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Resumo
Este trabalho diz respeito a reflexões teórico-práticas advindas de núcleo de pesquisa sediado no Campus 
São Cristóvão I do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, acerca do anseio e da necessidade de trabalhar 
questões relativas a gênero e racismo com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). 
O NEPArtE - Núcleo de Estudos e Práticas em Arte e Educação, em atividade desde o ano de 2015 na 
instituição, está ligado a abordagens do Plano de Curso para os AIEF. Em 2014 iniciamos o processo de 
construção do núcleo de pesquisa, que investe na ideia de professor(a)/pesquisador(a) (CALEFFE & MOREIRA, 
2008) e na pesquisa em sala de aula. Em sua proposta, o Plano de Curso ao qual estamos ligadas/os tem 
um caráter inclusivo e intercultural, abrindo brechas para discussões/fazeres, com estudantes, relativas a 
categorias como raça, etnia, gênero, sexualidade, classe, dentre outras. Este trabalho aborda a ação, por 
parte da equipe de docentes ativa atualmente, de privilegiar artistas, manifestações culturais e produtos 
visuais (stencils de silhuetas de Marielle Franco) pensados/produzidos inspirados pelas obras de mulheres 
negras (Lubaina Himid, Sônia Gomes) e/ou artistas que não participam do mainstream do “sistema de arte” 
(Luang Senegambia). Nossa reflexão partirá de estudos sobre a intersecção gênero-raça (RIBEIRO, 2017; 
hooks, 2013) para falar da necessidade de tratar de visualidades feitas por pessoas que habitam categorias 
historicamente invisibilizadas, subalternizadas, oprimidas, silenciadas; especialmente aquelas que 
combinam questões de raça (e racismo), gênero (e sexismo) e classe. Depois, abordaremos estudos e ações 
cotidianas realizadas com as crianças, como as aulas em formato de roda, privilegiando a circularidade e a 
prática de mostrar fotografias das/os artistas, sempre relevando aspectos de suas identidades (presentes 
ou não nas obras). 

Palavras-chave: cultura visual; racismo; gênero; anos iniciais do ensino fundamental.

Abstract
This paper is a theoretical-practical reflection, born after the research center located in the São Cristóvão 
campus of the Colegio Pedro II, a public school in the Rio de Janeiro, to satisfy the will and the urgency of the 
gender and race discussion in the Elementary School years. The NEPArtE - Núcleo de Estudos e Práticas em 
Arte e Educação (Art and Education Studies and Practice Center), functioning since 2015 in the institution, 
linked to the EI Course Plan. In 2014 we began the Research Center construction process, which belives in 
the “teacher-researcher” idea (CALEFFE & MOREIRA, 2008), and in the classroom research also. Our Course 
plan has a inclusive and intercultural features, opening breaches to race, ethnic, gender, sexuality, class 
and others discussions and activities in classroom. This paper approachs the teacher’s actions to privilege 
artists and cultural manifestations and visual products (Marielle Franco’s silhouette stencils) generate 
after black woman art work (Lubaina Himid, Sonia Gomes) and/or artists who do not participate in the 
mainstream of the “art system” (Luang Senegambia). Our thoughts emerged in the studies about gender-
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race intersection studies (RIBEIRO, 2017; hooks, 2013), talking about the necessity to abord visualities 
made by persons in historically invisible, subaltern, muted, oppressed categories; specially those which 
combined race (and racism) and gender (and sexism) and class issues. After, we will talk about studies and 
daily actions with the children, in circular classes, privileging the circularity and the artist’s portraid use, 
always revealing identities aspects (but not always appearing in the works shown). 

Keywords: visual culture; racism; gender; elementary school.

Introdução

No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco, mulher, negra, lésbica e 
ativista do Complexo da Maré, foi assassinada junto ao motorista Anderson Gomes, no bairro do 
Estácio, zona norte do Rio de Janeiro, com características evidentes de execução. Muitas são as 
questões suscitadas por esse acontecimento, especialmente para quem vive na cidade e trabalha 
em uma escola que atende maioria de crianças negras, moradoras deste complexo e de outras 
favelas e comunidades da cidade. Apesar de dirigirmos nossos focos principais de pesquisa para a 
relação entre as artes visuais e a cultura visual atreladas às questões étnico-raciais há alguns anos, 
esse fato nos convenceu que deveríamos, em 2018, direcionar o trabalho com as crianças para a 
abordagem de mulheres artistas negras.

Este escrito diz respeito a reflexões teórico-práticas advindas de núcleo de pesquisa 
sediado no Campus São Cristóvão I (CSCI) do Colégio Pedro II (CPII), zona norte no Rio de Janeiro, 
acerca do anseio e da necessidade de trabalhar questões relativas a gênero e racismo com crianças 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). O NEPArtE - Núcleo de Estudos e Práticas em Arte 
e Educação, em atividade desde o ano de 2015 na instituição, está ligado a abordagens do Plano 
de Curso para os AIEF, e é formado, atualmente, por três docentes fixas/os e cinco colaboradoras/
es do CPII e instituições universitárias do Rio de Janeiro1. 

Neste artigo, partirei de uma apresentação do NEPArtE, da ideia de professora/
pesquisadora e da importância que damos à pesquisa sobre a prática em sala de aula na Educação 
Básica. Em seguida, apresentarei suscintamente o Plano de Curso para a disciplina Artes Visuais 
dos AIEF do CPII. Na seção seguinte, falarei sobre alguns referenciais teóricos que venho estudando, 
estimulado tanto pelo trabalho com as crianças no CPII, quanto graças às pesquisas acadêmicas 
do mestrado em Educação (SOUZA, 2017). Por fim, apresentarei práticas pedagógicas realizadas 
no ano de 2018 que têm como característica principal a preocupação em discutir com crianças de 
06 a 11 anos a intersecção gênero e raça e a apresentação de artistas mulheres negras. 

Com relação aos estudos da cultura visual, nosso interesse tem se dirigido à 
possibilidade de questionar categorias, disciplinas e campos de conhecimento, tais como popular/

1 Em 2018, estamos iniciando parceria com o CACE (Grupo de pesquisa Comunicação, Audiovisual, Cultura e Educação) 
/ Unirio.
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erudito/de massa, História ou ensino da/de arte/das artes visuais, dentre outras, como propõe 
Magalhães (2017, p. 42), quando afirma que a cultura visual é uma

(...) forma de discurso, um espaço que vai além das disciplinas e se constitui num 
lugar de investigação sobre diversos aspectos da visualidade, levando em conta 
não apenas questões sobre o que se vê, mas também dos sujeitos que veem. 
A cultura visual se constitui, assim, um campo de estudos sobre a construção do 
visual tanto nas artes, como na mídia e na vida cotidiana (grifos nossos).

O NEPArtE: a ideia de professora/pesquisadora e a pesquisa ancorada na prática de sala de 
aula na Educação Básica

A pesquisa torna o ato de ensinar mais do que a simples aplicação de 
conhecimento e de habilidades técnicas. A reflexão (...) é frequentemente 
expressa em termos do raciocínio prático para a ação, que tem origem no 
pensamento crítico fundamentado no revisitar os fenômenos aplicando-se a 
eles o olhar investigador (CALEFFE & MOREIRA, 2008, p. 12).

Na equipe de docentes de Artes Visuais do CSCI2 do CPII, bem como em outras dos 
campi de AIEF3, a prática da pesquisa e o engajamento em questões relativas ao ensino de arte4 
tem sido uma constante, desde sua inauguração, em 1984. Naquele momento, a maioria das 
professoras de Arte eram transferidas do Departamento de AIEF e tiveram de aprender in loco 
sobre o ensino da disciplina. Todas realizaram formações em Artes Visuais e, graças às próprias 
necessidades do trabalho, foram adaptando o Plano de Curso às questões que emergiam em 
contexto nacional. Ainda carecemos de um estudo mais aprofundado sobre as modificações 
no decorrer do tempo, no que diz respeito aos AIEF5, contudo, dali partiram ações, como o 
fortalecimento da ideia de mediação artística e cultural e posterior criação de um Espaço Cultural 
do CPII, feito para oportunizar a estudantes e comunidade escolar o contato com objetos de arte 
e cultura contemporânea6; e reações, como às teorias de interculturalidade (BARBOSA, 1998; 
RICHTER, 2000), da cultura visual (HERNÁNDEZ, 2000) e às leis 10.639/20037 e 11.645/20088.

Motivadas pelo Plano de Curso elaborado entre 2008 e 2009, em 2014 iniciamos 

2 O CSCI diferencia-se dos demais, por ser o maior (com 40 turmas de 1º a 5º Ano, enquanto os demais têm 20) e por 
atender crianças das mais variadas regiões do município do Rio de Janeiro e região metropolitana (os outros tendem 
a atender comunidades mais próximas das unidades).
3 São, no total, cinco, nos bairros Engenho Novo, Humaitá, Realengo, São Cristóvão e Tijuca.
4 Temos preferido trabalhar, em nossos textos, com a nomenclatura “ensino das artes visuais”, contudo, aqui, nos 
valemos de “ensino de arte” para traduzir uma luta que é mais ampla e que tem a ver com outras linguagens da arte 
e momentos históricos recentes da educação brasileira (DIAS, 2011, p. 44-55; FRANGE in BARBOSA, 2012, p. 37-51).
5 Sobre o trabalho nos Anos Finais do EF e Ensino Médio, ver COHN, 2016, p. 182-214.
6 Tendo a Professora Eloísa Sabóia como uma das mentoras e diretora por muitos anos. Ver em https://www.cp2.g12.
br/UAs/DG/setores/espaco177/espaco_cultural.htm Acesso em 12/08/2018.
7 Torna obrigatório o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as disciplinas e níveis da Educação 
Básica.
8 Modifica a lei 10.639/2003 e inclui a História das/os Indígenas Brasileiras/os.



718

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

o processo de construção do núcleo de pesquisa, que investe na ideia de professora/pesquisadora9 

(CALEFFE & MOREIRA, 2008) e na pesquisa em sala de aula na Educação Básica. Temos, desde então, 
apresentado trabalhos acadêmicos e publicado em eventos nacionais e internacionais, como o 
Congresso da Federação de Arte-Educadores do Brasil10 (CONFAEB) e no Simpósio Internacional Arte na 
Educação Básica (SIAEB), na UFBA, em 2017. Nos anos de 2016 e 2017, organizamos, junto a outras/os 
docentes do Departamento de Artes Visuais os I e II Seminário de Artes Visuais do CPII11, com a presença 
de docentes de diversas redes de Educação Básica e universidades públicas do Rio de Janeiro. 

A proposta de transformar a/o docente em pesquisador visa possibilitar com que 
seus estudos tenham aplicabilidade na Educação Básica, não os limitando para que sejam 
apresentáveis apenas em campos diretos da pesquisa acadêmica. Como instituição contemplada 
com essa prática, cabe a reflexão sobre a importância de repensar as práticas da Educação Básica 
além da influência, mas participação da pesquisa nesse meio. As três linhas de pesquisa do núcleo 
são: Relações Étnico-raciais e Arte, Diversidade de Gênero e de Sexualidade na Arte e Práticas 
Pedagógicas e Formação Docente em Artes Visuais.

O Plano de Curso para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II

O Ensino de Artes Visuais nesse segmento [AIEF] é orientado por uma abordagem 
intercultural e inclusiva. Intercultural porque considera a relação entre diferentes 
formas e manifestações culturais de maneira não-hierárquica. Inclusiva 
pela opção de marcar o LUGAR de culturas historicamente subalternizadas e 
invisibilizadas, como quando lança o olhar sobre as Artes Indígenas, Artes 
Africanas e Afro-brasileiras, as riquíssimas manifestações das Artes Populares 
(COLÉGIO PEDRO II, 2017, p. 203).

O Plano de Curso do CPII, desde 2009 é organizado por eixos temáticos trimestrais, 
abrindo brechas para discussões/fazeres/saberes, com estudantes, relativas a categorias como raça, 
etnia, gênero, sexualidade, classe, dentre outras. Com caráter de construção coletiva, vem reagindo 
a movimentações e leis da educação brasileira. Em minha dissertação de mestrado (SOUZA, 2017), 
analisei este Plano de Curso12 e lá trato rapidamente sobre algumas “vantagens” e “desvantagens” 
de criar momentos para tratar de cada uma das questões. Enfim, esta é sempre uma “questão” para 
nós que optamos por escolher essa forma de organizar os conteúdos do currículo. Ademais, todos 

9 Entre 2014 e 2016 contamos com uma equipe dividida em metade pessoas do sexo feminino, metade masculino. 
Em outros momentos, a maioria sempre foi de pessoas do sexo feminino. Por isso, e por muitos outros motivos, a 
inversão de gênero.
10 Ver SOUZA et ali, 2015.
11 O primeiro foi realizado no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro (MAM/RJ) e o segundo no Museu Nacional de 
Belas Artes. Ver em https://www.facebook.com/seminarioartes.ddavcp2/ Acesso em 19/08/2018.
12 Nesta pesquisa, analisei, também, documentos curriculares destinados aos AIEF do Colégio de Aplicação da UFRJ 
(CAp/UFRJ) e do Colégio de Aplicação da UERJ (CAp/UERJ).
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os trabalhos realizados pelo coletivo de docentes e pesquisadoras/es do NEPArtE tem uma ligação 
direta com as questões suscitadas (e com nossa paixão) pela organização curricular dos AIEF do CPII.

Os eixos temáticos são: 1º Ano: Arte e Corpo; Arte e Infâncias; Arte e Paisagem; 2º Ano: 
Arte e Natureza; Artes Indígenas; Artes Populares; 3º Ano: Arte e Ancestralidade; Artes Africanas 
e Afro-brasileiras; Arte e Mitologias; 4º Ano: Plano Bidimensional; Espaço Tridimensional; 
Linguagens Híbridas; 5º Ano: Linguagem Fotográfica; Imagem em Movimento; O Trabalho do 
Artista na Contemporaneidade. O que tem ocorrido com o processo de pesquisar sobre a prática e 
trazer pessoas de outras instituições, com outras “bagagens teóricas”, para o grupo, ou, mesmo, da 
organização ou participação em eventos acadêmicos, é que temos privilegiado o atravessamento13 
de alguns pontos do currículo por todos os anos, quais sejam: as artes africanas e afro-brasileiras, 
as artes indígenas, as artes populares, a arte contemporânea e a cultura visual. Esta última não 
ocorre como eixo temático, mas, como forma de abordar visualidades e dissolver fronteiras entre 
artefatos visuais, bem como de acionar campos variados de conhecimento e o cotidiano, dentro e 
fora da escola.

Gênero e Raça: referenciais teóricos

 Este trabalho traz reflexões minhas, ligadas aos estudos que realizei no mestrado 
em Educação e que venho aprofundando. Contudo, essas pesquisas não seriam possíveis sem a 
entrada na equipe de Artes Visuais do CSCI do CPII. Em 2014, quando ingressei nela, me apaixonei 
imediatamente pelo Plano de Curso, e, aos poucos, fui (e ainda estou) conhecendo um universo 
de manifestações visuais que vão além do mainstream da História das Artes Visuais. Foi neste 
trabalho, e graças, principalmente, à colega de equipe Eliane Mattozo de Mattos14, que comecei 
a me questionar sobre as formas como classificamos o que é, ou o que não é, Arte. Ou, no que 
diz respeito ao ensino, que artefatos visuais podem ser objeto da disciplina Arte? Processo que, 
hoje compreendo, tem uma ligação direta com a proposta da cultura visual, quando vai além dos 
objetos e obras “de arte”.

Graças à condição de homem gay e o desejo de engajamento, na escola, sobre as 
questões de sexualidade, já estudava o assunto (SOUZA, 2017, p. 17-19) e, nessa equipe, tenho a 
oportunidade de fazer parcerias com a Profª Viviane Viana de Souza15, com quem venho realizando 

13 Refere-se a trabalhar eixos de caráter mais formal, por exemplo, valendo-se de artefatos visuais que se ligam a eixos 
que privilegiam as questões de cunho cultural.
14 Foi coordenadora da equipe de Artes Visuais do CSCI de 2006 a 2016, participando ativamente de algumas 
reformulações do Plano de Curso para os AIEF e de discussões sobre as leis afirmativas já citadas, tendo uma larga e 
rica experiência com a educação de crianças. Atualmente, é coordenadora do NEPArtE. Sua pesquisa de Mestrado em 
História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ trata de questões da arte contemporânea brasileira, com foco em 
trabalhos de Waltércio Caldas.
15 Pesquisadora do campo da História da Arte, com Mestrado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, estuda artistas mulheres 
brasileiras do século XIX (Abigail de Andrade e Julieta de França). Juntos, realizamos minicursos para estudantes de 
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trabalhos de formação ligando Artes Visuais – Cultura Visual – Educação – gênero/sexualidade.  
Esse contexto de trabalho e pesquisa me levou ao interesse pela noção de “fronteira” por Guacira 
Louro (2015, p. 20), como “lugar de relação, região de encontro, cruzamento e confronto”, como 
forma de “pôr em contato” campos do conhecimento (especialmente a Arte e a Educação), para 
desestabilizá-los, desnaturalizá-los, estranhá-los, questioná-los16. Sobre isso, disse:

Por que apresentar este contexto nesta pesquisa? Em primeiro lugar, para nós, 
esta quebra de fronteiras entre as linguagens artísticas equivale à necessidade 
de analisar uma série de limites/fronteiras que estabelecemos entre os sujeitos 
e nos sujeitos com relação às possibilidades de exercício/leitura de gêneros e 
sexualidades. Em segundo lugar, artistas [contemporâneas/os das décadas de 
1950/60] (...) exigiram da crítica e das teorias da Arte que estas se refizessem. O 
entendimento sobre o que poderia ser considerado arte teve de se transformar 
e todas as instituições com poder para decidir sobre o assunto tiveram que se 
adaptar (SOUZA & NOGUEIRA, 2018, p. 155).

Outra oportunidade que o NEPArtE tem oferecido, é de travarmos contato com 
mulheres negras e homens negros, fazendo pesquisa conosco e/ou contribuindo com seus 
fazeres. Em 2017, se juntou ao grupo a Profª Natália Regina Brito da Silva17, de Artes Visuais, 
responsável por apresentar o trabalho do núcleo no SIAEB (UFBA, em 2017) e a pesquisadora 
Juliana do Nascimento Correia18. Também em 2017 iniciamos uma parceria com o Grupo Pesquisa 
em Africanidades na Dança-Educação – PADE/UFRJ, com Alexandre Carvalho dos Santos19 e André 
Vinicius Gomes da Silva20. Completando o grupo que forma o NEPArtE, temos a Profª Camila do 
Socorro Aranha dos Reis21.  

Trago este contexto ao texto, neste momento, para demonstrar como teorias que 
nos alimentam se transformam em prática, incluindo a própria formação do grupo. Evidenciar 
sujeitos/fazedoras(es) da pesquisa – homens e/ou mulheres, negras/os ou brancas/os etc – tem 

Especialização no Programa de Residência Docente do CPII e propusemos a disciplina “Gênero, Sexualidade, Artes 
Visuais e Educação”, em especialização presencial que deve ser iniciada no primeiro semestre de 2019.
16 Durante o mestrado, alguns trabalhos do pesquisador do campo da cultura visual Belidson Dias surgiram em 
meu horizonte. Atualmente, tenho aprofundado estudos sobre as relações que faz entre cultura visual – gênero – 
sexualidade – teoria queer, inclusive suas abordagens com relação às “epistemologias de fronteira” (DIAS, 2011).
17 Especialista em Educação Psicomotora, trabalhou no CSCI como professora em 2017.
18 Mestranda em Educação do Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias (Afrosin) Infâncias, Artes, 
Natureza e Relações Étnico-Raciais, da UFRRJ. A primeira parceria com a pesquisadora se deu no evento “21 Dias 
Contra o Racismo”, no qual Correia apresentou no CSCI o documentário “Menino 23”, com debate posterior envolvendo 
docentes de Artes Visuais e Música. 
19 Professor do curso de Dança da UFRJ. A primeira parceria com o NEPArtE se deu em 2017, quando o PADE/UFRJ 
ministrou oficina para o grupo de docentes e servidoras/es do campus e apresentou em evento para estudantes e 
familiares. É, também, Babalorixá, o que o move na pesquisa e na luta contra o preconceito e a Intolerância Religiosa.
20 Membro do PADE/UFRJ e professor de Artes Visuais formado recentemente pela UFRJ. Participa do NEPArtE desde 
2015, quando realizava estágio no campus.
21 Mestre em Artes Visuais pela UERJ, doutorando em Memória Social pela UERJ. Em 2017, realizou trabalho com crianças de 3º 
Ano intitulado “Estandartes para os Orixás”, sobre o qual estamos produzindo reflexão e texto acadêmico atualmente.
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ligação direta com o conceito de “lugar de fala”, apropriado pela filósofa Djamila Ribeiro de estudo 
da área de comunicação (AMARAL, 2005) e ligado ao feminismo negro, do conceito de “feminist 
standpoint theory” (teoria do ponto de vista feminista) de Patrícia Hill Collins (apud RIBEIRO, 
2017, p. 60), que “enfatiza menos as experiências individuais dentro dos grupos socialmente 
construídos do que as condições que constituem estes grupos”. Esta ação ocorre a partir do 
pressuposto de que, se o debate sobre lugar de fala é “principalmente, um debate estrutural” 
(ibid, p. 61), é essencial que transformemos o grupo que pesquisa, com pessoas que vivenciam, 
no corpo, essas condições.

Como dito anteriormente, o Plano de Curso do CPII vem reagindo rapidamente às 
leis afirmativas, e os estudos sobre artes e culturas africanas e afro-brasileiras, com as crianças, 
ocorre desde 2004. Contudo, com a formação do NEPArtE e graças a discussões sobre “lugar 
de fala”, que vínhamos ouvindo em espaços variados, e, também, com a passagem de três 
professoras negras pela equipe de Artes Visuais entre 2015 e 201722, assim como os estudos e 
participações em grupos de estudo e/ou em movimentos sociais, religiosos, artísticos negros e/ou 
feministas, sentimos a necessidade de transformar o grupo, convidando pessoas que pesquisam 
porque vivenciam opressões de raça – o racismo – se reconhecem enquanto negras/os; e de 
gênero – o sexismo – porque se reconhecem enquanto mulheres, pessoas do gênero feminino. 
Ou que vivem a intersecção destas opressões – de raça e de gênero; e outras. Acreditamos, com 
Ribeiro (2017, p. 64) que

Quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos falando de locus 
social, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. 
Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista de que somente o 
negro pode falar sobre racismo, por exemplo. [E que] ocupar localização comum 
em relações de poder hierárquicas não implica em se ter as mesmas experiências 
[e percepções de mundo].

Com esta fala de Djamila Ribeiro, voltamos à importância que damos às questões 
étnico-raciais, porque dizem respeito à realidade da maioria de nossas/os alunas/os; e marcamos 
a necessidade que surgiu, no grupo, de representatividade de pessoas negras. Como bell hooks 
propõe, sentimos o desejo de partilhar o “lugar da dor”, sobre o qual conversávamos com as 
crianças (sobretudo as negras):

Não é fácil dar nome à nossa dor, teorizar a partir deste lugar. Sou grata às 
muitas mulheres e homens que ousam criar teoria a partir do lugar da dor e da 
luta, que expõem corajosamente suas feridas para nos oferecer sua experiência 
como mestra e guia, como meio para mapear novas jornadas teóricas. O trabalho 
delas é libertador (hooks, 2013, p. 103).

22 Natália Regina Brito da Silva, Regina Clélia Cardozo da Silva e Rosana Pinto da Silva.
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Durante o mestrado, bell hooks foi a primeira autora do feminismo negro com quem 
tive contato, e me ajudou a iniciar estudos sobre articulações entre categorias de opressão, a 
partir daquela que privilegia – gênero, raça e classe; bem como a me compreender dentro destas 
relações. Desde então, venho conhecendo outras autoras, como Audre Lorde, Glória Anzaldúa, 
Patrícia Hill Collins e o Coletivo Combahee River (dos Estados Unidos), bem como autoras 
brasileiras, como Djamila Ribeiro, Giovana Xavier e Sueli Carneiro. Finalizo esta seção com a 
afirmação de hooks (2013, p. 97), que certamente representa todas essas autoras, o trabalho de 
Marielle Franco, e nosso caminho em direção à representatividade em nosso núcleo de pesquisa 
e entre nossas crianças:

Se o testemunho pessoal, a experiência pessoal, é um terreno tão fértil para a 
produção de uma teoria feminista libertadora, é porque geralmente constitui a 
base da nossa teorização. Enquanto trabalhamos para resolver as questões mais 
prementes da nossa vida cotidiana (...) nos engajamos num processo crítico de 
teorização que nos capacita e fortalece (hooks, 2013, p. 97).

Práticas pedagógicas em 2018

Primeiramente, é importante tratar sobre ações cotidianas realizadas com as crianças, 
como as aulas em formato de roda, privilegiando a circularidade, como proposto pelo material “A 
Cor da Cultura” (TRINDADE & BRANDÃO, 2010), uma das bases para pensar propostas e discutir 
o Plano de Curso para os AIEF, quando da aprovação da 10.639/2003. E, também, da prática de 
mostrar fotografias das/os artistas, sempre relevando aspectos de suas identidades (presentes 
ou não nas obras) que, não raro, são compartilhados pelas crianças em suas vidas, suas peles, 
cabelos, dores e alegrias diárias. 

O ano letivo do CPII iniciou-se em abril, ou seja, um mês após o assassinato da vereadora 
Marielle Franco. Partimos da abordagem de stencils com silhuetas da vereadora, presentes em 
diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro e da ideia de fazer arte enquanto protesto. Discutimos 
com as crianças sobre a silhueta enquanto forma de apagamento da identidade e, dialeticamente, 
como marcação desta. Para tal, nos aproximamos dos trabalhos de Luang Senegambia, artista 
carioca que trabalha com silhuetas negras para retratar orixás da cultura Iorubá. Este trabalho, a 
proposta inicial do ano de 2018, foi realizado com 29 turmas de 2º ao 5º Ano. Cada criança recebia 
uma folha de papel collorset colorida e a silhueta de um rosto em preto. Em seguida, tinham de 
buscar em revistas variadas imagens que conversassem com as temáticas expostas acima, dentre 
outras que surgiam em cada turma, de cada criança. 
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Figura 1: Estudantes de 3º Ano realizando o trabalho; Trabalho do 5º Ano; Luang Senegambia após discussão com 
turma de 2º Ano (Fotos: NEPArtE)

Figura 2: Mural com trabalhos de turmas de 2º e 4º Ano (Fotos: NEPArtE)

Seguindo as práticas pedagógicas de 2018, nas turmas de 3º e duas turmas de 4º Ano, 
abordamos a artista tanzaniana/britânica Lubaina Himid23. Nas turmas de 3º Ano, para a abordar 
os eixos “Arte e Ancestralidade” e “Artes Africanas e Afrobrasileiras”, mesclamos as silhuetas de 
Himid (que falam sobre aspectos da cultura popular da Tanzânia) com festas populares brasileiras, 

23 A artista foi a primeira artista mulher negra a vencer o Prêmio Turner Prize, em 2017, importante premiação das 
Artes Visuais no Reino Unido. A artista tem ligação direta com o movimento negro de lá e seu trabalho aborda, 
também, questões relativas à escravidão.
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especialmente as festas juninas. A partir de moldes produzidos por docentes24, as crianças de 3º 
Ano produziram seus personagens25. 

Figura 3: Molde para desenho dos corpos; Trabalhos individuais agrupados (Fotos: NEPArtE)

Figura 4: Warp and Weft, Lubaina Himid, instalação, 201726

Com duas turmas de 4º Ano, após apresentar a artista Lubaina Himid e contextos 
do seu país de nascimento – a Tanzânia – as crianças se interessaram pelo artista Edward Said 
Tingatinga, artista que deixou uma tradição artística com o desenho de animais. Nestas turmas, 
foram formados grupos de 4 a 6 crianças, que produziam trabalhos com tinta guache sobre suporte 
preparado com papel Kraft, se utilizando de fotografias de animais da flora brasileira (Tingatinga 
faz o mesmo com a flora tanzaniana), sempre prestando atenção em padronagens27 presentes nas 
peles, cascos e penas destes animais. 

24 A oficina “Bonecos Articulados” foi realizada com a equipe de Artes Visuais, tendo como ministrante o estagiário do 
curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFRJ, Jandir Moreira, dentro das atividades do NEPArtE. A proposta partiu do 
próprio estagiário, com o objetivo de criar possibilidades para este trabalho descrito acontecer. 
25 Em 22 de setembro, produziremos uma instalação (como são os trabalhos de Himid) com os resultados das 8 
turmas (200 estudantes), em evento interno do campus.
26 Disponível em: https://firstsite.uk/whats-on/lubaina-himid-warp-weft/ Acesso em 19/08/2018.
27 Para realizar este trabalho, retomamos conteúdos relativos ao 2º Ano e o estudo das Artes Indígenas, quando 
tratamos de maneiras como as diferentes etnias indígenas realizam padronagens a partir dos animais, bem como os 
significados das mesmas.
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Figura 5: Estudantes com trabalho finalizado; pintura de Edward S. Tingatinga28 (Fotos: NEPArtE)

Atualmente, com as sete turmas de 4º Ano, estamos abordando a artista negra 
brasileira Sonia Gomes, única do país a ter seu trabalho exposto na Bienal de Veneza de 2016. 
Sua obra tem sido mote para retomar o conteúdo do 1º trimestre (Plano Bidimensional), com 
seus livros feitos de costuras; para iniciar o do 2º (Espaço Tridimensional), com seus bordados em 
objetos; e fazer ponte com o 3º (Linguagens Híbridas), na instalação exposta na Bienal de Veneza. 
Com isso, mostramos às crianças como o trabalho de uma artista contemporânea pode perpassar 
variadas linguagens, suportes e maneiras de expor. Sem deixar de marcar, mais uma vez, que 
realizamos este ensino a partir de uma artista mulher e negra.

Considerações Finais

Este trabalho não traz uma reflexão teórica consistente sobre o campo da cultura 
visual ou sobre o debate ensino de arte – cultura visual. Contudo, o que gostaria de marcar é que 
nos aproximamos deste campo a partir de uma postura “de fronteira” (DIAS, 2011): transcultural, 
transdisciplinar, que privilegia atravessamentos, questiona e mescla categorias e campos de 
conhecimento, se pergunta sobre o status dos objetos que são, ou não, considerados “arte”, e, 
principalmente, dá especial atenção às questões do cotidiano de estudantes, aos diferentes e 
variados artefatos visuais que perpassam suas vidas. Este é um escrito que tem o objetivo de nos 
aproximar do campo, das discussões e das pessoas que pesquisam a relação entre cultura visual 
e ensino de arte no Brasil. Concluo dizendo que os trabalhos pedagógicos e reflexões deste texto, 
acerca da relação entre gênero e racismo, dizem respeito a investigações do dia a dia, e temos 
realizado muitas outras maneiras, bem antes da própria formação do NEPArtE, mas, que optei por 
realizar esta forma de escrever – o relato de experiência – por acreditar que urge, no Brasil, que 
lancemos olhares para o que é realizado em salas de aula, especialmente na área de Arte e da 
cultura visual, locus privilegiado da criação e do pensamento divergente.

28 Disponível em https://br.pinterest.com/articulateeduca/tingatinga/ Acesso em 10/08/2018.
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