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RESUMO 
Este artigo analisa os relatos e troca de experiências que aconteceram no curso de 
extensão “Visualidades, educação e construções de gênero”, oferecido ao professorado de 
arte da Educação Básica da rede pública de ensino, na cidade de Goiânia. A formação foi 
realizada em duas ocasiões, em 2016 e 2017, e teve como objetivo central examinar os 
discursos de poder incorporados nas visualidades, com a intenção de identificar as 
dinâmicas que hierarquizam as representações visuais nos processos de ensino e 
aprendizagem em artes visuais. Por meio da abordagem da investigação narrativa e da 
educação em cultura visual, os dados foram pensados a partir das falas das e dos 
participantes do curso sobre suas dificuldades pessoais e os obstáculos institucionais para 
incluir temas que incluem o diverso e o plural nos conteúdos pedagógicos. 
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ABSTRACT  
This article analyzes narratives and sharing experiences during the extension course 
"Visualities, education and gender constructions". Its audience was made up by art teachers 
of basic education who works in public schools, in Goiânia. This course was carried on two 
occasions, in 2016 and 2017, and aimed to examine discourses of power in visualities, with 
the intention of identifying dynamics that hierarchize visual representations in processes of 
teaching and learning within the visual arts. The methodology was oriented by narrative 
research and education in visual culture. The data were analyzed based on the narratives of 
the participants who reported their personal difficulties and institutional obstacles to include 
themes embracing diversity and plurality in the pedagogical subjects. 
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Introdução: sobre o curso de extensão 

Penso que o curso pode ensejar um campo de diálogo e 
aprofundamento de questões que tem pouco espaço na escola, e 
como formadora de professores de Arte da rede estadual, penso em 
desdobrar tais temas a fim de que estes ganhem um raio de 
ação/discussão mais amplo. (Participante do curso, 2016) 

Este artigo analisa as experiências do curso de extensão “Visualidades, educação e 

construções de gênero”, oferecido às professoras e professores do Ensino Médio e 

Fundamental da rede pública de ensino da cidade de Goiânia, no período de outubro 

a novembro de 2016, e abril a maio de 2017. O curso faz parte do projeto de 

pesquisa “Pedagogias de Resistência: Gêneros e Visualidades”, o qual sou a 

pesquisadora responsável e cuja proposta é examinar os discursos de poder 

incorporados nas visualidades, com a intenção de identificar as dinâmicas que 

hierarquizam as representações visuais nos processos de ensino e aprendizagem 

em artes visuais. A primeira edição do curso foi realizado em parceria com o Centro 

de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, da Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE) e, a segunda edição, com a Gerência de 

Formação dos Profissionais da Educação (GFPE), da Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte. 

O curso de extensão pretendeu ampliar o intercâmbio de experiências entre 

docentes de Arte, com o objetivo de promover discussões sobre a inclusão de 

estratégias mais heterogêneas, inclusivas e menos sexistas nas abordagens e nas 

relações pedagógicas. O foco foi analisar e problematizar os marcadores sociais que 

incidem sobre as práticas e repertórios visuais levados às salas de aula, 

demarcando territórios e invisibilizando outros, para pensar as estruturas 

reprodutoras das discriminações nas abordagens e relações pedagógicas em artes 

visuais.  

Os dados de análise partem dos relatos das e dos participantes do curso que 

narraram suas dificuldades pessoais e os obstáculos institucionais para incluir temas 

diversos e plurais nos conteúdos pedagógicos. Nesse sentido, a proposta do curso 

pretendeu, por um lado, criar espaços de visibilidade à diversidade cultural e artística 

e, de outro, por em destaque a necessidade de aprender coletivamente com as 

experiências e as diferenças. 
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As duas edições do curso basearam-se na perspectiva da investigação narrativa e 

contaram com seis encontros de 3 horas e 30 minutos cada, e uma média de 30 

participantes em cada edição, além de estudantes de iniciação científica do curso de 

Licenciatura da Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás 

(FAV/UFG). A proposta metodológica usada no desenvolvimento do curso procurou 

entender a realidade por meio dos conflitos e interesses presentes nas vozes dos 

professores e professoras participantes, dessa forma, aprender com o “outro” foi a 

forma pela qual construímos conhecimento, percorrendo os caminhos pelos quais o 

gênero influencia as experiências nos processos de ensino e aprendizagem em arte.  

O perfil das pessoas participantes do curso mostrou-se bastante heterogêneo e as 

expectativas e aspirações relacionadas ao curso percorriam interesses profissionais 

e pessoais. Haviam docentes com formação em pedagogia, dança, teatro, história, 

música, letras e, licenciatura em artes visuais. Essa pluralidade formou um cenário 

rico em experiências e um contexto favorável para revelar a multidimensionalidade 

de culturas escolares presentes nas falas do professorado. 

Os seis encontros previstos para o curso foram assim programados: no primeiro, 

pensar as temáticas sexo, gênero, poder e visualidades. No segundo, discutir a 

representação do feminino nos discursos da História da Arte e as rupturas históricas 

de mulheres criadoras e transgressoras. No terceiro encontro, pensar os 

estereótipos de gênero e as relações étnico-raciais nas culturas audiovisuais. No 

quarto encontro, analisar os recursos, materiais didáticos e os repertórios visuais 

levados às salas de aula desde uma perspectiva de gênero. O quinto encontro 

serviu para construir narrativas que foram gravadas em vídeo sobre as experiências 

e percepções das professoras e professores com situações de discriminações 

vividas nas escolas. O último encontro foi reservado para pensar coletivamente em 

estratégias para a construção de uma classe acolhedora aos temas da diversidade 

cultural. 

As temáticas propostas foram usadas como detonadores para incentivar os relatos e 

dessa forma conectar inquietações, fragilidades, dificuldades, erros, acertos, 

frustrações e incertezas sobre temas como: gênero e sexualidade, homofobia e 

transfobia, racismo e violência e as práticas naturalizadas que reproduzem as 
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discriminações na escola. Os relatos e as trocas de experiências vivenciadas dentro 

das dimensões organizacionais das escolas foram, portanto, os elementos 

protagonistas das discussões.  

É importante destacar que a perspectiva de trabalho desde a educação em cultura 

visual leva consigo uma orientação transdisciplinar, ou seja, busca propor reflexões 

baseadas na heterogeneidade de experiências e saberes coletivos e individuais. 

Portanto, as temáticas propostas para os encontros cruzaram as fronteiras da 

disciplina de arte, transitando dentro e fora de seus limites.  

Desse modo, por meio de discussões acaloradas e trocas de experiências, 

examinamos as maneiras pelas quais o sistema de ensino colabora para forjar uma 

determinada construção visual da diferença para, em seguida, pensar em 

estratégias alternativas que busquem incluir o diverso, o diferente ou o pouco 

representativo nas práticas pedagógicas e nos repertórios imagéticos, partindo do 

pressuposto de que as relações de gênero estão implicadas na definição dos 

discursos sobre a história da arte e no próprio ensino de arte. 

Currículo, cotidiano e a educação em cultura visual 

No momento estou na coordenação pedagógica do Ciclo III da Rede 
Municipal de Educação. Questões de gênero estão diariamente nos 
questionando e nos confrontando no ambiente escolar. Ler, refletir, 
discutir e se atualizar são compromissos do ser educador. As 
visualidades cada vez mais influenciam nossa vida e são questões 
desafiadoras para todas as pessoas envolvidas com a educação. 
(Participante do curso, 2016) 

Gênero, sexualidade e corpos sexuados são elementos presentes na escola e não 

há como evitá-los ou fingir que não são questões importantes ou não fazem parte do 

cotidiano escolar. No entanto, em muitas ocasiões, além de evitar temas 

considerados polêmicos, as escolas também atuam para instaurar um modelo 

limitador da identidade, com o objetivo de normalizar comportamentos e reforçar os 

discursos que legitimam e configuram as identidades sociais. 

Pensar as questões de gênero no ensino de arte implica não apenas atender ao que 

está explícito no currículo, mas também identificar os mecanismos de socialização 

que operam nos contextos das escolas. Afinal, a discriminação de gênero, o 
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machismo, o sexismo e as relações raciais tomam diversas formas: vão desde os 

enfoques dos conteúdos programáticos aos materiais utilizados, a participação de 

meninas e meninos nas atividades, a linguagem usada, até a simples interação entre 

docentes e estudantes. Esses comportamentos e práticas fazem parte do currículo 

oculto e se manifestam nas relações sociais presentes nas escolas (SILVA, 1999, p. 

78), formando parte das aprendizagens não oficializadas, mas que configuram e 

participam dos processos de subjetivação dos e das estudantes.  

As aprendizagens sobre gênero e sexualidades, especificadamente, não se 

produzem apenas nas escolas, surgem de múltiplas texturas sociais onde crianças e 

jovens aprendem os significados referentes a cada sexo, a construção do corpo, as 

regras de interação, normas e formatos de participação nos grupos sociais. Esses 

conhecimentos são levados às escolas gerando uma série de estereótipos e 

preconceitos que têm incidência importante nas experiências, expectativas e 

trajetórias do alunado. 

Ainda que o ensino de arte siga sendo o estudo das manifestações culturais, é 

importante destacar que também é um espaço para interrogar, analisar e 

transformar a cultura. Isso pressupõe pensar o currículo de arte em termos de 

significações culturais, com o objetivo de gerar discussões que auxiliem as e os 

estudantes a pensar além da repetição. A perspectiva da cultura visual está 

comprometida com a formação de sujeitos menos anestesiados diante o que veem e 

como se relacionam com o patrimônio artístico, com os artefatos culturais e com a 

imensidade de visualidades cotidianas. Nessa direção, Hernández (2013) propõe: 

Em um mundo dominado por dispositivos da visão e tecnologias do 
olhar, a finalidade educativa que proponho com a pesquisa com e 
sobre as imagens a partir da cultura visual é explorar nossa relação 
com as práticas do olhar, as relações de poder em que somos 
colocados e questionar as representações que construímos de 
nossas relações com os outros, pois, ao final, se não podemos 
compreender o mundo e intervir nele, é porque não temos a 
capacidade de repensá-lo e oferecer alternativas aos relatos 
naturalizados. (2013, p. 92) 

Diante do movimento intenso de visualidades que nos chegam diariamente 

indicando valores nem sempre alcançáveis, muitas meninas e meninos vivem com a 

sensação de insatisfação e desilusão com seus desejos, seus corpos, gostos e 
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modos de ser. Essas visualidades, em várias circunstâncias, estão carregadas de 

intenções de discursos, convidam a ter um estilo de vida e, pouco a pouco, vão 

conformando atitudes, valores, comportamentos e visões e mundo.  

Esses códigos imbricados nas narrativas visuais foram temas de muitas discussões 

durante o curso e nos fizeram pensar em como nossos repertórios pedagógicos 

precisam ir além dos discursos legitimados pela história da arte, para compreender a 

diversidade de representações identitárias que habitam os contextos educacionais e 

ir em direção aos anseios e inquietações dos e das estudantes, especialmente as 

articuladas com as identidades de gênero e de sexualidade, como aponta Belidson 

Dias (2011, p. 83): 

Uma prática de educação da cultura visual que destaque as 
representações visuais do cotidiano, de gênero e sexualidade, é 
uma experiência pedagógica significativa porque fornece uma 
miríade de oportunidades para cingir e adotar uma visão diversa da 
cultura, que não somente resiste acriticamente às representações 
visuais, mas incentiva a visão crítica como uma prática que 
desenvolva a imaginação, a consciência social e um sentindo de 
justiça.  

A abordagem da educação em cultural visual é um convite ao professorado a pensar 

suas práticas para a valorização da interculturalidade, da justiça social e da 

pluralidade humana como pilares das sociedades, ajudando o alunado a construir 

uma visão de respeito pela diversidade humana. Como disse uma professora da 

primeira edição do curso: “O cruzamento de conhecimentos sobre visualidades e 

gêneros auxilia na desconstrução dos preconceitos que têm transformado 

pensamentos em ações errôneas”. Essas “ações errôneas”, como explicou, se 

materializam em comportamentos violentos, em formas de bullying e discriminações 

contra as identidades com orientações sexuais diferentes das consideradas 

“normais”.  

O cotidiano nas escolas está cheio de situações vinculadas diretamente às 

construções sociais que alimentam a rede de discriminações. Além disso, o currículo 

formal do ensino de arte está repleto de silêncios e lacunas que ajudam a fabricar 

imaginários e restringir conhecimentos. Essas restrições cada vez mais se mostram 

deficitárias na construção de conhecimento em artes visuais e percorrem um 
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caminho contrário às experiências cotidianas nas escolas, indo na contramão dos 

anseios da juventude.  

Romper silêncios, revelar o que é invisibilizado 

A visão de mundo atual das e dos discentes parece não dialogar mais com um 

currículo de arte estático e redutor, cuja participação das mulheres é irrelevante e 

pouco representativa. Essa invisibilidade deixa nossas alunas sem referentes, 

produzindo vazios culturais e implicações de ordem social. Afinal, a ausência das 

mulheres na história fragiliza os posicionamentos das meninas nos grupos sociais, 

perpetuando as desigualdades que se encontram na origem de comportamentos 

preconceituosos, machistas ou violentos.  

A produção invisibilizada das mulheres nos processos de ensino e aprendizagem em 

artes visuais foi tema destacado no curso de extensão, principalmente após a 

análise dos materiais pedagógicos incorporados nas propostas curriculares das 

escolas, onde os conteúdos são apresentados quase que exclusivamente desde a 

perspectiva dominante de quem concebe os “grandes feitos” na história da arte, ou 

seja, os homens. As mulheres são referenciadas em situações excecionais que, por 

sua excepcionalidade, são destacáveis e dignas de serem incorporadas nos 

conteúdos programáticos. Por exemplo, ao pedir para as e os participantes do curso 

citassem três artistas mulheres brasileiras, os nomes mais mencionados foram 

Tarsila do Amaral, Anita Mafalti e Lygia Clark, não aparecendo nenhuma referência 

de artistas contemporâneas. 

Essa problemática foi discutida coletivamente e acordamos que “o problema 

geracional é algo importante e precisa ser levado em conta”, como disse uma 

participante do curso (2007), cuja fala foi complementada por outra professora: “a 

gente quer ajudar, mas não tem conhecimento”, se referindo à escassez de 

materiais dentro de instituições de ensino que reduzem as possibilidades na 

elaboração de estratégias pedagógicas alternativas. A precariedade das escolas 

recebeu nesse encontro destaque especial e foram muitos os relatos de dificuldades 

vivenciados nos contextos educacionais, como a falta de recursos audiovisuais ou a 

ausência de materiais didáticos que contemplem temáticas mais diversificadas. 
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No encontro destinado a refletir sobre a representação do feminino nos discursos da 

história da arte foi exibido um conjunto extenso de artistas mulheres, percorrendo 

vários períodos históricos e movimentos artísticos. A provocação inicial para instigar 

as discussões foi o padrão estético feminino (e comportamental) definido ao longo 

dos séculos pelo olhar masculino. Como consequência nos deparamos com uma 

cultura visual na qual o corpo da mulher é apresentado como objeto e, em muitas 

circunstancias, com forte apelo sexual.  

Em seguida, para contextualizar a necessidade de trazer à superfície o papel da 

mulher na história da arte, foi usado como elemento detonador das discussões o 

quadro The Academicians of the Royal Academy (1771-72), pintado por Johann 

Zoffany (1733-1810), no qual retrata os 40 membros da Academia Real de Artes 

Britânica, dois deles mulheres, as pintoras Angelica Kauffmann (1741-1807) e Mary 

Moser (1744-1819), cujas representações aparecem apenas em quadros 

pendurados na parede do ambiente pintado pelo artista. Apesar de estarem sendo 

representadas como objeto de arte e não como produtoras de arte, o motivo pelo 

qual não aparecem (presencialmente) no quadro se deve ao fato de que nessa 

época não era permitido às mulheres participarem desta formação acadêmica.  

Para dar sequência às discussões, a pergunta “As mulheres têm de estar nuas para 

entrar nos museus dos EUA?”, do emblemático grupo feminista Guerrilha Girls, foi 

usada como elemento para refletirmos sobre os grandes acervos artísticos e os 

conteúdos dos materiais didáticos. A pergunta toca na raiz da hegemonia da história 

de arte e é acompanhada pelo seguinte dado estatístico: “Menos de 5% dos artistas 

expostos no Metropolitan Museum of Art são mulheres, mas 85% dos nus 

representados são femininos”. Essa informação colaborou para pensarmos na 

hipervisibilidade da mulher como objeto de representação e sua invisibilidade como 

indivíduo criador. 

Para ampliar as reflexões foi apresentado a célebre pergunta da pesquisadora Linda 

Nochlin: “Porque não houve mulheres artistas renomadas?” Uma provocação 

pertinente para pensar a invisibilidade das mulheres artistas e as circunstâncias 

históricas e sociais que colaboraram para construir um cenário de silêncios e 

lacunas. Segundo Nochlin, a ausência de mulheres na história da arte se deu por 
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várias razões: a elas era proibido o estudo do corpo humano, sendo vedado aulas 

com modelos vivos; deviam pagar mais caro (em relação aos homens) para receber 

aulas particulares de pintura e escultura; não podiam vender suas obras; eram 

economicamente dependentes de seus maridos ou familiares; entre outros motivos.  

Essas informações eram desconhecidas para a maioria das pessoas participantes 

do curso e foram motivo de indignação por parte de algumas mulheres presentes no 

encontro. Uma professora do município, a esse respeito, comentou: “pior é que tudo 

isso não mudou” e para ilustrar sua fala, acrescentou: “a mulher é tomada como 

posse. Antes do ano de 1985 as mulheres recebiam o sobrenome do marido para 

manter a submissão” (Participante do curso, 2016). A partir deste depoimento foram 

surgindo vários outros que exemplificaram como, em muitas circunstâncias, as 

professoras presentes abdicaram de algo que gostavam para se encaixarem nas 

expectativas sociais.  

Seguindo o conteúdo programado para esse encontro, foram exibidas artistas do 

século XX que desafiaram os discursos hegemônicos, como Claude Cahun, Louise 

Bourgeois, Cindy Sherman, Nancy Fried, Hanna Wilke, Valie Export, Judy Chicago, 

Nancy Goldin, Orlan, Ana Mendieta, entre outras. Algumas artistas contemporâneas 

também foram exibidas para estabelecer relações com assuntos silenciados quando 

as temáticas sexo, gênero e desejo invadem as salas de aula. Alguns trabalhos, em 

especial, provocaram desconforto, como a performance “Casting Off My Womb” 

("tricotando" meu útero”, tradução livre), da artista australiana Casey Jenkins, os nus 

masculinos da artista norte-americana Sylvia Sleigh, o trabalho inquietante da 

fotógrafa Catherine Opie e a produção da artista brasileira Luiza Prado, cuja 

produção ajudou nas discussões para pensar a cultura do estupro. 

A estadunidense Catherine Opie, em especial, provocou reações diversas nas 

pessoas assistentes ao curso, sobretudo nas imagens nas quais pratica 

escarificação. A produção da artista teve a potencialidade de abrir discussões sobre 

o papel da escola na formação dos indivíduos e a responsabilidade do corpo 

discente ao abordar temáticas sensíveis a determinados grupos sociais, como 

ilustrou uma coordenadora pedagógica de uma escola estadual: 
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Determinadas obras, antes de serem levadas às salas de aula, 
exigem certo cuidado e preparo. Na escola onde atuo vivencio 
situações de adolescentes que se cortam e postam os vídeos nas 
redes sociais, virou uma moda e isso começa ser um problema até 
de saúde pública.  Para essas pessoas essa prática é uma forma de 
serem aceitas nos grupos. Tenho uma estudante que é toda cortada, 
as pernas e os braços. Cada dia são novas questões. Como 
coordenadora pedagógica converso e ouço muito esses estudantes, 
mas nem todas as escolas têm esse profissional para acompanhar. 
(Participante do curso, 2016) 

Para conhecer as opiniões e impressões das pessoas presentes, perguntei quais 

eram as possibilidades de levar alguns dos trabalhos artísticos mostrados para as 

salas de aula. Alguns relatos: 

Na minha escola expor esses trabalhos seria muito difícil, não teria o 
apoio da direção. Para terem uma ideia, a diretora que é evangélica 
rasgou os trabalhos de um professor de Inglês no qual tratavam 
sobre o Halloween, alegando que aquilo se tratava de coisas 
demoníacas. 

No meu contexto escolar, isso é uma utopia. 

Nem sempre sabemos lidar com os estudantes e com a própria 
escola que pode vir a cobrar uma postura mais conservadora. 

Eu acho que tudo pode e deve ser tratado dentro de sala de aula! 
Mas na escola onde atuo isso não seria possível, atualmente a 
direção se mostra muito conservadora. 

Na escola onde atuo é tudo mais complicado...a direção não permite 
todos os temas. 

Os depoimentos demonstram a dificuldade imposta pelas estruturas organizacionais 

das escolas. Também houveram vários depoimentos sobre as complexas relações 

com a comunidade familiar, cujas reivindicações muitas vezes são um obstáculo a 

mais nas negociações. Em um contexto amplo, os e as cursistas disseram faltar um 

reconhecimento sobre a importância de pluralizar os conteúdos em sala de aula e 

ampliar o leque de possibilidades de aproximação com as experiências do alunado. 

A arte contemporânea está repleta de exemplos cujas sensações são estimuladas 

por meio do contraste entre o previsível e o insólito, o humor e a ironia, construção e 

desconstrução, conformação e ruptura... Muitas dessas propostas se dedicam a 

romper com a harmonia entre sexo, gênero e desejo sexual conformados a partir de 

ideais culturalmente construídos. No entanto, reconheço que muitas das obras 
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exibidas durante o curso têm a capacidade de chocar e provocar aversão em muitas 

pessoas, pois são visualidades que não se relacionam com a contemplação passiva 

e exigem esforço para a compreensão.  

Apesar de incorporar novas dificuldades aos processos de ensino, é inevitável 

enfrentar e avançar em algumas temáticas consideradas difíceis e delicadas de 

serem abordadas em sala de aula. Caso contrário, corremos o risco de não 

acompanhar as demandas atuais da juventude, além de colaborar para a 

manutenção de estereótipos que trazem em seu âmago uma série de implicações 

sociais e culturais, cujos efeitos infaustos são percebidos no cotidiano das escolas.  

O mundo muda rapidamente, mas, no contexto brasileiro, essas mudanças ocorrem 

simultaneamente com a intensificação dos discursos de ódio, ressurgidos como uma 

espécie de vingança contra os avanços sociais conseguidos nos últimos anos. 

Assim, o racismo, o sexismo, o machismo, a homofobia e a transfobia são, neste 

momento histórico, os elementos que intoxicam os ambientes escolares. O contexto 

atual exige novas atitudes das instituições de ensino, bem como investigar formas 

de pedagogias críticas com potencialidade de perturbar velhos estereótipos e 

colaborar para a criação de um ambiente acolhedor a todas as diferenças no 

contexto educacional. 

Considerações finais 

O curso de extensão dirigido ao professorado da rede pública de Ensino Básico teve 

como objetivo central estimular adequações e/ou mudanças nas práticas 

pedagógicas para promover relações mais justas e democráticas nas salas de aula. 

Discutimos possibilidades e estratégicas para sair de zonas confortáveis e mergulhar 

em temáticas silenciadas no contexto do ensino de arte, buscando, nas palavras de 

Loponte (2007, p. 237), “[...] uma experiência de docência que não seja apenas 

aquilo que passa, que toca, que acontece, mas uma experiência que, enfim, nos 

passe, nos toque, nos aconteça.”  

Durante nossas conversas vislumbramos possibilidades de assumir a 

responsabilidade de colaborar com a construção de um mundo mais justo e 

reinventar outras formas de docência que enfrente as tensões e conflitos, muitas 
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deles relacionados às questões da violência naturalizada, o machismo e o assédio 

verbal, físico e simbólico contra as pessoas que não se adequam às prerrogativas 

do sistema de representações identitárias. 

Apesar dos embates, discordâncias e desconfortos, as duas edições do curso 

caracterizaram-se por momentos de escuta, trocas e afinidades. Concluímos que é 

possível aprender desde o dissenso e pensar em práticas transformadoras que 

valorizam e promovam o afeto e o respeito a todas diferenças. Os obstáculos 

continuam a existir, inclusive intensificados com as atuais políticas públicas que 

instauraram medidas drásticas na educação, provocando turbulências no já 

complexo contexto escolar. Por outro lado, todas as pessoas presentes ao curso 

concordaram que o ensino de arte tem a capacidade de atuar de forma incisiva na 

realidade social e pode colaborar para mudar o estado atual das coisas, e ajudar na 

visibilização e transformação das injustiças sociais. 

Durante os encontros reconhecemos que o ensino de arte não tem apenas efeitos 

cognitivos sobre os sujeitos, mas também colabora na construção do pensamento 

abstrato e profundo sobre si mesmo e as sociedades. As reflexões construídas de 

forma dialógica ajudaram a pensar nas fronteiras visuais e nas práticas docentes 

limitadoras e engessadas. O curso, nesse sentindo, incentivou as pessoas a criar 

novos entendimentos relacionados às questões de gênero, sexualidade e orientação 

sexual, e a importância de promover a diversidade nos contextos escolares. O 

depoimento dessa professora foi esclarecedor para pensar a necessidade de 

aprofundar essas discussões: 

Levando em conta a formação do indivíduo de forma humana e 
crítica, entendo que a construção e melhora de meus conceitos 
sobre a discussão de gênero ligada a educação de forma transversal 
me ajudará na resolução de algumas situações em sala de aula, 
procurando sempre resolver os ocorridos de forma pedagógica 
visando o viés formativo e humano, fugindo das armadilhas 
traumáticas que o processo educativo pode infelizmente 
proporcionar! (Participante do curso, 2017) 

Afortunadamente, a cada dia aumenta o interesse de professoras e professores que 

valorizam os projetos educativos baseados na construção de novas alteridades, no 

respeito às singularidades humanas e às diferenças individuais. Essa forma de 

pensar e atuar exige um distanciamento da ideia tradicional de que a finalidade do 
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ensino de arte é apenas produzir conhecimento em arte, assumindo a possibilidade 

de despertar no alunado novas formas de compreensão de si, dos outros e de seus 

mundos, conhecimentos que ampliam as possibilidades de se reposicionarem em 

seus contextos sociais.  

 

Referências 

DIAS, B. O I/MUNDO da Educação em Cultura Visual. Brasília: Editora da pós-graduação 
da Universidade de Brasília, 2011. 

HERNÁNDEZ, F. Pesquisar com imagens, pesquisar sobre imagens: revelar aquilo que 
permanece invisível nas pedagogias da cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. 
Processos & Práticas de Pesquisa em Cultura Visual & Educação. Santa Maria: UFSM, 
2013. ISBN: 978857391 185-5. 

LOPONTE, L. G. Arte da docência em arte: desafios contemporâneos. In: OLIVEIRA, M. O. 
D. (. ). Arte, educação e cultura. Santa Maria : Ed. UFSM, 2007. p. 231-249. 

SILVA, T. T. D. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 
Horizonte: Autêntica, 1999. 

 

Carla Luzia de Abreu 
Doutora em Artes Visuales y Educación (Universidade de Barcelona, 2014). Professora na 
Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), atuando nos cursos 
de Graduação e Pós-Graduação. Atualmente, dedica-se a investigar as culturas digitais e as 
relações entre visualidades e as construções de gênero. 

 


