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SABERES 

 
 
SABER: Desenvolver potencialidades imaginativas, criativas e poéticas para a 
expressão e a sensibilidade. 
 
Interagir, explorar, compreender e reconhecer que as várias manifestações artísticas 
mobilizam sentimentos, 
emoções e ações. 
 
SABER: Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, do clássico ao 
contemporâneo, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Acessar, identificar e apreciar as diversidades nas artes visuais, contemplando as 
produções indígenas, 
americanas, africanas, europeias, asiáticas, e de diferentes épocas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
simbolização e o repertório imagético. 

Acessar, identificar e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas 
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais, em suas variantes 

populares, clássicas e eruditas. 

SABER: Experimentar diferentes formas de expressão artística, fazendo uso de 
diversos materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens, gravuras, a partir do seu próprio 
repertório e da utilização 
dos elementos da linguagem das artes visuais. 

Experimentar e criar as possibilidades do fazer artístico no campo plástico bidimensional 
(pintura, desenho, 
gravura, intervenção etc.). 

Expressar ideias e sentimentos por meio dos procedimentos e práticas artísticas, 
explorando diversos 
materiais e técnicas. 

 
ARTISTAS ESCOLHIDAS PARA INICIAR A CONVERSA DA PROPOSTA E FAZER 
REFLEXÔES SOBRE O TEMA ABORDADO 
 
 

Renata Felinto:  Renata Aparecida Felinto dos Santos (São Paulo, São Paulo, 1978). 

Artista visual, pesquisadora, educadora, escritora, performer e ilustradora. Suas obras 

se fundamentam na questão da identidade negra feminina e, por meio de diferentes 



linguagens, questionam construções estéticas e culturais. A artista também se destaca 

pelo exercício da arte-educação em universidades e instituições de cultura. 

Doutora em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (2016), bolsista da CAPES e contemplada pelo PDSE pela mesma 

agência (2015). É Mestre em Artes Visuais (2004) e Bacharel em Artes Plásticas pela 

mesma instituição (2001). Licenciada em Artes pelo Programa Especial de Formação 

Pedagógica (Formação de Professores) do Centro Universitário Belas Artes de São 

Paulo (2005). Especialista em Curadoria e Educação em Museus de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo (2010). Como artista visual, vem 

desenvolvendo vários trabalhos que relacionam arte, identidade e gênero. 

Loïs mailou jones: Foi uma das pintoras mais premiadas dos Estados Unidos de sua 

época, nas décadas de 20 e 30, superando todas as dificuldades que sua cor 

estabelecia.  Uma artista empoderada, resistiu e se negou a abaixar a cabeça para o 

racismo, construindo assim um legado inacreditável e bastante admirado para uma 

mulher negra naquela época. Suas obras são marcadas por algumas fases: na primeira, 

ela representava a cultura afro. Depois, passou a pintar paisagens francesas e estudos 

de corpo. Em sua última fase, Jones resgatou a inspiração afro e retratou a cultura 

haitiana, por isso, não parou mais de dar cor, forma e beleza aos seus trabalhos. 

 
INTENCIONALIDADE 

 

 

Abordar esse tema é muito importante para reafirmar e promover as vitórias da busca 

por direitos e igualdade. Além disso, o momento é necessário para debater questões 

como a igualdade de gênero e o empoderamento. 

Promover uma discussão com os alunos sobre o papel da mulher na sociedade e se 

existe igualdade entre as oportunidades oferecidas a elas e aos homens. Valorizar a 

figura das mulheres que estão a sua volta.  

 

PROCEDIMENTOS 

 

1.Fazer o convite de estudo para as crianças explicando que elas conhecerão obras 

de artes e como serão as atividades, ocultando o gênero e a biografia das artistas 

inicialmente. 

2. Exibição das obras das artista Loïs Mailou Jones e Renata Felinto.  

Roda de conversa com perguntas norteadoras:   

O que vocês estão vendo? Qual história essa obra te conta? Como esse ou essa artista 
desenha? como essas mulheres estão representadas? Como parecem ser? Como 
parecem se sentir? 

2.a. Desenho: Como você imagina que seja o/a artista que fez essas obras?  



- deixar em aberto para que as crianças desenhem o que imaginam: “a/o artista”, assim, 

a questão do gênero poderá ficar ainda mais em evidência. Para posteriormente fazer 

uma reflexão sobre isso. 

2.c. Exibição da biografia da artista 

- realizar aproximações das biografias, e contextualizar a vida do artista com a vida 

das crianças. 

2.d. Desenho: Agora, que você já conhece as artistas e suas histórias faça um novo 

desenho delas. 

 

3. relembrar as obras das artistas Loïs Mailou Jones e Renata Felinto? Exibição das 

obras. 

3.a. Roda de conversa e registro: Levantamento de semelhanças e diferenças das 

obras. 

3.b. Escrita individual: Lista de mulheres importantes que cada criança conhece. 

3.c. Produção: Escolha uma mulher que ocupa um lugar importante na sua vida e faça 

um desenho de memória dela. (Como vê essa mulher?) 

_____________________________________________________________________ 

4. Com base nos estudos, conversas e apontamentos das crianças fazer uma coleta 

com de fotografias das mulheres da família que inspiram e/ou ocupam um papel 

importante que foram registradas pelo desenho de memória, construir um acervo digital. 

5. Desenho de observação a partir da fotografia dessa mulher escolhida. 

5.a Propor uma comparativa entre as duas criações (desenho de memória e desenho 

de observação a partir da fotografia). 

5.b Escrever a biografia da pessoa representada na produção final. 

5.c Exposição com as produções finais das crianças sobre as mulheres que inspiram 

para a comunidade escolar. 

AVALIAÇÃO 

Critérios avaliativos 

1. A(o) educanda(o) conseguiu refletir e valorizar a figura da mulher (mãe, vó, 

irmã, tia, prima, amiga)? 

2. A(o) educanda(o) aprimorou o olhar para as questões de gênero? 

3. A(o) educanda(o) Demonstrou interesse pelo tema? 

4. A(o) educanda(o) conseguiu se expressar através do desenho com liberdade? 

Sites consultados: 

https://laart.art.br/blog/artistas-plasticas-negras/ 

https://renatafelinto.com 

https://revistafaladelas.wordpress.com/2015/03/03/conheca-a-pintora-lois-mailou-

jones-negra-e-empoderada/ 

https://laart.art.br/blog/artistas-plasticas-negras/
https://renatafelinto.com/
https://revistafaladelas.wordpress.com/2015/03/03/conheca-a-pintora-lois-mailou-jones-negra-e-empoderada/
https://revistafaladelas.wordpress.com/2015/03/03/conheca-a-pintora-lois-mailou-jones-negra-e-empoderada/


ANEXOS 

LOÏS MAILOU JONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



RENATA FELINTO 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


