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RESUMO: 

O presente artigo, oriundo das pesquisas realizadas na Licenciatura em Artes Visuais e no 
Mestrado em Artes Visuais, constitui-se de reflexões sobre os discursos produzidos acerca 
das imagens de cunho sexual consumidas pelos estudantes. Entendendo a escola como um 
espaço de sociabilidade, em que identidades e subjetividades são construídas e 
reconstruídas e que, discursos e concepções estabelecem-se, objetivo neste sentido instigar 
a problematização frente a conceitos e preconceitos que frequentemente são adotados de 
modo instantâneo e naturalizado. Destarte, a reflexão acerca de como ocorrem os 
processos de sexualização e a formação de identidades/subjetividades sexuais visa, 
sobretudo pensar os discursos de poder que constituem-se por meio da temática sexual em 
nossa sociedade. 
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ABSTRACT: 

The present paper resulted from researches conducted through the period of graduation in 
Visual Arts and Mastering in Visual Arts, is made up of thoughts on the speeches made 
about the images of a sexual nature consumed by students. Understanding the school as a 
space of sociability, in which identities and subjectivities are constructed and reconstructed, 
and such words and concepts are established, having the objective, in this sense, of instigate 
the arguing before the concepts and prejudices that are often adopted instantaneously and 
naturalized. Thus, a reflection on how processes take place on sexualization and the 
formation of sexual identities/subjectivities, it aims mainly at thinking the speeches of 
government, which occurs through sexual themes in our society.  
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O que nos propõem os contextos educativos?  

Ao elaboramos proposições para o ambiente escolar, evidentemente deveríamos 

tomar como base fundamental o contexto ao qual vamos nos dirigir observando, 

neste sentido, a coerência e o modo do que será abordado em relação ao espaço 

educativo em questão. Todavia, esta óbvia constatação não reflete a realidade dos 

processos educativos atuais, os quais parecem frequentemente mais preocupados 

em adequar-se a abordagem de temas por vezes desgastados e ainda por meios 
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que pouco dialogam com os alunos, do que propriamente buscar nos contextos 

educativo as questões que se colocam realmente pertinentes. 

Temáticas como a das drogas, preservação do meio ambiente, métodos 

anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis, entre tantas outras 

evidentemente constituem-se em temas pertinentes na contemporaneidade, sendo 

deste modo também relevante suas abordagens em ambiente escolar. Entretanto o 

modo de problematização de tais questões freqüentemente deixa a sensação de ser, 

além de superficialmente trabalhado, debatido seguindo-se um método, o qual 

ignora amiúde o contexto em que se está sendo enfatizada a importância de se 

pensar tais questões. 

Encontramos sob a perspectiva dos estudos culturais não apenas a compreensão da 

importância dos contextos de que derivarão as proposições educativas mas também 

a possibilidade da abordagem destes assuntos transcendendo temas e instrumentos 

não tradicionais à educação. O que percebemos, neste sentido, é a ampliação do 

campo de questões e meios possíveis e necessários de abordagem no contexto 

escolar. 

No âmbito da educação das artes visuais estabelece-se a possibilidade de 

proposições que partam não apenas das consagradas obras de arte da história, ou 

mesmo de obras contemporâneas, mas também de quaisquer imagens que 

permeiem nossa sociedade. Deste modo desloca-se o interesse em consolidar 

distinções entre arte erudita, popular, publicidade – questão por muito tempo 

enfatizada na educação das artes visuais – para uma proposição que leve em conta 

as imagens que são consumidas pelos alunos e que conjuntamente a estas sejam 

pensadas e mencionadas questões que se desvelam relevantes a cada contexto. 

Neste sentido Fernando Hernández comenta a proposição apresentada pela cultura 

visual quando afirma que esta  

(...) nos leva a propor a necessidade de ajudar crianças e jovens e também 
aos educadores, a irem mais além da tradicional obsessão por ensinar a ver 
e promover experiências artísticas. Em um mundo dominado por 
dispositivos visuais e tecnologias da representação (as artes visuais atuam 
como tais), nossa finalidade educativa deveria ser a de facilitar experiências 
reflexivas críticas. Experiências que permitam aos estudantes, como aponta 
Nancy Pauly (2003), terem a compreensão de como as imagens influem em 
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seus pensamentos, em suas ações e sentimentos, bem como a refletir 
sobre suas identidades e contextos sócio-históricos. (2007, p. 25) 

Se compreendemos que as imagens influenciam na constituição de nossas 

identidades e subjetividades e ainda, que somos intensos consumidores de imagens 

que nem sempre optamos por ver, mas que entretanto acabam por tocar-nos 

(mesmo inconscientemente), vislumbramos a urgência em propor discussões não 

superficiais acerca de temas  que por vezes apresentam-se polêmicos demais aos 

olhos da escola. 

Tal concepção é reforçada por Kerry Freedman, quando nos diz que  

La cultura visual puede ayudar y puede ser perjudicial a la vez puede ser 
segura y peligrosa, creativa y destructiva. Desde mi perspectiva, es más 
importante ayudar a los alumnos a estudiar esta variedad de significados 
que intentar protegerles de la imaginaría, cuya tipología irán descubriendo, 
de todos modos, progresivamente, fuera de escuela. (2006, p.13) 

Destarte encontra-se a temática da sexualidade como um destes temas pertinentes 

a serem tocados em ambiente escolar, posto que não apenas se trata de uma 

questão que se apresenta cada vez mais carente de abordagens que atentem para 

as vivências dos alunos, mas que também se constitui em um dos temas mais 

explorados no universo de imagens contemporâneas. É importante ainda mencionar 

que a sexualidade é tocante, mesmo que de modo distinto, a todas as culturas e que 

tange outros âmbitos de cada sociedade permeando questões de ordem política, 

religiosa, econômica, entre outras.   

O presente artigo constitui-se a partir de reflexões tecidas inicialmente no trabalho 

de conclusão de curso em Artes Visuais - Licenciatura Plena, realizado em 2005 e 

que ganharam maior consistência na pesquisa realizada no mestrado em Artes 

Visuais, concluída em março de 2009. Em ambos os estudos a temática da 

sexualidade serviu como mote para a investigação de questões pertinentes na 

atualidade, estas por meio da ótica das artes visuais, buscando pensar como se dão 

os processos de constituição e concepções acerca da sexualidade em nossa 

sociedade.  

No caso do trabalho de conclusão de curso, tal problematização calcava-se no 

âmbito da educação e de como a escola propõe questões acerca da sexualidade, 

investigação que vem tendo continuidade no momento atual por meio da experiência 
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docente com crianças e adolescentes, buscando nas falas dos alunos, na 

observação de seus comportamentos que tocam o tema da sexualidade, as 

concepções dos contextos em questão em relação ao assunto referido. Ainda, 

busca-se observar como tais instituições de ensino abordam o tema no intuito de 

contemplar as necessidades destas comunidades específicas. 

O que frequentemente observamos é que a temática da sexualidade parece ser 

trabalhada na escola impulsionada por certo modismo, ignorando sobretudo que os 

processos de sexualidade se reconfiguram a cada geração e contexto. E parece de 

suma importância que se pense que os processos de sexualidade dos alunos 

ocorrem de modos distintos aos dos professores, dada a rapidez das 

transformações acerca dos conceitos que tangem a sexualidade em nossa 

sociedade. Sendo assim, parece incoerente que se pense a abordagem da 

sexualidade em sala de aula unilateralmente partindo das experiências e conceitos 

dos professores. 

Evidencia-se deste modo que as discussões deveriam ser impulsionadas pelas 

vivências dos alunos e não pelos preceitos moralistas que costumam reger tais 

abordagens. A sistemática utilizada pelas escolas para a abordagem de questões do 

sexo em geral parecem significar muito pouco aos alunos e ainda reforçar o temor 

destes em informar-se sobre o assunto, bem como de tratá-lo como um tema que 

toca o âmbito do prazer.  

O que percebemos deste modo é que dificilmente a sexualidade é um tema discutido 

na escola, mas sim ensinado sob os preceitos de uma moral que parece incoerente 

às experiências dos estudantes. Tais constatações parecem comprovar o quanto a 

abordagem do tema pauta-se muito mais em um roteiro a ser seguido, do que 

propriamente em uma compreensão da importância de levar de modo sério e aberto 

a discussão para sala de aula no intuito de instigar a reflexão e a criticidade dos 

alunos. 

Neste sentido, a educação da cultura visual abre a possibilidade de pensar e 

planejar dispositivos educativos que abarquem questões da sexualidade orientando-

se pelos meios que frequentemente mais comunicam e se relacionam com os 

adolescentes e crianças. Isto, sobretudo por este tema se tratar, como já foi 
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mencionado anteriormente, amplamente citado e comentado pelos meios de 

comunicação de massa. 

A sexualidade se constitui em um dos temas mais presentes não apenas na cultura 

midiática, mas a cada outdoor de esquina, ou em cada pixação e/ou graffiti nos 

muros das cidades, evidenciando deste modo a necessidade que nossa sociedade 

possui em discutir tal assunto. De acordo com Michel Foucault (1990, p. 63) “nossa 

civilização precisa falar sobre sexo, não somente para confessá-lo, mas para 

reconstruir, no ato e em torno dele (...) as imagens, desejos, modulações e a 

qualidade do prazer que o anima”. 

Deste modo observamos que a abordagem da sexualidade em ambiente escolar 

deve ter como norte a busca nas falas, vivências e atitudes dos alunos, os pontos e 

meios a serem enfocados neste processo dialógico, compreendendo a relevância 

dos contextos educativos na elaboração de proposições. 

O que nos sugerem as representações da sexualidade nos  

ambientes escolares? 

Seria mesmo a escola um local para a abordagem de um tema tão polêmico e que 

toca o âmbito do privado? Entretanto, seria no mínimo ingênuo afirmar que tal tema 

não pode ser tratado dentro do ambiente escolar tendo em vista que a sexualidade 

já é há tempos um assunto comum entre os alunos da grande maioria dos contextos 

escolares. Parece importante pensar que a escola se constitui como espaço 

privilegiado de sociabilidade, onde não apenas desenvolvem-se relações afetivas 

(não necessariamente amorosas), mas onde também estabelecem-se conceitos e 

preconceitos, é por vezes o local em que crianças e adolescentes constroem suas 

identidades sexuais. 

Pensando a constituição de identidades distintas, com desejos e formas de 

manifestação sexuais múltiplas, apresentam-se já de início incoerentes os meios de 

abordagem da sexualidade comumente utilizados nas escolas, os quais 

frequentemente propõem modelos de conduta, atitudes e normas, sugerindo 

inclusive o que se pode ou não sentir sexualmente, o que se constitui como 

saudável e o que toca a perversão. Neste sentido, a escola não busca a proposição 
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de discussões acerca do âmbito sexual, ela propõe modelos comportamentais de 

sujeitos sexuais saudáveis, ensina o que é correto e o que é reprimível. 

De acordo com Stuart Hall 

(...) à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar – ao menos temporariamente. (2006, p.13) 

Sob estas considerações observamos que enquanto a escola empenha-se em sua 

proposição de estabelecer o modelo anteriormente citado, a cultura consumida pelos 

alunos apresenta a ampla ocorrência de identidades diversas. Identidades estas que 

perpassam pelo tocante da sexualidade, evidenciando entre outras questões a 

possibilidade de sugestões de gêneros outros, que não apenas o masculino e o 

feminino, bem como a questão das distintas preferências sexuais. 

Se observarmos, por exemplo, a questão da sexualidade e do gênero por meio da 

ótica queer, proposta por Judith Butler (1997), estes estariam abertos a inúmeros 

fatores determinantes em sua constituição, não sendo o sexo o aspecto 

fundamental, mas questões mais amplas e centradas na questão identitária, 

considerando inclusive fatores culturais. Ainda, complementando esta concepção 

acerca da teoria queer. 

Compreendemos, também, que queer (...) é o sujeito compreendido não só 
com a temática homossexual mas, sobretudo, com uma forma de estar no 
mundo, capaz de problematizar, a partir da sua diferença, a cultura em que 
se insere. (LUGARINHO, 2002, p. 171) 

Todavia, os sistemas normativos acabam por estabelecer rótulos que definem não 

apenas o que poderia ser traduzido como um gênero sexual, mas que ainda reforça 

o quanto comportamentos distintos às estas normas são de natureza temerosa. 

Foucault (1977) comenta a questão dos termos criados com base na questão sexual 

como fruto de uma sociedade que criou um “aparato discursivo” para classificar, sob 

o peso da tradição moral, um comportamento desviado. Este discurso foi reforçado 

pelo projeto científico que surgia no século XIX, que se exaltava como evolutivo, 

mas que, no entanto promovia a disseminação de concepções racistas e 

preconceituosas.  
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Ao ignoramos a importância de se tocar tais questões em sala de aula, não apenas 

estamos reforçando possíveis concepções preconceituosas, mas também reiterando 

posicionamentos de discriminação que se constituem por meio dos silêncios. A partir 

de imagens como as dos artistas Pierre et Gilles, por exemplo, pode-se sugerir a 

discussão acerca de estereótipos estabelecidos por uma herança cultural moralista e 

preconceituosa. 

A presença destes arquétipos, que acabaram tornando-se clichês do universo 

homoerótico com o passar dos anos, nas fotografias de Pierre et Gilles ganham 

outro olhar que não a mera afirmação da existência destes grupos. Pierre et Gilles 

colocam em evidência a constituição destes clichês, lançam o olhar sobre esses 

padrões que foram estabelecidos e definidos por uma sociedade. 

Não se pode ignorar a relevância da sociedade heterossexual no estabelecimento 

destes clichês, que evidentemente carregam consigo certa dose de preconceitos e 

acabam por determinar paradigmas dos processos de sexualidade. 

O processo de heterossexualização do desejo ocorre através da veiculação 
de normas que, como elos de uma cadeia de significação, procuram 
regular, delinear, delimitar a forma de percepção do corpo, impelindo o 
indivíduo a um processo identificatório que se caracteriza por obedecer a 
uma dinâmica reinterativa e restritiva. Isto implica dizer que o processo para 
a materialização do corpo, ou seja, seu ingresso para o domínio do 
simbólico, estrutura-se a partir do repúdio a certas formas de identidade e 
desejo.  (BUTLER, 1999, p. 166) 

Não por acaso determinados sujeitos da esfera gay são envoltos por uma atmosfera 

que parece ancorada em uma vertente cômica, o que não os torna menos oprimidos 

pelo preconceito, mas que parece ocultar uma repressão. Isto é evidenciado pelo 

humor cáustico com que Pierre et Gilles apresentam os personagens (neste caso 

modelos) em meio a flores, céus azuis surreais repletos de nuvens que parecem 

saídas de histórias infantis e, sobretudo, personagens envoltos por uma luz que 

parece conferir-lhes uma sacralidade artificial.  
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Pierre et Gilles. Neptune. 1988. 
Fonte: www.optimistique.com 

Este recurso ancorado na sugestão cômica, que propõe a existência de preferências 

sexuais e gêneros distintos ao padrão heterossexual, masculino/feminino, é o que 

frequentemente observamos apresentados pelos meios de comunicação de massas. 

Quando uma novela, por exemplo, propõe a existência em sua trama de uma 

personagem homossexual, por muito este faz parte do núcleo cômico do enredo, 

apresentando-se como uma pessoa que sobressai-se em relação às outras devido 

ao seu comportamento exagerado (na imagem abaixo o exemplo do personagem 

Cássio, da novela Caras e Bocas). Não se pode ignorar que surgem tentativas de 

abordar a homossexualidade nos programas televisivos de um modo mais sério, 

mas a sugestão de uma naturalidade em relação à homossexualidade não parece 

tão bem aceita quanto a proposição do estereótipo que instiga o riso. 

 

O personagem “Cássio” interpretado pelo ator Márcio Pigossi na novela Caras e Bocas. 2009/2010 
Fonte: www.prosaepolitica.com.br  
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Estas produções de estereótipos não apenas reforçam preconceitos com pessoas 

que não inserem-se no gênero feminino ou masculino – e neste caso compreenda-

se também os alunos – como impõem comportamentos a homens e mulheres sob 

pena de não assegurar uma preferência sexual e um gênero bem definidos. Ignora-

se que os atos preconceituosos são formas de violência e exclusão e que o peso 

das palavras reforçam sistemas de dominação. Portanto, como nos sugere Guacira 

Lopes Louro. 

São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras 
banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de 
questionamento, em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez 
seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como natural. (1997, p. 
63). 

Tecer relações entre as imagens de Pierre et Gilles e as personagens mencionadas 

anteriormente, suscitar a reflexão sobre como são sugeridos gêneros e preferências 

sexuais distintos ao padrão apresentado pela moral tradicional, é apenas umas das 

múltiplas possibilidades de abordar aspectos da sexualidade que colocam-se 

pertinentes à discussão em ambiente escolar buscando referências nos contextos 

em que se dão os processos educativos.  

Problematizar a origem em nossa sociedade destes sistemas normativos e 

reguladores é refletir sobre como estes reproduzem-se na atualidade e de como os 

alunos são atuantes nestes processos de produção, reprodução e assujeitamento 

frente a estes sistemas. Suscitar a desconfiança em relação ao que é aceito como 

natural quanto ao tocante da sexualidade, como nos propõe Louro, é buscar 

compreender que os aspectos concernentes ao âmbito sexual não se restringem a 

ele, mas tocam outros âmbitos de nossa sociedade, criam não apenas identidades 

sexuais, mas também definem sistemas de poder e dominação. 
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