntária para a cena). Houve várias considerações e o consenso foi de 

que no contexto geral do colégio esse tema e linguagem artística ainda era uma forma 

de expressão muito pouco conhecida de todos ali, e que o temor de que a aluna passasse 
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a sofrer algum tipo de ataque pesou na decisão coletiva de não seguir adiante. Dessa 

forma abandonamos essa ideia. O debate não fora em vão, pois resultou de um cuidado 

uns com os outros e isso foi bastante positivo. Foram separados alguns materiais, e 

replanejada a participação de cada aluno numa outra apresentação que envolvesse a 

todos, e não lançasse foco exclusivo a apenas  uma pessoa.  

 

7ª ETAPA  

- Colégio Estadual Professora Dalila de Oliveira Costa (04-12) – Organização 

e definição dos performes 

 A aula deste dia se deu de maneira bem dinâmica. Os grupos 01 e 02 ensaiaram 

em espaços diferentes. Um grupo na sala de aula e o outro na sala de vídeo. Eles se 

organizaram, separaram os materiais, e tiraram algumas dúvidas quanto à saída para o 

museu. Foram feitas considerações a respeito das exposições que estavam nestes 

espaços na ocasião do projeto: “O corpo é a casa” de Erwin Wurm, sediada no Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB) Rio de Janeiro, e a “35° Panorama da Arte 

Brasileira”, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Surgiram alguns 

relatos sobre os ensaios praticados durante a semana. O grupo 03 informou que não 

iriam apresentar o trabalho, alegando a impossibilidade de alguns membros desse grupo 

em participar da visita ao museu. Foi solicitado ao grupo que apresentassem o trabalho 

na escola, na semana seguinte, no dia 11 de dezembro. O grupo 04 fez questão que eu 

assistisse ao ensaio. Fiz algumas considerações em relação ao trabalho porém, o grupo 

se manteve com a proposta inicial. De todos os grupos, este foi o que mais se empenhou 

em apresentar a performance no museu. 

Imagem 12 – Ensaio Performático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a Autora, 2017 



34 
 

 

CIEP Zuzu Angel (05-12-2017) A primeira criação 

Esta foi a última etapa do trabalho realizado como Performance Artística para as 

turmas de estudantes do Ciep Zuzu Angel. Foi um dia mágico! O objetivo foi alcançado 

pelos alunos com louvor. Levaram a Coordenadora Solange às lágrimas. Conseguiram 

alterar a atmosfera da escola, o silêncio pairava numa sala com mais de cinquenta 

pessoas. Sons da natureza ambientavam o local. No fundo um tecido bege, parecido 

com um linho, no chão um corpo inanimado, ao lado uma bacia com água e barro. Um 

pouco mais afastado, sentados em forma de círculo, outros corpos com um pouco mais 

de ânimo aguardavam a ação. Na sequência da cena, passou de mão em mão o barro, 

remodelando o corpo no chão, e aos poucos a cor do barro cobriu todo aquele corpo. De 

todos os corpos animados um deu um sopro de vida, levando a pequenos movimentos o 

corpo que até então nenhum movimento havia proferido. Aos poucos, lentamente a 

figura feminina se levanta, cola no tecido e como que sendo ornamentada surge uma 

pintura feita a mão por todos os envolvidos na ação. Congelados na cena, ficam até 

terminar a canção e agradecem. O peso do silêncio e atenção de todos foi interrompido 

com uma sequência de aplausos. 

 

Imagem 13 -  Performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – a autora, 2017. 
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          Imagem 14 – Performance  CIEP 309 Zuzu Angel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15 – Performance CIEP 309 Zuzu Angel 

 

 

 

8ª ETAPA - FINALIZAÇÃO Colégio Estadual Professora Dalila de Oliveira 

Costa (06-12-2017) – Performando em um espaço de arte 

 

Nesta etapa do trabalho a empolgação teve lugar garantido. Aos pouco os alunos 

foram chegando. A saída estava prevista para as 8hs da manhã. Estiveram presentes os 

professores Celso Pitta (Geografia) e Cecília (Inglês). O apoio desses professores foi 

fundamental, visto que o convite para participar da performance partiu dos alunos. Não 

houve imprevistos, todos os alunos comprometidos com o trabalho compareceram.  

Fonte – a autora, 2017. 

 

Fonte – a autora, 2017. 
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Nossa primeira parada foi o Centro Cultural Banco do Brasil. Ficou decidido que os 

grupos 01 e 04 apresentariam seus trabalhos neste espaço. Chegando lá fomos recebidos 

pelo Programa Educativo – Arte e Educação. Foi feita uma introdução à exposição “O 

corpo é a casa”, de Erwin Wurm, por parte dessa equipe. 

       Imagem 16 -  Fachada do CCBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos ficaram surpresos com a proposta desse artista, visto que já na fachada 

do prédio se encontravam presos objetos do cotidiano como cama, sofá, mesa etc. A 

dúvida inicial girou em torno de como o artista havia conseguido colocar os objetos 

naquela altura e dispostos naquela posição. 

Imagem 17 - Performance grupo 01 CCBB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos estudantes não conhecia o CCBB. Eles ficaram surpresos com as 

possibilidades oferecidas pelo espaço de forma gratuita.  

Os dois grupos decidiram apresentar a performance, que já estava combinada com 

o Programa Educativo do museu, antes de visitar a exposição que estava organizada no 

primeiro andar, foi permitida a utilização da parte social do prédio a área da rotunda, 

Fonte – a autora, 2017. 

Fonte – a autora, 2017. 
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para que os alunos pudessem apresentar seus trabalhos. O primeiro grupo a se 

apresentar foi o 01, que era composto por seis meninas. Foram utilizados alguns 

utensílios como: correntes, espanador, livro, jaleco branco, e fita adesiva. Três 

profissões foram representadas nesta ação: faxineira, médica e professora. As três foram 

acorrentadas pelo pescoço, uma por vez, em seguida amordaçadas com a fita adesiva. 

Na última sequência da ação, foram dadas três voltas em círculo com as mulheres 

acorrentadas e amordaçadas, numa espécie de continuidade.  

Imagem 18 – Performance grupo 01 CCBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo 04 foi o grupo com o maior número de participantes, totalizando 15 

alunos, tanto meninos quanto meninas, envolvidos na apresentação. O grupo apresentou 

uma cena em formato de esquete. A representação se deu em torno da temática: “Os sete 

pecados capitais”. O grupo trouxe para cena personagens com características do 

orgulho, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Criaram um repertório de falas 

explicitando as características de cada um dos aspectos já citados. Finalizaram a 

apresentação com uma narrativa expondo cada um dos pecados capitais e seus 

respectivos intérpretes. Foram utilizados para esta apresentação figurinos que servissem 

e estivessem de acordo com a especificidade do personagem, garrafa de bebidas, 

biscoitos variados e buquê de rosas artificiais. O grupo ficou satisfeito com a 

apresentação, sendo aquele que mais curtiu o trabalho. Em nenhum momento tiveram 

dúvidas sobre o que gostariam de apresentar, ou como iriam se apresentar, mesmo 

quando foram alertados sobre a diferença entre performance artística e uma 

 Fonte – a autora, 2017. 
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apresentação mais teatral. A vontade de apresentar uma peça no museu era tanta que o 

grupo desconsiderou as diferenças entre essas duas linguagens. O público presente ao 

espaço ficou bastante interessado nas apresentações dos estudantes. 

      Imagem 19 – Visita ao CCBB 

 

 

 

 

Imagem 20, 21, 22 – Performance grupo 04 CCBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as considerações feitas pelos alunos e pelos professores a respeito dos 

trabalhos apresentados pelos grupos, seguimos para exposição. Houve uma troca muito 

Fonte: a autora, 2017. 

 Fonte – a autora, 2017. 
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significativa entre os alunos em relação à experiência vivenciada por eles. Os conteúdos 

dados em sala de aula estavam sendo experimentados na prática, naquele momento, 

como podemos observar nas imagens 23, 24 e 25. Percebemos a curiosidade e o 

empenho dos alunos em relação às obras expostas. Eles se divertiram e associaram as 

obras a temas ligados ao cotidiano, além de conseguirem assimilar a ironia por trás do 

objeto.  Foi gratificante perceber a felicidade dos alunos com a execução dos trabalhos, 

e a apreciação da exposição visitada. Foi uma manhã de quarta feira muito agradável e 

com muitas descobertas. Houve uma pausa para o almoço. O grupo foi dividido entre os 

que optaram em fazer um lanche e os que de fato iriam almoçar.  

 

Imagens 23, 24, 25 – Visita ao CCBB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2017 
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 Imagem 26 - Visita ao CCBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ª ETAPA – FINALIZAÇAO Escola Estadual Professora Dalila de Oliveira Costa 

(06-12-2017) O lugar das Artes – Visita ao Museu de Arte Moderna do Rio – MAM 

 Logo na chegada ao Museu de Arte Moderna, os alunos surpreenderam os 

professores com uma bela homenagem. Eles criaram um texto ressaltando a importância 

dos professores na vida de cada um deles. A leitura foi feita pela aluna Karen. O 

restante do grupo fechou um círculo em torno dos professores. Finalizaram com palmas 

e um muito obrigado. Esse momento foi significativo e emocionante para os 

professores. Foi maravilhoso saber que nosso trabalho estava sendo valorizado e 

reconhecido pelos alunos e que eles queriam muito expressar esse reconhecimento. 

 A recepção por parte do Educativo do museu foi muito acolhedora. Os alunos 

puderam explorar os jardins e todo o espaço externo do museu. Foi permitido ao grupo 

02 que sua apresentação fosse feita no pátio externo do MAM.  Faziam parte desse 

grupo oito meninos. Eles utilizaram como suporte para o trabalho um cavalete, uma tela, 

vários potes de tinta guache com cores variadas, luvas descartáveis, e pinceis. A ação se 

deu em torno das cores e das sensações que elas nos transmitem. Cada aluno desse 

grupo procurou, através dos gestos e das cores, representar um sentimento humano. 

Finalizaram o trabalho assinando a tela produzida coletivamente pelo grupo e dando de 

presente para professora da turma.   

  

Fonte – a autora, 2017. 

Fonte – a autora, 2017. 
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   Imagem 28 – Performance grupo 02 MAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demos continuidade com a visitação ao museu. O Educativo proporcionou 

algumas atividades sensoriais e práticas para os alunos. A atividade consistiu em ouvir 

uma música atentamente, fazer um desenho numa folha de A4 e rasgar esses desenhos 

em quantas partes fosse necessário. Após rasgarem os desenhos cada grupo, já separado 

por mesas, tiveram que juntar os papeis picados e construírem algo que pudesse ser 

reapresentado. Ao final, cada grupo foi convidado a falar sobre o que havia sido 

reconstruído. Os alunos interagiram bem com a atividade proposta. A visita ao interior 

do museu se deu de maneira tranquila. Alguns alunos reconheceram obras já vistas por 

eles em livros didáticos. Foram bastante interessantes e satisfatórias as experiências que 

tivemos com essas duas turmas, nestes espaços reservados às artes. O dia foi intenso, e 

muito produtivo. Concluímos as atividades com uma calorosa despedida e um até breve.  

 Infelizmente, por conta do encerramento das aulas não foi possível avaliarmos 

junto com os alunos essa rica experiência artística. Conseguimos através de mensagens, 

pelas redes sociais alguns relatos que foram anexados no apêndice deste trabalho. 

 

   

      

 

 

Fonte – a autora, 2017. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com intuito da valorização das aulas de 

Artes Visuais, assim como promover um diálogo entre os saberes dos alunos e a Arte 

Contemporânea, em especial a Arte da Performance, com base nos estudos 

desenvolvidos para as aulas aplicadas, e as vivências partilhadas. Formou-se entre as 

turmas envolvidas, um laço invisível e mais potente, onde a amizade, a admiração e o 

respeito perduram até os dias de hoje. Já não são mais meus alunos, ganharam 

independência, apreciam arte com outro olhar, e ao visitarem os museus ou as galerias 

adquiriram o entendimento de pertencimento com relação a estes espaços de arte. Sinto 

fortemente que meu dever foi cumprido, com ambas as escolas. Todas as dificuldades 

foram vencidas, afinal!  Desde as antipatias construídas no 9º ano por alguns, até as 

limitações de achar que Arte se resume a saber desenhar ou construir algo. Todos estes 

aspectos deixaram de ter destaque nas relações entre os estudantes, tanto com os 

indivíduos quanto com a disciplina de Artes Visuais. Juntos, superamos nossas 

limitações, e hoje dia vinte e nove de setembro sinto mais uma vez o prazer da vitória. 

Eu consegui! Superei o trauma da infância com relação a me expôr na escrita. Após 

muitos dias de dedicação, coloco hoje o ponto final neste trabalho, mas que não tem a 

missão de encerrar minhas buscas, e sim percebo que aponta para o início de uma nova 

caminhada na minha trajetória docente. Com orgulho e gratidão me coloco, nestas 

últimas palavras, com meu muito obrigada a meus alunos e ao PRD 2017!   
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