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RESUMO 
Neste artigo reúno as histórias da Gisberta e da Dandara, duas mulheres brasileiras 
assassinadas por questões de transfobia, com os relatos de um grupo de pessoas que me 
acompanharam na minha pesquisa doutoral e na qual cruzo gêneros e visualidades. Nos 
diálogos que mantive com os e as participantes desse estudo conversamos sobre o que 
aconteceu com estas duas mulheres e que lembrava vivências em espaços educacionais, 
sendo a rua e a escola palcos onde presenciamos as mais diversas formas de violência 
física e simbólica. Relatos, imagens da internet, músicas, filmes, pinturas e, principalmente, 
memórias carregadas de sentidos compuseram o processo deflagrado com este grupo. As 
conversações que partiram de imagens e para imagens foram conectando-se e criando uma 
rede sem “triple-dáblio”, rede que ainda roteia imaginários, visualidades e imagens visuais.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Memórias; visualidades contemporâneas; narrativas; violência; conversações.   
 

 
RESUMEN 
En este artículo reúno las historias de Gisberta y Dandara, dos mujeres brasileñas 
asesinadas por cuestiones de transfobia, con los relatos de un grupo de personas que me 
acompañaron en mi investigación doctoral y en la cual cruzo géneros y visualidades. En los 
diálogos que mantuve con los sujetos de ese estudio conversamos sobre vivencias en 
espacios educativos que recordaban lo ocurrido con estas dos mujeres, siendo la calle y la 
escuela palcos donde presenciamos las más diversas formas de violencia física y simbólica. 
Relatos, imágenes, canciones, películas, pinturas y, principalmente, memorias cargadas de 
sentidos constituyeron el proceso deflagrado con este grupo. Las conversaciones que 
partieron de imágenes y para imágenes fueron conectándose y creando una red sin “triple-
doble u”, red que aún enlaza imaginarios, visualidades e imágenes visuales.  
 
PALABRAS CLAVE 
Memorias; visualidades contemporâneas; narrativas; violencia; conversas.  
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A rua, a escola e as violências...  
A narrativa mediante a qual construo este texto desponta de algumas reflexões da 

minha pesquisa doutoral enveredada pelos estudos narrativos na área de educação 

das (e com) culturas visuais. Trago nestas linhas alguns depoimentos das pessoas 

que me acompanharam, e acompanham até hoje, nesse processo de fazer uma 

tese, de exprimir um tema após o outro, de construir sentidos de modo coletivo, de 

trabalhar de maneira intersubjetiva. Por outra parte, também bagunço essas ideias 

com músicas compartilhadas nesse trabalho de campo, notícias de jornais e 

imagens da internet. Nesse sentido, este artigo é uma chance para discernir sobre a 

importância das memórias na empreitada de movimentar imaginários, de fazer com 

que estes se tornem porosos e sejam atravessados por outras experiências.  

Nomeei a pesquisa acima referenciada de conversações hipervisuais, isto por tratar-

se, justamente, do compartilhamento de lembranças e a problematização de 

visualidades por meio de um exercício contemporâneo realizado em um projeto de 

extensão chamado de NarrATIVIDADES. Mas, como assim contemporâneo? 

Apropriando-me das ideias de Giorgio Agamben (2014), este consistiria em 

considerar aquelas armações discursivas que, embora voltando do passado, 

ganham força no presente e ecoam nas ações futuras. Nas conversações que 

envolveram o estudo houve inúmeras oportunidades de partilhar percepções, visões 

de mundo, de produzir sentidos sobre dois tópicos principais: os gêneros e o papel 

das visualidades na contemporaneidade. Na figura 1 apresento, de modo 

infográfico, a forma como arquitetei, junto com os sujeitos da pesquisa, as 

conversações que deflagraram nas reflexões que descortino nas páginas seguintes.  

 
Figura 1. Estrutura das conversações hipervisuais 
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Fonte: própria. 

Antes de continuar com a exposição dos temas que provocaram este texto e 

contemplados na figura acima, considero importante salientar que conforme 

desenvolva a discussão irei colocando trechos da música Balada de Gisberta, 

escrita por Pedro Abrunhosa e interpretada por Maria Bethânia, assim como outros 

materiais detonadores de memórias. Durante o intervalo de um dos primeiros 

encontros da pesquisa, uma das participantes apresentou-me dita música, ela 

lembrou dessa balada porque naquele dia estávamos dialogando sobre questões de 

violência de gênero, cultura do estupro e outras formas como o machismo opera nas 

sociedades. A participante tinha conhecido a canção por meio da peça de teatro BR 

TRANS e achou que esta encaixava perfeitamente na temática que estávamos 

tratando: “aquela música, balada para Gisberta, é sobre uma travesti brasileira que 

foi brutalmente violentada em Portugal”. O que ambos não sabíamos nesse 

momento era a repercussão que a música ia ter nos desdobramentos da pesquisa e 

na criação de conexões com outros assuntos, com outras memórias. Vejamos só a 

primeira estrofe da música:  

Perdi-me do nome, 
Hoje podes chamar-me de tua, 

Dancei em palácios, 
Hoje danço na rua. 

Vesti-me de sonhos, 
Hoje visto as bermas da estrada, 

De que serve voltar 
Quando se volta p’ró nada. 

(ABRUNHOSA, 2010) 
 

Formas de violência como o sentimento de posse dos corpos das mulheres, a 

negação de teto para alguém por sua identidade de gênero e sexualidade, são 

somente duas situações que podemos encontrar na estrofe, assim como também 

encontramos nas ruas e nas escolas. Quando faço menção às escolas não limito a 

análise somente à educação básica, com a palavra escola busco abranger de modo 

geral os espaços escolares enquanto palcos reprodutores das mais diversas 

problemáticas sociais. Agora, o quê as artes têm a fazer nesse sentido? Como o 

ensino de artes pode educar sobre o respeito pelos corpos dos demais? Essas 

pessoas sem teto não perdem seu chão quando não são representadas? E se 

pensamos na representabilidade além da representação gráfica? 
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Para a filósofa Judith Butler (2015), a cultura visual, no caso específico as 

problematizações sobre culturas visuais, têm a responsabilidade de tematizar os 

enquadramentos que restringem certos discursos, aqueles que desumanizam certas 

vidas, aqueles que balizam o que pode ser e o que não. Os estudos sobre culturas 

visuais, portanto, precisam rever a representabilidade ou discursos problematizados 

de certos corpos, entre eles, e com urgência, os corpos das pessoas transexuais, 

fazendo que estes não só apareçam como registro dos crimes por transfobia, mas 

também como corpos que importam (BUTLER, 2002), corpos que acobertam amplas 

memórias de discriminação, violência, despojo, corpos que têm feito os trânsitos 

mais variados, corpos que falam de resistências e sobre resistir.    

Na porta de casa, dentro da própria casa, na esquina, na rua, no bairro, na cidade, 

presenciamos inúmeras formas de violência física e simbólica contra as mulheres e 

as identidades não correspondentes ao sistema patriarcal e heteronormativo. Muitas 

vezes estes tipos de violências aparecem de formas “naturalizadas” e consideradas 

“doces”, “gentis” (BORDIEU, 2011). Nas escolas também circulam discriminações 

similares e, de algum modo, reflexo daquelas violências simbólicas características 

das demais instituições disciplinadoras. Pelas salas e pátios deambulam sujeitos 

que, assim como na Balada de Gisberta, perdem seu nome, o que significa virar foco 

de acosso físico e psicológico. Este fato os torna sujeitos vulneráveis de desistir, 

sujeitos que talvez se preguntem: “De que serve voltar, Quando se volta p’ró nada?” 

Lembrei de uma música, lembrei da Gisberta, lembrei da Dandara...  
Mas, ao certo quem é Gisberta? Ou melhor, quem era Gisberta? Gisberta Salce 

Júnior, chamada por seus amigos e familiares de Gis (Figura 2), era uma transexual 

brasileira morta em Portugal no ano de 2006 por um grupo de 14 jovens que a 

torturam por vários dias até apagar sua vida. Ela levava 25 anos residindo nesse 

país, foi morar ai com o desejo de arrumar um melhor emprego e começou 

dançando em cabarés e boates onde imitava, entre várias cantoras, a Daniela 

Mercury (DA MATA, 2015). No momento da morte passava muito mal por causa da 

fragilidade física ocasionada pela AIDS e pelas desventuras que pode trazer o fato 

de morar na rua. Gisberta foi morta em um dos piores casos de transfobia, seus 

assassinos eram estudantes de um centro religioso, tinham entre 12 e 16 anos, e 

depois de torturá-la a jogaram em um poço onde morreu afogada. Contudo, a vida 



 

 
ÁLVAREZ, Juan Sebastián Ospina. Gisberta, Dandara e outras histórias silenciadas, desconectadas, In Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2093-2108. 

2097 

da Gisberta já vinha sendo desconectada aos poucos, quando não foi reconhecida 

como mulher, quando por este motivo não conseguiu aceder a um tratamento 

médico de qualidade, quando a sociedade, representada por esse grupo de rapazes, 

a lançou, literalmente, em um poço sem saída. Por ter morrido afogada, já sem 

forças para pedir auxílio ou se defender, as condenas colocadas aos jovens foram 

extremamente levianas.   

 

 
Figura 2. Fotos de arquivo pessoal da Gisberta 

Fonte: http://ciaexcessos.com.br/paulo-aureliano-da-mata/livro-da-mata/capitulo-dez/ 

 

As memórias não remetem somente às reminiscências consignadas em alguma 

parte do cérebro e por quê não do corpo, também não são a acumulação de 

arquivos de visões, mas sim arranjos discursivos. As memorias sobrevivem nas 

ações dos dias atuais, resmunam, elas são força, são energia, elas conectam os nós 

e criam redes de significados (BREA, 2010). Recordações carregadas de afetos vão 

surgindo a partir das memórias das outras pessoas com as quais compartilhamos 

momentos de troca, espaços de educação formal e não formal, assim como 

aconteceu quando conheci a Balada de Gisberta. Mesmo que este seja um exercício 

comum, interessa, na minha opinião, perguntarmos: como operar com ele dentro da 

área de artes visuais? Basta aguardar as provocações despertadas só pelas 

imagens visuais? Antecipar o processo, por meio do trabalho com imaginários e 

memórias, como transformaria o exercício pedagógico das artes visuais? A quem 

interessam esses exercícios? 

As redes contempladas neste texto foram formadas pelas memórias dos e das 

participantes do curso de extensão NarrATIVIDADES. Ditas memórias se 

conectaram uma à outra por meio de coincidências situacionais. Entendendo a 

memória como energia, o processo de memorizar fez com que nessas redes os 

impulsos se esparziram afetando assuntos intersubjetivos, assim como apontou 



 

 
ÁLVAREZ, Juan Sebastián Ospina. Gisberta, Dandara e outras histórias silenciadas, desconectadas, In Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2093-2108. 

2098 

outra participante: “Muito interessante esta atividade porque a gente vai falando, 

vocês vão falando e os sentidos vão emergindo assim! Coisas que você não estava 

nem pensando, vão sendo ativadas pelas lembranças.” 

Depois de termos falado sobre a Gisberta, depois de lermos algumas notícias na 

imprensa digital sobre o crime, vieram imediatamente outros relatos sobre 

assassinatos que além de transfobia envolviam racismo, xenofobia, homofobia e 

gordofobia, tanto nos espaços públicos quanto nos privados, tantos nos espaços 

sociais quanto nos educacionais. Por meio do seguinte depoimento um dos 

participantes elencou outro caso aterrador de transfobia acontecido em fevereiro de 

2017 em Ceará:  

Eu estava nestes dias pensando na questão do transexual. De como 
ele é, no Brasil especificamente, que é o país que mais mata 
transexuais no mundo. Como é que ele é delegado à terceira 
categoria, parece que ele não é cidadão, não é pessoa, ele é o lixo 
do lixo e não tem direitos [...] Todo isto que estou falando é por 
causa da Dandara, não é isso? Aconteceu alguns meses atrás, que 
foi filmado e que a gente falava: bora filmar e bora colocar na internet 
e foda-se e vai tomar no cu de vocês! Eu fiz a nossa obrigação cívica 
como homem direito e de família! Ela era uma transexual do interior 
do Ceará que estava andando na rua de boa, curtindo a vida dela e 
aí chegou uma galera e começou a bater nela, começou a chegar 
mais gente e começou a dar paulada sobre o discurso de: olha, está 
usando calcinhas! essa porra aqui não é homem não! olha o 
traveco!...a cada paulada era uma frase. Foram batendo, foram 
batendo até que a mataram. Isso foi filmado e postado na internet! 
Quem filmou ainda colocou e falou: olha só que legal o que a gente 
fez! Entendeu?! Quer dizer, se fosse com qualquer outra pessoa, 
qualquer outra situação, as pessoas teriam medo de colocar a cara 
no vídeo, mas não, eles colocaram sabendo que era de boas, que 
era assim mesmo e que não teria nenhum problema. 

“A cada paulada era uma frase”, relatou o participante. No meu caso, e acredito que 

na maioria de todos e todas as presentes, a cada frase era uma paulada, cada 

palavra que ele usava para narrar a morte da Dandara me fazia rememorar outras 

tantas mortes por transfobia, outras tantas palavras ofensivas que já escutei dizer 

para outras pessoas e para mim. Agora percorramos um pouco a injustificada morte 

desta cearense. Dandara dos Santos era uma mulher de 42 anos que foi 

assassinada na rua depois de ser tirada da sua casa, isto pelo fato de ser 

transexual, ao menos isso é o que indicam as pericias. Primeiro os agressores 

bateram muitas vezes nela até deixá-la debilitada e logo a subiram em um carrinho 
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de mão para levá-la longe dali e matá-la com disparos. Os agressores filmaram o 

crime e subiram o vídeo na internet, episódio que fez com que a notícia se espalhara 

pelas mídias (Figura 3).    

 

 
Figura 3. Fotogramas do vídeo do assassinato da Dandara 

Fonte: http://www.folhadeparnaiba.com.br/2017/03/apos-video-vazar-policia-identifica.html 

 

As imagens sobre o crime da Dandara mostram, de forma escancarada, as 

condições em que aconteceram os fatos, deixam ver como ela não conseguia se 

defender e, do mesmo modo que sucedeu com a Gisberta, sua vida foi apagada de 

modo definitivo. O acosso, gerado pela não aceitação social da diferença, sem 

dúvida repetitivo e mais dolorido que a própria morte, conseguiu encontrá-la e 

finalizar sua história, assim como o Pedro Abrunhosa escreveu sobre a Gisberta: 

Eu não sei se um anjo me chama, 
Eu não sei dos mil homens na cama 

E o céu não pode esperar. 
Eu não sei se a noite me leva, 

Eu não ouço o meu grito na treva, 
E o fim vem-me buscar. 

(ABRUNHOSA, 2010) 
 

A vida da Gisberta e da Dandara, apagadas pela violência física e em comunhão 

com a violência simbólica, foram na pesquisa aqui referenciada memórias por meio 

das quais imergimos em assuntos costumeiros das escolas e espaços de formação, 

mergulhos não planejados que nos motivaram para conversar e, principalmente, 

refletir sobre as seguintes questões: qual a importância de estudar esse tipo de 

casos no contexto escolar? Como aproveitar a conexão que as artes visuais e, de 

modo geral, as artes erigem com a política para tratar tópicos contemporâneos? 
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Lembrei de um colega, lembrei de mim... 
A história da Gisberta foi levada a diferentes suportes e linguagens artísticas como 

as artes visuais, as artes cênicas e a música. Tal é o caso da exposição Eu Gisberta 

(2015) de Paulo Aureliano da Mata, a peça de teatro Gisberta (2017) de Luis 

Lobianco, as referências no monólogo BR-TRANS (2013) de Silvero Pereira, entre 

outras. Por meio da música muitos de nós conhecemos sua biografia, procurando 

sobre a vida dela tivemos conhecimento das imagens e performances trazidas pelas 

artes visuais e o teatro. Da Dandara soubemos pelo terrível vídeo subido pelos 

próprios assassinos nas redes sociais e pela repercussão deste homicídio nas 

mídias nacionais e internacionais. Logo, quem de nós sabe quantas crianças sofrem 

neste momento por homofobia, transfobia, xenofobia, gordofobia, etc., nas escolas 

que temos por perto, nas escolas onde somos docentes, onde somos ou fomos 

estudantes?  

Gisberta e Dandara não foram mortas dentro de uma escola, elas foram apagadas 

nas ruas, desconectadas por sujeitos que consideraram que suas vidas não eram 

histórias vivíveis. Pessoas dedicadas a produzir artes, ensinar artes e por meio das 

artes, têm se questionado frequentemente sobre os espaços das artes, já fizeram 

exposições e projeções em construções inacabadas como aquela onde morreu a 

Gisberta, em vielas como aquela onde morreu Dandara. Artistas e docentes de artes 

fazem denúncias, fazem pesquisas etnográficas, fazem cartografias, fazem 

cadernos de artista, fazem... afinal das contas, com que emerjam algumas 

perguntas: o que não pode ser um tema das artes? Quais mortes merecem luto? 

Quais transexuais merecem luta? Enfim, de quais políticas toma conta a arte? Acaso 

não seriam as inserções sociais um bom caminho para trilhar as tão desejadas e 

afamadas transdiciplinariedade e adisciplinariedade?  

De acordo com os Princípios de Yogyakarta (ONU, 2007), documento internacional 

que contempla a legislação de direitos humanos relacionados com assuntos de 

sexualidades e identidades de gênero não heteronormativas, considera-se que os 

estados deverão, entre muitas outras empreitadas, “garantir que os métodos 

educacionais, currículos e recursos sirvam para melhorar a compreensão e o 

respeito pelas diversas orientações sexuais e identidades de gênero”, isto 
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especificamente em seu princípio 16, no qual também reiteram a gravidade do 

assédio escolar, buscando mediante sua aplicação, “garantir que estudantes sujeitos 

a tal exclusão ou violência não sejam marginalizados/as ou segregados/as por 

razões de proteção e que seus interesses sejam identificados e respeitados de uma 

maneira participativa” (p. 24).  

Os assassinos da Gisberta e da Dandara, possivelmente frequentaram uma escola, 

dividiram salas de aula e pátios com pessoas que não correspondiam ao padrão 

heteronormativo. Agora, quiçá não foram educados para respeitar a diferença, até 

porque as ações de disciplinamento que os sistemas educativos mais tradicionais 

professam têm um forte encosto na uniformização. Com certeza eles ou outros 

colegas insultaram e bateram nas crianças homossexuais, lésbicas, transgênero, 

negras, gordas, e provavelmente ninguém falou que isso estava incorreto. Quem 

sabe as imagens que mostravam outras identidades, outras formas de vida, foram 

censuradas. Eventualmente fomos atacados ou vimos alguém ser atacado e não 

fizemos coisa nenhuma acreditando que não adiantava de nada, isto em nossos 

papéis de estudantes e docentes, lastimosamente “o deixar a cargo de como a 

pessoa lida com as violações relacionadas também se torna uma estratégia de 

deslocar a responsabilidade para a vítima” (SANTA, POLIZEL e MAIO, 2016, p. 14). 

Em outro dos encontros da pesquisa falamos sobre as formas como as 

masculinidades, enquanto construções culturais, interferem nas culturas visuais, 

tanto nas imagens visuais produzidas e consumidas quanto nas interações 

mediadas por brincadeiras, comportamentos e fazeres. Nesse dia uma das 

participantes, fazendo um exercício de memória, lembrou desta situação de 

discriminação vivenciada nas sua época de estudante,  

Eu percebo que na infância eu e os meus colegas éramos cruéis, por 
inocência mesmo, com o tempo a gente vai amadurecendo e 
percebendo que aquele não foi o modo legal de agir ou o modo 
coerente e racional de agir durante a infância. Eu lembro que no 
nosso meio havia um colega que tinha um jeito feminino, muito 
feminino, e lembro o quanto ele era rejeitado pelos meninos e ele 
brincava conosco, porque as meninas não brincavam com os 
meninos. Isso no interior, cidadezinha pequenininha. No nordeste 
essas construções do masculino e do feminino, principalmente do 
masculino, se dão de modo muito diferente, tem que ser o macho, o 
machão. Então ele brincava conosco, mas nós também 
ridiculizávamos ele, sorriamos dele e achávamos que ele não era um 
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menino e que ao mesmo tempo não era uma menina. Só ao longo do 
tempo, porque nós ainda somos amigos, é que eu observo e fico 
pensando como foi que ele conseguiu sobreviver a tantas situações 
constrangedoras desde a infância.  

Instigado pelas lembranças dessa participante, outro dos colaboradores lembrou de 

experiências na sua adolescência, inclusive recordações marcadas pela violência 

contra pessoas com identidades de gênero e sexualidades não heterossexuais,  

Eu confesso que a minha experiência no início da adolescência foi 
muito desagradável porque eu questionava a performatividade 
masculina daqueles meus colegas que estavam entrando na 
adolescência e que para provar que eram masculinos era sair na 
porrada, era tacar ovo em travesti, nas esquinas, né? (...) Eu não me 
encaixava muito dentro daquele padrão, daquele que se esperava de 
um exercício de masculinidade. Foi assim que eu comecei a sentir 
isso, embora eu me sentisse heterossexual, meu desejo fosse pelas 
meninas, mas eu não consegui compreender como era que se dava 
esse arranjo, essa configuração. Porque se havia uma regra que eu 
não conhecia ou não estava bem adaptado a esse contexto. Isso ao 
longo da vida cobra um preço. Cobra-se um preço com relação a 
isso, que se traduz em outras formas e manifestações de violência 
como sofrer bullying na escola. Na minha época não existia esse 
nome, era discriminação, era outra coisa, era apanhar na escola 
porque você não se enquadra de um determinado perfil.  

Esses relatos, tanto o do colega da participante, quanto o do próprio colaborador da 

pesquisa, revelam manifestações de violência física e discriminação simbólica nos 

espaços escolares, agressões que logo potenciadas com madeiras, ferros e chutes 

acabaram com a vida de pessoas como Gisberta e Dandara, apagando suas luzes e 

fazendo afastar seus futuros...  

Sambei na avenida, 
No escuro fui porta-estandarte, 

Apagaram-se as luzes, 
É o futuro que parte. 

Escrevi o desejo, 
Corações que já esqueci, 

Com sedas matei 
E com ferros morri. 

(ABRUNHOSA, 2010) 
 

Os conteúdos de muitas disciplinas ensinam fórmulas, métodos, ciclos. Outras 

apresentam as biografias de personagens importantes em guerras e descobertas. 

São tirados poucos momentos, na maioria dos casos e na maioria de matérias, para 

pensar o papel social desses tópicos das chamadas ciências duras e brandas. Por 

sua parte, desde as artes visuais se ensinam períodos artísticos, técnicas e se 
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relacionam obras com artistas, normalmente homens e brancos. Uma saída possível 

poderia ser inserir artistas mulheres nos conteúdos, contudo, resulta ainda mais 

importante resgatar a memória social, caso esta possa ser chamada assim, de uma 

produção ou corrente. Não basta expor, por exemplo, as inúmeras versões da Frida 

Kahlo espalhadas pelo mundo inteiro, precisamos revisar o porquê da sua acolhida 

nas diversas camadas sociais, indagarmos por que estas imagens são tidas como 

bandeiras das luta de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, transexuais, etc.  

Nessa perspectiva, o sentido de trabalhar com memórias e as visualidades que as 

configuram converte-se em uma estratégia para que estas apareçam enquanto 

ferramentas discursivas do presente e com influências no futuro, não sempre 

distante. Portanto, a educação bem poderia aproveitar essas vivências, essas vidas 

que transitam entre o passado e o futuro, título do livro da Hannah Arendt (1996), 

para problematizá-las, revendo possíveis origens dos problemas elencados ao longo 

do desenvolvimento dos conteúdos, entre eles a necessidade de pensarmos sobre 

questões de alteridade. Situação que Wendel Souza Santos (2015) narra assim,  

existe a necessidade de trabalhar o atendimento às diferenças no 
contexto escolar e que se traduz em medidas, tais como: dar 
oportunidades; resguardar da discriminação; acolher e aceitar o 
outro; oferecer uma educação de qualidade para todos; reduzir as 
desigualdades; aprender a conviver com as diferenças; e entender e 
reconhecer o outro (p. 12) 

Em consonância, Guacira Lopes Louro (2011), quem tem estudado temas de gênero 

e educação no contexto brasileiro, aponta que  

para educadoras e educadores parece muito complicado assumir 
que as identidades de gênero e sexuais se “multiplicaram”; que há 
sujeitos que atravessam as fronteiras desses territórios; sujeitos que 
inscrevem e misturam em seus corpos, deliberadamente, as marcas 
da feminilidade e da masculinidade; sujeitos que aspiram a 
ambiguidade e a ambivalência. (p. 68) 

O respeito pela diferença deve começar e continuar sendo parte estruturante dos 

processos de ensino e dos aprendizados sobre o sermos residentes de um mundo 

onde ninguém é igual às demais pessoas, onde cada um nós tem repertórios e 

memórias que merecem ser compartilhadas por meio de papos amigáveis, isto com 

o intuito de aprendermos e transformarmos. As diversas culturas visuais têm direito 

de participar como elementos fundadores. A esse respeito, Belidson Dias (2011), 
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considera que os processos educativos mediados com objetos de cultura visual 

devem ser ponderados enquanto “práticas de ensino de artes visuais e como 

instrumento para promover a aceitação da diferença o reconhecimento da alteridade 

em suas manifestações de gênero, sexualidade, raça e classe” (p. 59).  

As imaginações, as reflexões e as possíveis mediações...  
Pensando nas ações intersubjetivas, nas aprendizagens advindas dos momentos de 

escuta e fala, dos momentos de troca, das conexões achadas nos percursos das 

demais pessoas, vale a pena pontuar um pensamento da Judith Butler (2015) quem 

pondera: “não há um sujeito singular ou multiplamente determinado, mas um 

processo social dinâmico, um sujeito que está não apenas em marcha, mas que é 

constituído e reconstituído no decorrer do intercâmbio cultural” (p. 200). Portanto, o 

processo de memorização é uma atividade que implica diferentes sentidos, 

diferentes suportes, diferentes tempos. Como aponta Hannah Arendt (1996), o 

passado não só se armazena ou se conserva, ele se pensa e é assim como o 

trazemos para o pressente e com miras nas ações por vir. Precisamos rever as 

memórias, fazer com que estas não sejam de curto vigor, que tragam força e 

consciência para saber que a dor do mundo está por perto... 

 Trouxe pouco, 
Levo menos, 

E a distância até ao fundo é tão pequena, 
No fundo, é tão pequena, 

A queda. 
E o amor é tão longe, 

O amor é tão longe 
E a dor é tão perto. 

(ABRUNHOSA, 2010) 

 
O trabalho com visualidades, armações discursivas ancoradas nas trocas culturais, 

enriquece-se com as memórias, do jeito que já apontei em repetidas ocasiões, 

memórias que são força quando questionam, que são energia quando movimentam 

certezas e imaginários. Por conseguinte,  

os papéis da educação da cultura visual, entre outras, são os de 
promover o respeito e o reconhecimento da diferença social para 
incentivar a compreensão transcultural, herança cultural, discutir 
questões acerca de etnocentrismo, de estereótipos culturais, 
preconceitos, discriminações, racismo e sexismo, examinar a 
dinâmica da cultura em diferentes contextos, com o fim de 
desenvolver a consciência, e questionar a cultura dominante, para 
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tornar a experiência prática e a interpretação da cultura visual mais 
flexível e acessível (DIAS, 2011, p. 24) 

Bom, antes de passar às considerações finais, considero relevante que observemos 

os três conceitos colocados na última camada da Figura 1, as imaginações, as 

reflexões e as (possíveis) mediações. Decidi não colorir estes por serem ações que 

formam parte de uma provável proposta de exploração de temáticas desde o campo 

das artes, especificamente desde o campo de estudos de culturas visuais. Essa 

diferença no gráfico radica, também, em que cada experiência deve ser preenchida 

conforme as interações do grupo de pessoas, pois não existem formulas prontas, 

não existem repertórios universais. Por esse motivo ressalto a importância dos 

momentos de escuta para todos e todas, inclusive para quem media.  

As imaginações, por sua vez, têm a intenção de colocar em ação os arranjos 

imagéticos, junto com os imaginários que os dotam de discursividade, trazê-los para 

o presente e contaminá-los com as experiências mais recentes. A imaginação tem 

uma característica realista, nada de fantasiosa, ela oferece vida aos arquivos, ela os 

anima. Na sua etimologia em latim imaginari se refere a carregar com magia uma 

representação, por isto localizei no gráfico as imaginações justo acima das 

memórias. Possivelmente poucos conhecíamos a Gisberta e a Dandara, mas por 

meio das notícias delas, nada felizes por sinal, lembramos como desde as escolas, 

desde nossas primeiras interações sociais e educacionais, as discriminações são 

endurecidas e reforçadas pelas poucas problematizações destas.  

Reflexões a gente faz constantemente, mas as reflexões que neste texto elenco são 

aquelas que nascem de diálogos, das redes de memórias que vamos conectando no 

ato de conversar, no ato de ter uma conversação. Estas reflexões, tal como consta 

na figura 1, permitem-nos tomar posições a partir de processos intersubjetivos, por 

meio das conexões que nos interrogam sobre a certeza das nossas crenças, nos 

questionam sobre nossos lugares e obrigações no mundo. Escutando as outras 

pessoas conseguimos acender memórias que estavam quietas, imóveis, só 

armazenadas, isto aconteceu no projeto NarrATIVIDADES, encontro após encontro. 

Por último, coloquei as mediações ou propostas de condução, neste caso particular, 

concatenação de conhecimentos em relação aos gêneros e às visualidades. As 

mediações aconteceram indiscutivelmente pelos diálogos. Discorrer sobre este 
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assunto levaria com certeza muitas páginas, por isso vou focar na proposta de 

mediação que o curso de extensão NarrATIVIDADES tinha: usar assuntos e 

imagens para deflagrar memórias dos participantes e, pouco a pouco, por meio de 

conversas em rede, exprimir argumentos. Os registros audiovisuais foram o material, 

as palavras os fios e as conversas as tramas de uma rede na qual foram capturadas 

histórias de transfobia, racismo, homofobia, entre muitas outras coisas. A mediação, 

portanto, consistiu em um fazer centrado naquilo que foi levantado pelos e pelas 

participantes, contribuições que eu contextualizei e problematizei a partir da conexão 

de cada sujeito com a produção e consumo de imagens.   

Roteando imaginários, visualidade e imagens visuais... 
Mesmo que as redes criadas pelas memórias dos e das participantes da pesquisa 

não tivessem como pivô os protocolos ou blocos de dados da web, ou seja, não 

tivessem “triple-dáblio”, a forma como conseguimos acessar os conteúdos elencados 

por todas e todos, a partir dos exercícios de memorização, foi mediante a rede 

mundial de computadores, internet. Agora, sermos desconectados ou 

desconectadas não significa somente não estar em internet, significa não fazer parte 

das múltiplas redes que compõem os convívios sociais, significa não ser um fio 

condutor de informações, significa não ser mais um sujeito produtor e consumidor de 

memórias, da energia que move os discursos.  

As histórias da Gisberta e da Dandara fazem parte dos casos de discriminação já 

vivenciados e que frequentemente vivenciamos nas ruas, salas e pátios escolares. 

Nesse sentido, por quê não devemos esquecer a Gisberta nem a Dandara, nem a 

esses coleguinhas veados, as bichinhas e as sapatonas? Os processos de 

representação procuram já não só salvar momentos, mas contextualizá-los, 

problematizá-los. Daí que a representabilidade conserve uma estreita relação entre 

estética e política. As artes visuais são uma linguagem que bem pode despontar em 

análises políticas, sociais e culturais, isto mediante a produção de objetos que além 

de convidar à observação, convidem à memorização, reflexão e mediação.  

A vida da Gisberta, da Dandara, das pessoas transexuais que morrem a cada dia, 

não só merecem, em termos butlerianos, serem plausíveis de luto, mas também 

sujeitos de luta. Não podemos permitir que essas memórias sobre a transfobia e sua 

pouca repercussão nos discursos, inclusive os das artes visuais, fiquem no “já 
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aconteceu”, elas “estão acontecendo” e, desafortunadamente, parece que 

“continuarão acontecendo”, caso não as levemos ao sério, caso os exercícios de 

alteridade continuem limitados aos trânsitos dos vestuários e não pisem em terrenos 

das vidas nuas, estas últimas termo alcunhado por Giorgio Agamben (2014) para 

falar dos diversos despojos.  

Gisberta, Dandara, os colegas veados e as colegas sapatonas da escola, os 

professores femininos, a diretora lésbica, a segurança masculina, nós mesmos, 

somos sujeitos que possuímos memórias, que as despertamos. O importante destas 

memórias reside não só no fato de lembrar episódios que já ocorreram, mas também 

de sermos cientes que existem discursos e ações que precisam ser representados e 

transformados. Merecemos “sambar nas avenidas”, sermos felizes, simplesmente 

sermos, e não sermos somente inspiração de baladas post-mortem.    
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