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Resumo: Este texto discute os dados de uma pesquisa de doutorado, em andamento, (do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas) a qual 
objetiva investigar as concepções dos∕as professores∕as de Artes Visuais de escolas 
públicas quanto às imagens da cultura visual e as relações de gênero no currículo 
escolar. Neste trabalho, busca-se entrelaçar os temas de cultura visual, Artes Visuais, 
gênero e currículo, a partir de um recorte bibliográfico baseado em textos de alguns 
autores∕as que tratam de tais temáticas. Além dos∕as autores∕as focaliza-se ainda, o 
trabalho de três artistas contemporâneas que tratam de questões sociais e de gênero em 
suas obras. O texto contribui para destacar a relevância de uma educação crítica das 
imagens e a possibilidade de desconstrução de ideias que remetem a estereótipos, 
particularmente, no que concerne a gênero. 
 
Palavras-chave: cultura visual; artes visuais; gênero; currículo.  
 
 
Abstract: This paper discusses the data of an ongoing doctoral research (from the 
Postgraduate Program in Education of the Federal University of Pelotas) which aims to 
investigate the conceptions of art teachers of public schools regarding images of visual 
culture and gender relations in the school curriculum. In this work, we seek to interweave 
the themes of visual culture, Visual Arts, genre and curriculum, based on a bibliographic 
clipping based on texts of some authors that deal with such subjects. Besides the authors, 
the work of three contemporary artists dealing with social and gender issues in their works 
is also focused. The text contributes to highlight the relevance of a critical education of 
images and the possibility of deconstruction of ideas that refer to stereotypes, particularly 
with regard to gender. 
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Gênero, Artefatos visuais e práticas curriculares  

Os artefatos visuais presentes nas escolas reforçam e representam o que 

deve ser feito no interior das mesmas. São produções culturais que carregam 
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conjuntos de crenças e seus efeitos discursivos aparecem na maneira de ser e 

estar dos estudantes. Em outras palavras artefatos e materiais tornam-se parte 

das ferramentas e técnicas de governamentalidade no trabalho da política da 

escola (FOUCAULT, 1991 apud BALL et al., 2016).  

Os cartazes e outros recursos visuais são artefatos presentes nas paredes 

das salas e corredores das escolas. Os mesmos contribuem para o processo de 

formações discursivas do: “bom aluno∕a”, “bom desempenho”, “bom 

comportamento”, etc.  

É importante destacar que esses recursos visuais fazem parte da cultura 

visual, e que a mesma compreende estudos que vão além das visualidades 

artísticas, visto tratar-se de um campo amplo que procura investigar também as 

imagens produzidas pela mídia e todas as imagens originárias da vida cotidiana 

(SOUZA, 2016). 

Esses discursos dominantes, que se apresentam através dos recursos 

visuais, controlam e determinam como deve ser o∕a estudante ideal, e priorizam e 

estabelecem normas e padrões a serem seguidos. Tais normas e padrões 

acabam regulando, produzindo, normalizando e dividindo os∕as estudantes, 

naturalizando inclusive o que é entendido como aceitável e esperado de meninos 

e meninas no interior das escolas. 

As práticas curriculares se destinam muitas vezes à regulação dos corpos, 

do que seria “adequado, normal e certo” e os corpos que escapam das normas 

são considerados “inadequados, errados e anormais”, passando a ser o que 

Butler (1999), denominou de “corpos objetos”, que não fazem parte do “esperado 

para o seu sexo” (PARAÍSO, 2016). 

Reformular os pensamentos e as práticas curriculares, referentes àquilo 

que é dado como “certo” e “normal”, é imprescindível para o processo de 

desconstrução de tais concepções. “[é] necessário desaprender e “desfazer-nos” 

de todo o sistema de raciocínio generificado que tem sido acionado nos currículos 

e que diferenciam, hierarquizam e excluem na escola” (PARAÍSO, 2016, p.209). 



 

 

É preciso “desfazer” os raciocínios curriculares e “aprendizagens 

generificadas” que separam e dividem os∕as estudantes. Para isso Paraíso (2016) 

aponta três práticas possíveis neste processo:  

A primeira prática seria de um currículo performativo subversivo, que como 

o próprio nome diz, trabalha pela subversão e para desfazer fronteiras entre 

meninas e meninos. É um currículo que trabalha pelo hibridismo, focaliza nas 

“fusões humanos-máquinas” (HARAWAY, 2000), ao invés de sexo e gênero. 

A segunda prática é a do currículo corpos abertos, que é também 

subversivo, no qual os corpos não se definem por sexo e gênero, nem por bom ou 

mau, certo e errado. Trata-se de um currículo aberto, sempre em transformação. 

Paraiso (2016) referencia Donna Haraway (2000), ao comparar ciborgues a 

“homens e mulheres, meninos e meninas”, dizendo que ambos são construídos e 

podem ser “reconstruídos, remontados e refeitos”. 

A terceira e última prática seria a do currículo alegria, no qual é necessário 

“multiplicar”, no sentido de produzir outros pensamentos. “[...] se o que 

necessitamos é de alegrias, são necessários pensamentos, raciocínios, 

sentimentos e sensações que resistam às vergonhas e contestem as tristezas que 

se vivencia em um currículo” (PARAÍSO, 2016, p.232). 

É um currículo para aqueles∕as alunos∕as que são capazes de subverter as 

classificações, divisões e concepções do aprender através do “pensar, criar e 

reinventar” as propostas do currículo.  

As três práticas apontadas por Paraíso (2016), apresentam a possibilidade 

de desconstrução de pensamentos generificados ainda presentes no currículo 

escolar. Além disso, é preciso destacar que não é possível pensar um currículo 

escolar neutro das representações e reproduções sociais e culturais e a escola 

tem um papel fundamental na troca e produção de conhecimentos. O currículo é 

considerado 

um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na 
moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua 
história, de uma produção contextual. O currículo não é um 
elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de 
poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 



 

 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 
particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 
atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação 
(MOREIRA; SILVA 2011, p.13-14). 

A escola atua na produção de conhecimentos e na criação de significados 

sociais e culturais, dentre outros; e o currículo escolar está envolvido nestas 

ações, especialmente, nas relações de poder que demarcam as diferenças 

sociais, implicando na construção de identidades individuais, femininas e 

masculinas. 

Procurando problematizar as questões de gênero e auxiliar no processo de 

desconstrução das representações visuais presentes no contexto escolar, destaco 

dois trabalhos de autores que tratam de tais temáticas em suas pesquisas. 

A dissertação de Mestrado “O desenho pedagógico e as posições de 

sujeito em Escola ribeirinha de Macapá”, do autor Alexandre Adalberto Pereira, 

apresentada ao programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, da 

Universidade Federal de Goiás, no ano de 2008, apresenta um estudo que 

discute o desenho pedagógico como representação visual, na qual atores sociais 

fazem uso de um repertório culturalmente codificado para construir sentidos. O 

autor apresenta uma percepção de que essas representações são importantes 

artefatos culturais no ambiente escolar e passa a abordá-las como objetos críticos 

e fragmentos de discursos, dos quais os alunos participam ativamente. 

Ainda, de acordo com o autor, as imagens estereotipadas dos desenhos 

pedagógicos são tratadas como processos sociais de representações constituídos 

por políticas e processos de significação; destacando que algumas das 

representações são tornadas mais válidas do que outras e são representações 

que normatizam e modelam significados que irão fazer parte da construção de 

identidades e subjetividades dos estudantes. 

Para Pereira, na prática docente, os desenhos pedagógicos são 

representações que sugerem sentidos estereotipados (representações raciais, 

étnicas e de gênero). Estas visualidades fazem parte do cotidiano escolar, ora 

“enfeitando” murais, alfabetos e livros didáticos, ora fazendo parte das atividades 



 

 

escolares, como exemplo, as tradicionais folhas que contém desenhos prontos, 

mimeografados. 

Nesse sentido as representações podem ser compreendidas como um 

discurso responsável por reforçar as identidades como fixas e definidas. 

Pereira (2008) reafirma através uma abordagem foucaultiana, que vivemos 

em um mundo de representações, no qual tudo é discurso. Neste sentido as 

identidades também são discursos, em que as posições de sujeitos são 

conduzidas por campos de poder que tem por finalidade o controle e a 

normalização.  

Em suma, o autor salienta que a cultura visual ajuda a entender as 

representações como construções políticas, nas quais os processos de 

significação estão atrelados a relações de poder que regulam e determinam 

identidades. 

Outra pesquisa relevante para as temáticas de gênero, cultura visual e 

escola, é a tese da autora Suzana Rangel Vieira da Cunha, que foi apresentada 

ao programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, intitulada “Educação e Cultura visual: Uma trama entre imagens e 

infância”, no ano de 2005. 

A autora desenvolveu uma pesquisa de campo em três escolas infantis do 

município de Porto Alegre, RS, junto às professoras e crianças.  Como 

fundamento da tese, foram utilizados os Estudos da Cultura Visual e os Estudos 

Culturais. Cunha (2005) destaca que as imagens ultrapassam sua função 

decorativa, exercendo uma pedagogia da visualidade.  

O objetivo do trabalho foi analisar e investigar como se constituem e se 

instituem as imagens nas instituições escolares, bem como os usos pedagógicos 

atribuídos a elas. Foram analisados materiais textuais (entrevistas com 

professoras e alunos), e materiais visuais (as imagens acessadas pelas crianças 

e também as produzidas pelas mesmas). 

Ao final da tese a autora sintetiza alguns pontos relevantes e observados 

na pesquisa, nas três escolas. Apresento resumidamente alguns destes pontos: 



 

 

 Em todas as salas de aula, das escolas pesquisadas, haviam imagens, 

muitas destas permaneciam o ano todo, outras apareciam em épocas de 

datas comemorativas; 

 As imagens produzidas pelas crianças eram colocadas em locais de pouca 

visibilidade; 

 Todas as imagens, de todas as escolas, eram escolhidas pelas 

professoras. Assim, as preferências estéticas das professoras são 

transferidas às crianças. A maioria das imagens, presentes nas paredes 

das salas de aula, eram de personagens de histórias infantis. 

 As imagens que as crianças têm acesso nas escolas influenciam seus 

imaginários e produções visuais, assim como as imagens de propagandas, 

desenhos animados e telenovelas, com as quais convivem em seus 

contextos familiares. 

Cunha (2005), afirma que com este trabalho pretende “enfocar e 

problematizar as representações da cultura visual, bem como examinar os efeitos 

que suas práticas culturais estão produzindo sobre nossos modos de ver e 

entender o mundo”.   

As duas pesquisas apresentadas acima, abordam as maneiras de como 

crianças e adolescentes estão sendo educados através de representações visuais 

que apresentam aos estudantes maneiras ideais de “ser” e “estar” na escola e no 

mundo. Essas práticas interferem em seus processos de significação, quanto à 

construção de suas identidades e subjetividades. 

Com isso, tem-se em vista o papel das imagens como produtoras de 

sentidos àqueles que às consomem, contemplam e apreciam, destacando que o 

estudo das mesmas visa contribuir na ampliação do conhecimento, especialmente 

sobre as temáticas que envolvem currículo escolar, questões de gênero e ensino 

de artes visuais. 

 

Cultura visual e arte contemporânea – Possibilidades de desconstrução 

Entende-se relevente que os∕as professores∕as de artes visuais estejam 

sempre atentos às experiências e acontecimentos cotidianos que acabam 



 

 

influenciando na subjetividade dos∕as jovens estudantes, visto que as práticas 

curriculares dessa disciplina ainda apresentam e reforçam binarismos, 

especialmente de gênero. De acordo com Abreu: 

Os conhecimentos levados às salas de aula no contexto do ensino 
de artes visuais, em geral, estão impregnados pelo véu de fumaça 
da heteronormatividade, das normas que impõem as 
representações heterossexuais como as únicas possíveis e 
reforçam a ideia do mundo como um lugar binário, onde somente 
existe a possibilidade de ser mulher ou homem, sem gradações 
ou outras alternativas (ABREU, 2017, p.329). 

A seleção dos conteúdos e atividades sofrem influências do contexto sócio-

histórico-cultural o qual estamos inseridos. Por isso é necessário uma educação 

que promova a compreensão e criticidade em relação à construção das 

diferenças que envolvem não somente gênero, mas também raça, classe, entre 

outras.  

Nesse sentido, o trabalho com imagens da cultura visual pode promover a 

desconstrução de ideias e condicionamentos que delimitam e reforçam 

binarismos e estereótipos tendo em vista um mundo mais plural. 

As relações entre arte e narrativas dominantes, patriarcado e 
discriminações, ações políticas e práticas de resistência contra os 
discursos sexistas, racistas, machistas e homo/transfóbicos são 
temas potentes para serem discutidos em salas de aula, 
justamente porque os contextos do século 21 exigem 
reformulações de nossos conceitos sobre sexualidades, 
orientações de gênero, representações, famílias e 
relacionamentos (ABREU, 2017, p.331). 

A educação através da cultura visual, mais especificamente a partir das 

imagens da arte contemporânea (por possuir artistas mulheres que discutem e 

trabalham as questões de gênero em suas obras), possibilita repensar os 

conceitos que foram estabelecidos hierarquicamente, em termos histórico e 

cultural; especialmente no que se refere à conduta ideal e adequada para homens 

e mulheres, pois a “diferença dos sexos”  

é sempre invocada para limitar a participação das mulheres aos 
eventos políticos, sociais, esportivos, artísticos, científicos, para 
imobilizá-las e reduzi-las a seus corpos e, sobretudo, para limitar 
suas presenças e capacidades nos fatos e na memória dos 
acontecimentos (NAVARRO-SWAIN, 2013, p.53). 

Referindo-se às obras artísticas, é possível afirmar que esta ainda é uma 

atividade dominada e reconhecida pela presença dos homens. Embora este fato 



 

 

possa estar em constante debate, é notável a maior incidência da divulgação de 

imagens e obras criadas por artístas homens. As mulheres, provavelmente devido 

à sua aparição como modelos de desenhos, pinturas, gravuras e outras artes, são 

mais reconhecidas por serem retratadas e menos, como protagonistas e autoras 

destas.  

Compreendendo a importância das temáticas que envolvem artes visuais, 

cultura visual e gênero buscou-se destacar, a seguir, três artistas 

contemporâneas e quatro trabalhos das mesmas. 

A artista Anna Maria Maiolino, nascida na Itália em 1942, apresenta em 

suas obras questões relativas a pertencimento, subjetividade e feminino. Produziu 

a obra “Por um fio” (1976), a qual faz parte de uma longa série chamada 

“Fotopoemação” iniciada nos anos 1970, em que atos performativos são captados 

a partir de fotografias.  

Em “Por um fio”, Anna Maria encontra-se ao centro de sua mãe e sua filha 

(Figura 1). Três gerações ligadas por um fio de macarrão que pode simbolizar a 

tradição italiana e a genealogia feminina. 

Questões identitárias também podem estar presentes na obra, pois embora 

a artista tenha nascido na Itália, mudou-se para o Brasil e desenvolveu toda a sua 

produção artística, adotando sua nacionalidade em 1968 (CARRION, 2018). 

 

Figura 1: Obra Por Um Fio, 1976.  
Fonte: ARTEQUEACONTECE, 2019. 

 

A artista Rosana Paulino, nascida em São Paulo em 1967, produz obras 

ligadas a questões sociais, étnicas e de gênero. Paulino utiliza linhas e agulhas, 



 

 

tecidos e objetos “banais” para elaboração de suas obras (Figura 2). A artista 

afirma que “o fio que torce, puxa, modifica o formato do rosto, produzindo bocas 

que não gritam, dando nós na garganta. Olhos costurados, fechados para o 

mundo e, principalmente, para sua condição de mundo” (PAULINO, 1997 apud 

TVARDOVSKAS, 2010). 

 

Figura 2: Série Bastidores, 1997, imagem transferida sobre tecido, bastidor e linha de costura, 
30cm. 

Fonte: Fotografia de Fabiana L. de Souza (MAM, São Paulo), 2018. 
 

Na série Bastidores, a artista apresenta a condição da mulher negra na 

sociedade brasileira a partir de imagens que expressam uma supressão de seus 

direitos.  Questões de gênero e de etnia são demonstradas na série, na qual a 

artista procura expressar o machismo e o racismo que ainda oprimem muitas 

mulheres brasileiras (PIMENTEL, 2018).  

Desta forma, em seus trabalhos, é apresentada uma expansão no campo 

das artes visuais, apresentando obras que transitam entre a escultura e o objeto, 

a gravura, a fotografia e a pintura, e mesmo, revela-se em instalações-

performance, buscando inserir nestas variadas linguagens artísticas, o cotidiano 

da mulher brasileira, por meio da utilização de objetos simples, de uso doméstico.  

Outra artista que retrata questões de gênero em suas obras, em especial a 

violência contra a mulher, é Beth Moysés, nascida em São Paulo em 1960.  

A produção de Beth Moysés inclui: instalações, performances, fotografias, 

entre outras obras. Na série Noivas do Carandiru (Figura 3), a artista retratou 

noivas em uma cerimônia de casamento dentro do presidio.  



 

 

Fiquei [...] instigada a saber o que poderia seduzir essas mulheres 
a casar-se com a violência, unindo-se a um detento discriminado 
pela sociedade, sem a menor perspectiva de uma vida familiar [...] 
A preparação para o ato da cerimônia era igual à de noivos 
comuns, porém a expectativa não poderia ser a mesma. Logo 
após os atos civil e religioso, os casais se despediram do “conto 
de fadas”. As noivas se despiram da fantasia e voltaram à cruel 
realidade de suas vidas (MOYSÉS, 2004, p.99). 

 

 

Figura 3: Fotos da série “noivas do Carandiru”, 2000. 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Na obra "5664 Mulheres" (Figura 4), Beth Moysés reproduziu a bandeira do 

Brasil com cápsulas de bala usadas. Na parte de baixo da “bandeira", tem um 

tecido de tule bordado com pérolas semelhante a um vestido de noiva. O trabalho 

foi produzido para denunciar a quantidade de mulheres que morreram vítimas do 

parceiro no ano de 2013. A obra encontra-se no Museu de Arte Contemporânea 

da USP, em São Paulo. 

 



 

 

Figura 4: 5664 mulheres, 2014. 
Fonte: Fotografia de Fabiana L. de Souza (MAC-USP, São Paulo), 2018. 

 

Sobre o trabalho das três artistas, percebe-se que Anna Maria Maiolino 

apresenta questões que envolvem o feminino nas gerações como também 

questões que envolvem pertencimento e identidade feminina. Já as obras das 

artistas Rosana Paulino e Beth Moysés evidenciam as condições de vida de 

muitas mulheres na sociedade brasileira, desde as expectativas e os anseios pela 

constituição de uma família, independente das tristes realidades, as quais ainda 

se submetem; como também as questões de injustiça e violência que abrangem 

gênero, raça, etnia, entre outros que além de reprimir os direitos das mulheres 

podem ainda interromper suas próprias vidas.   

 

Considerações Finais 

Tendo em vista a função da escola, entende-se que ao mesmo tempo em 

que ela propaga conhecimentos, também atua no sentido de produção de 

identidades, sejam elas de gênero, classe, raça, entre outras, o que contribui para 

as desigualdades e diferenças. 

Neste sentido, no presente texto, buscou-se entrelaçar os temas de cultura 

visual, Artes Visuais, gênero e currículo argumentando a favor de uma educação 

crítica das imagens e a possibilidade de desconstrução de ideias e 

condicionamentos que remetem a estereótipos, especialmente no que se refere a 

gênero. 
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