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Resumo 

Trago aqui a apresentação de um recorte de pesquisa de mestrado em andamento que 
trata do ensino de arte a partir da cultura visual (MIRZOEFF, 2018), levando em conta 
reflexões interseccionais (AKOTIRENE, 2018) sobre gêneros e orientações sexuais, em 
diálogo com teorias da cultura visual, que tratam de gênero, de teorias feministas num 
sentido plural, a partir de saberes localizados (HARAWAY, 2009), teoria queer (LOURO, 
2001) e descolonialidade (LUGONES, 2014). Meu percurso consiste em estabelecer esse 
diálogo através de conteúdos produzidos no Youtube e das referências propostas. Utilizo 
como recurso instrumental a criação de uma personagem – a “criança viada”, propondo 
outras práticas/reflexões para o trabalho na escola que visa garantir/desejar/esperançar 
um olhar solidário de todas nós para toda criança que a habita. Ao desenvolver um 
trabalho que trata de questões de gênero, referencio o campo dos estudos feministas, a 
partir das contribuições do feminismo negro, do transfeminismo (JESUS, 2012) e da 
teoria queer. Estas referências constroem segurança para o existir da criança viada, para 
ser amada e respeitada, mesmo que, para além de viada, ela seja gorda, negra, pobre, 
chata, menino, menina, evangélica, refugiada, cega, etc. Estas novas visualidades 
propostas, trazem protagonismos de maneira distinta da mídia tradicional, uma vez que 
possuem recursos técnicos e espaço na plataforma de vídeos online para 
produzir/difundir conteúdos historicamente invisibilizados pelo poder colonial 
cisheteropatriarcal. São novos modos de ver o mundo, que, junto à nossa ação 
educadora, propicia às crianças viadas possibilidade de futuro.  

Palavras-chave: Ensino de Arte, Criança, Youtube, Feminismo  

 

 

Abstract 

Here it comes a cutout of my master’s research in progress, about the art teaching 
from the point of view of visual culture (MIRZOEFF, 2018), with intersectional 

reflections (AKOTIRENE, 2018) about genders and sexual orientations, in dialogue  with 
visual culture, gender, feminists theorists, in a plural way, from localized knowledges 
(HARAWAY, 2009), queer theory (LOURO, 2001) and decolonization (LUGONES, 2014). 
My path consists in to establish this dialogue through Youtube’s content and the theorical 
references. I use as instrumental resource the: “criança viada” character creation, also 



proposing others practices/reflexitions to the school’s work which aims to 
assure/desire/hope for a solidary glimpse from all of us to all children. In developing a 
work that talk about gender issues, I refer the feminist field of studies, with the black 
feminists’ contributions, the transfeminism (JESUS, 2012) and the queer theory. Those 
references build safety to the criança viada being, to be loved and respected, even if, in 
addiction of viada, she is fat, black, poor, annoying, boy, girl, protestant, refugee etc. 
Those new visibilities positions, historically invisible by the colonial cisheteropatriarchial, 
are ways to view the word as new possibilities of future to the crianças viadas. 

Key word: art teaching, child, Youtube, Feminism 

 

 

Introdução 

 

Figura 1 Bia Leite: Travesti da Lambada e Deusa das Águas – 2013 
Acrílica, óleo e spray sobre tela (100 cm x 100 cm) – Queer Museu – 2018 – Rio de Janeiro1 

 

O objetivo principal desta pesquisa, é explicitar que conteúdos produzidos na 

plataforma de vídeos (Youtube), é uma excelente fonte de repertório, que dialoga 

saberes que tornam possível traduções e aprendermos umas sobre as outras. 

Para criança viada, é o lugar que ela encontra referências positivas. Estes 

conteúdos estão in/formando, ampliando repertórios de todas nós, numa dinâmica 

de produção e consumo que ainda precisa de busca de tradução das áreas de 

conhecimento que compõem o campo da cultura visual, é um tipo de mídia que 

possui comportamentos e agenciamentos ainda muito recentes, que ainda nos 

                                                           
1 Canal “Arte de Segunda” visitando o queer museu: https://youtu.be/0_zfO9jK-Co (4.959 
visualizações) publicado em 26 de agosto de 2018, acessado em 06 de junho d 2019. 

https://youtu.be/0_zfO9jK-Co


escapa para pesquisa acadêmica, um obstáculo prático e exemplar da dificuldade 

da busca de tradução pela ciência. 

Desenvolvo este artigo caminhando com as autoras: Donna Haraway (2009), 

María Lugones (2014), Guacira Lopes Louro (2001), Jaqueline Gomes de Jesus 

(2012), Djamila Ribeiro (2018), Carla Akotirene (2018) e Nicholas Mirzoeff (2016). 

Por tratar de conteúdos da plataforma de vídeos, realizo também, referências que 

enriquecem a discussão teórica aqui proposta através de uma curadoria de 

vídeos, apresentada especialmente nas notas de rodapé, num exercício de 

provocar a leitora e leitor deste artigo a enriquecer as reflexões propostas 

assistindo aos vídeos aqui referenciados. 

É também perguntar se estes conteúdos produzidos em rede, faz com que a 

criança viada (Figura 1) não se sinta mais sozinha. Nas imagens e telas que a 

cerca, estas referências protagonizadas pelas e pelos youtubers contribuem para 

que ela se veja e se sinta representada? Ela não está mais sozinha? Ela percebe 

que há múltiplas possibilidades de vida digna? E trazendo essas possibilidades e 

referências para a escola, “Como praticamos umas com as outras, engajando-nos 

em diálogo na diferença colonial? Como saber que estamos fazendo isso?” 

(LUGONES, 2014. P. 950). 

Realizo um deslocamento como faz María Lugones em “Rumo a um feminismo 

descolonial” ao partir da teoria feminista das mulheres de cor, do norte global, à 

construção epistêmica de um feminismo do sul a partir da diferença colonial2 em 

um “locus fraturado”3. Orientados a partir de Haraway (2009) tal deslocamento se 

refere à minha construção de discursos num saber localizado, no desejo de 

traduzi-lo, mesmo que parcialmente), mas que proporciona contraste. Isso me 

possibilita exercer a possibilidade de um olhar diferente sobre a Escola e suas 

                                                           
2“Conforme me desloco metodologicamente dos feminismos de mulheres de cor para um 

feminismo descolonial, penso sobre feminismo desde as bases e nelas, e desde a diferença 
colonial e nela, com uma forte ênfase no terreno, em uma intersubjetividade historicizada, 
encarnada. A questão da relação entre a resistência ou a contestação à colonialidade de gênero e 
a descolonialidade está mais sendo posta aqui do que sendo respondida. Mas me proponho, sim, 
a entender a resistência à colonialidade do gênero a partir da perspectiva da diferença colonial” 
(LUGONES, 2014, p. 940). 

3 “A leitura move-se contra a análise sociocientífica objetificada, visando, ao invés, compreender 
sujeitos e enfatizar a subjetividade ativa na medida em que busca o lócus fraturado que resiste à 
colonialidade do gênero no ponto de partida da coalizão. Ao pensar o ponto de partida desde a 
coalizão, porque o lócus fraturado é comum a todos/as, é nas histórias de resistência na diferença 
colonial onde devemos residir, aprendendo umas sobre as outras.” (LUGONES, 2014, p. 948) 



práticas a partir da imagem abjeta, invisibilizada da “criança viada” e de seu 

percurso4 na vida escolar. 

Uso esta imagem como recurso metodológico de resistência à “colonialidade do 

gênero no ponto de partida da coalizão” (LUGONES, 2014, p.948). Aqui a 

diferença parte do reconhecimento de, ao me ver criança viada e ao me ver na 

diferença, encontro coalizão nas imagens de crianças negras, pobres, indígenas, 

meninas, meninos,  brancas, deficientes, hiperativas, opositoras, autistas, gays, 

lésbicas, transexuais, mimadas, abusadas, inteligentes, abastadas e faveladas. 

Todas sob o domínio da visualidade do poder colonial, cisgênero5, heterossexual 

e branco, compulsoriamente inseridas na Escola brasileira. 

Evoco a figura da criança viada a partir de minha própria experiência – criança 

viada, gordinha, baixinha, de voz fininha e moradora do campo – caminho agora, 

propondo uma conversa sobre produção, disseminação e problematização de 

novos conhecimentos, de novas visualidades, modos de ver e modos de viver a 

partir de um  pensamento de fronteira e da diferença colonial.  

Trago ao longo do artigo uma curadoria6 através de referências a canais da 

plataforma de vídeos Youtube, ou a “TV feita por você” (numa livre tradução), de 

                                                           
4 “Na viagem quem empreendem ao longo da vida, alguns sujeitos deixam-se tocar profundamente 
pelas possibilidades de toda ordem que o caminho oferece. (...) Saboreiam intensamente o 
inesperado, as sensações e as imagens, os encontros e os conflitos, talvez por adivinharem que a 
trajetória em que estão metidos não é linear, nem ascensional, nem constantemente progressiva. 
Suas aventuras podem, no entanto, parecer especialmente arriscadas e assustadoras quando se 
inscrevem no terreno dos gêneros e da sexualidade - afinal essas são dimensões como 
“essenciais”, “seguras” e “universais” – que, supostamente, não podem/não devem ser afetadas 
ou alteradas. Por isso o efeito e o impacto das experiências desses sujeitos são tão fortemente 
políticos - o que eles ousam ensaiar repercute não apenas em suas próprias vidas, mas na vida de 
seus contemporâneos. Esses sujeitos sugerem uma ampliação nas possibilidades de ser e de 
viver. Acolhem com menos receio fantasias, sensações e afetos insinuam que a diversidade pode 
ser produtiva. Indicam que o processo de se “fazer” como sujeito pode ser experimentado com 
intensidade e prazer. Fazem pensar para além dos limites conhecidos. Para além dos limites 
pensáveis. Afetam, assim, não só os próprios destinos, mas certezas, cânones e convenções 
culturais “(LOURO, 2015. P. 23-24)”.  
5 Chamamos de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 
atribuído quando ao nascimento (JESUS, 2012, p. 11). 
6 No vídeo “10 profissões das Artes do Canal “Vivieuvi”, publicado em 29 de abril de 2019 - 
https://youtu.be/TQHeAPenBgw?t=86 (15.626 visualizações), acessado em 06 de junho de 2019. 
Vivian Villanova define o trabalho de curadoria da seguinte forma:  “O curador é uma figura 
importante para a arte contemporânea. Ele é a pessoa que seleciona objetos artísticos para 
participar de uma exposição, mas mais do que isso, ele adiciona discurso a uma exposição de 
arte. Quando um curador seleciona um objeto para participar de uma exposição, ele também está 
produzindo valor cultural, então o curador é essa pessoa super antenada com tudo que está 
acontecendo, seja no mundo, com temas que ele pode usar para desenvolver uma exposição, 
mas também ele trabalha muito próximo dos artistas: visita ateliers, sabe o que os artistas estão 
produzindo, reconhece novos talentos das artes, que podem ser revelados ao mundo. O curador 

https://youtu.be/TQHeAPenBgw?t=86


protagonistas que se aproximam da ideia de resistência numa perspectiva da 

diferença colonial, pelos seus saberes localizados e pela tentativa, sucessos e 

insucessos de “aprendermos umas sobre as outras” (LUGONES, 2014, p. 948). 

Problematizo o gênero, o racismo, a diferença de classes num viés interseccional. 

Na tentativa de indicar a produção de novas epistemes, de discutir as 

visualidades de nosso tempo, de combater as teorias de conspiração 

impulsionadas por algoritmos criados por [eles]7 num sistema de poder colonial 

cisheteropatriarcal8.  

Neste recorte das produções do Youtube brasileiro, não desconsidero os 

algoritmos que interferem especialmente na disseminação por conta das escolhas 

das gigantes de tecnologia na venda de publicidade. Esta é gerenciada por uma 

inteligência artificial que, através dos acessos e interesses dos consumidores da 

plataforma, sugere publicidade assim como outros títulos e de outros canais de 

criadoras e criadores de conteúdo, conhecida/os como youtubers conforme 

buscamos e assistimos tais canais. Desta forma, me atenho aos discursos de 

canais que de alguma maneira trazem protagonismos das ditas minorias e de 

como estes discursos podem contribuir para reflexão de práticas do ensino de 

artes a partir da cultura visual. Conteúdos que representam as diversidades das 

                                                                                                                                                                                
pensa o conceito da exposição, seleciona os artistas e os trabalhos que vão participar, pensa 
como esses trabalhos vão ser agrupados no espaço, escreve os textos que vão o guiar o visitante 
nessa história contada pela exposição (...) é bem verdade que hoje com a internet o conceito está 
um pouco mais amplo né, porque você mesmo quando seleciona as imagens da sua própria vida 
quando você vai contar uma história no instagram, você está fazendo ali um processo de 
curadoria” (Villanova, 2019).   
 
7 Quando me refiro a [eles] ou somente no masculino em termos de gênero da gramática da 
Língua Portuguesa, entendo que a linguagem é construto cultural e que, portanto, reflete os 
problemas de gênero e de como os vemos no mundo. Me refiro a ambos os gêneros quando falo 
de nós, nós no sentido que Donna Haraway atribui no artigo SABERES LOCALIZADOS: a questão 
da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial, publicado originalmente em 1988 
em Estudos Feministas – Maryland e no Brasil no cadernos Pagu em 1995. Quando utilizo o 
masculino no decorrer do texto é para exprimir o pensamento/agenciamento/visualidade do 
sistema cisheteropatriarcal, de seu poder colonial. Me refiro a [eles], entendendo [eles] pessoas 
encarnadas pelo poder assumido na performance de agenciador/agenciado do Capital em seu 
mais potente exercício de poder. O poder em seu exercício de colonialidade visa garantir e 
potencializar o lucro. Ignorando se a máquina gira em potência da vida ou da morte das pessoas, 
do planeta, das cosmogonias e até mesmo de tudo aquilo que não vemos e não conseguimos 
medir, somente sentir.  
8 Carla Akotire em O que é Interseccionalidade referencia o termo Cisheteropratiarcado a 
Jaqueline Gomes de Jesus. O canal “Cuceta Produções” 
https://www.youtube.com/channel/UCWL4Key_oqqWkVAqS-AMrwg (acesso em 06 de junho de 
2019) também nas falas apresentadas por artistas trans e queer nos vídeos publicados no canal 
realizam a mesma referência para tratar deste conceito. 

https://www.youtube.com/channel/UCWL4Key_oqqWkVAqS-AMrwg


crianças marcadas interseccionalmente, construindo referências e desejando a 

formação de um olhar crítico nessas crianças e naquelas crianças não marcadas 

(brancas, cisgêneras e heterossexuais), para construir condições de aprendermos 

umas sobre as outras. 

[Ele] a serviço do poder colonial 

O homem branco, cisgênero, heterossexual [ele] habita o poder colonial – e nos 

habita - como agenciado(r) e visa a manutenção de poder para sua acumulação 

através da propriedade do capital e do lucro. Assim como todas nós [ele] também 

é um ciborgue9, porém mantém sua invisibilidade, por se tratar de um corpo não 

marcado. [Ele], na sua relação promíscua com a máquina, programa uma 

inteligência artificial amoral. Independentemente de promover a vida ou a morte 

[ele] se interessa apenas pelo acúmulo. [Ele] é encarnado por algoritmos que 

impulsionam o nosso interesse para o “bem” e/ou para o “mal”. [Ele] deseja os 

likes e compartilhamentos. [Ele] otimiza a venda de publicidade num circuito 

imagético potencializador. [Ele] se retroalimenta tanto pelo conteúdo e feedbacks 

dados pelas pessoas que consomem nas redes quanto pela venda de modos de 

vida a partir do “modo como vemos o mundo” Mirzoeff (2018), nos vemos e [os] 

vemos. Nos visibilizamos pela diferença e/ou nos apagamos pelo simulacro de 

performar [ele].  

Como criança viada, eu recorro ao pensamento descolonial, entendendo meu 

corpo e performance como resistência na busca de posicionamento a partir de um 

locus fraturado. Me inspiro na ideia de Lugones (2014): não me percebo como 

uma ideia universal de criança, mas na minha diferença e na diferença das outras 

crianças. Eu “deixo o encantamento de ser “criança” e resisto ao [meu] próprio 

hábito epistemológico de apagá-la. Ao me ver viada, me vejo num mundo 

renovado, então exij[o] de [mim] mesma largar [meu] encantamento com [criança], 

o universal, para começar aprender sobre as outras que resistem à diferença 

Colonial” (LUGONES, 2014, p.948).  

Eu, criança viada tenho como ponto de partida a coalizão, a interseccionalidade10 

como instrumento sensível. Eu não sou uma mulher, mas sinto estranhamento em 

                                                           
9 Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano / organização e tradução 
Tomaz Tadeu – 2. ed. – Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2009. – (Mimo) 
10 “Conforme Kinberlé Crenshaw, a interseccionalidade é, simultaneamente, a maneira sensível de 
pensar a identidade e sua relação com o poder, não sendo exclusiva para mulheres negras, 



perceber que também não sou um homem, estou na fronteira de gênero sendo 

meu corpo um corpo queer11. Para Guacira Lopes Louro:  

Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, 
raro, extraordinário. Mas a expressão também se constitui na 
forma pejorativa com que são designados homens e mulheres 
homossexuais. Um insulto que tem, para usar o argumento de 
Judith Butler, a força de uma invocação sempre repetida, um 
insulto que ecoa e reitera os gritos de muitos grupos homófobos, 
ao longo do tempo, e que, por isso, adquire força, conferindo um 
lugar discriminado e abjeto àqueles a quem é dirigido. Este termo, 
com toda sua carga de estranheza e de deboche, é assumido por 
uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para 
caracterizar sua perspectiva de oposição e de contestação. Para 
esse grupo, queer significa colocar-se contra a normalização – 
venha ela de onde vier. Seu alvo mais imediato de oposição é, 
certamente, a heteronormatividade compulsória da sociedade; 
mas não escaparia de sua crítica a normalização e a estabilidade 
propostas pela política de identidade do movimento homossexual 
dominante. Queer representa claramente a diferença que não 
quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é 
muito mais transgressiva e perturbadora. (LOURO, 2001, p 541) 

Como criança viada, posso não dominar as abstrações cognitivas que me traria 

resistência pela argumentação, mas em mim mesma, minha existência é uma 

episteme que resiste, eu não busco o locus fraturado, a fronteira, eu o habito e 

nela performo minha vida. Corroborando essa ideia,  

Precisamos questionar o olhar-posicionamento que coloca a 
Ciência como único lugar de fala possível, ou como o melhor. Há 
outros sujeitos de fala, igualmente dignos, mesmo que dominem 
códigos diferentes, e que tenham propósitos diversos (JESUS, 
2015, p. 18). 

A imagem da criança viada é invocada como imagem interseccional da mesma 

forma que o feminismo negro utiliza os marcadores sociais da mulher negra em 

sua experiência de vida para denunciar sua invisibilidade promovida pelo 

feminismo branco estruturalmente racista e pelo movimento negro estruturalmente 

machista. A criança viada reivindica seu direito de olhar e de ser vista por ser 

estruturalmente e duplamente invisibilizada, por um lado, dada a precariedade 
                                                                                                                                                                                
mesmo porque as mulheres não-negras devem pensar de modo articulado suas experiências 
identitárias, ademais, transexuais, travestis e queers estão incorporados a perspectiva da autora”. 
(AKOTIRENE, 2018, p.112) 
 
11 No vídeo “A SIGLA LGBTQIA”, publicado em 21 de fevereiro de 2019, 
https://youtu.be/bKl2LQUuD5s?t=429 (98.980 visualizações), acessado em 06 de junho de 2019.  
Canal ParaTudo,  Lorelay Fox define o termo queer da seguinte maneira: “Q quer dizer queer, um 
termo, que assim que como gay também já foi considerado ofensivo, mas que a gente pegou pra 
gente o começou a usar como nossa bandeira também. As pessoas costumam a se referir ao 
termo queer como se fosse um guarda-chuva que engloba várias minorias sexuais, orientações, 
gêneros e tudo aquilo que não é heterossexual ou que não é cisgênero” (FOX, 2019). 

https://youtu.be/bKl2LQUuD5s?t=429


dos estudos de gênero e sexualidade na/para a Escola, especialmente agora que 

é (e sempre foi) perseguida pela visualidade reacionária do poder político 

brasileiro. Por outro lado, as visualidades reacionárias, provoca grande dificuldade 

de se falar sobre dentro do espaço escolar, especialmente na resolução de 

conflitos entre as crianças e nos diálogos com as famílias, que mãe aceitará que 

seu/sua filha provavelmente é gay/lésbica, quanto mais trans? E, que, portanto, a 

escola deve garantir seu acolhimento e existência sem tornar esta característica, 

que é inerente aos seres humanos, uma questão e sim se esforçar para 

desconstruí-la apresentando a real diversidade das pessoas, tanto pelo desejo 

quanto pela performance, negando assim, uma perspectiva universal e 

normalizadora? Deveria haver a compreensão de que:  

Gênero se refere a formas de se identificar e ser identificada como 
homem ou como mulher. Orientação sexual se refere à atração 
afetivossexual por alguém de algum/ns gênero/s. Uma dimensão 
não depende da outra, não há uma norma de orientação sexual 
em função do gênero das pessoas, assim, nem todo homem e 
mulher é “naturalmente” heterossexual. 
O mesmo se pode dizer da identidade de gênero: não 
corresponde à realidade pensar que toda pessoa é naturalmente 
cisgênero. 
Tal qual as demais pessoas, uma pessoa trans pode ser 
bissexual, heterossexual ou homossexual, dependendo do gênero 
que adota e do gênero com relação ao qual se atrai 
afetivossexualmente: mulheres transexuais que se atraem por 
homens são heterossexuais, tal como seus parceiros; homens 
transexuais que se atraem por mulheres também o são (JESUS, 
2012, p. 12). 

A partir da produção das feministas do norte global, das feministas negras, do 

feminismo trans e da teoria queer sustentando uma ideia de saberes localizados 

em cada letra da sigla LGBTQIA+12, dos movimentos de mulheres negras, das/os 

transexuais e de outros movimentos sociais brasileiros13, construo uma discussão 

sobre a Escola e fora dela através de reflexões sobre o  ensino de arte numa 

perspectiva da cultura visual como campo de conhecimento.  

Pela imagem da criança viada, este trabalho trata “sobre como significados e 

corpos são construídos, não para negar significados e corpos, mas para viver em 

                                                           
12 Assistir ao vídeo: A SIGLA LGBTQIA - Lorelay Fox https://youtu.be/bKl2LQUuD5s (98.980 
visualizações), acessado em 06 de junho de 2019, publicado em 21 de fevereiro de 2019 . 
13 Obviamente não trago a voz explícita de todos estes movimentos por uma questão prática, uma 
pesquisa de Mestrado não teria plena condição de construir e amalgamar tantas vertentes, porém 
como posicionamento político realizo referências destas vozes, uma vez que é importante suas 
visibilidades. 

https://youtu.be/bKl2LQUuD5s


significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro” (HARAWAY, 2009, 

p.8). Pela sua força e potência em (r)existir para sobreviver dentro de um espaço 

de saberes hierarquizados onde ela não se vê, não se reconhece, não é acolhida, 

é estranha, é queer, interpreto o corpo da criança viada, através da “perspectiva 

civilizadora, os machos colonizados não humanos como julgados a partir da 

compreensão normativa do ‘homem’” (LUGONES, 2014), pois: 

Fêmeas eram julgadas do ponto de vista da compreensão 
normativa como “mulheres”, a inversão humana de homens. 
Desse ponto de vista, pessoas colonizadas tornaram-se machos e 
fêmeas. Machos tornaram-se não-humanos-por-não homens, e 
fêmeas colonizadas tornaram-se não-humanas por-não-mulheres 
(...) O que tem sido entendido como “feminização” de “homens” 
colonizados parece mais um gesto de humilhação, atribuindo a 
eles passividade sexual sob ameaça de estupro. Esta tensão 
entre hipersexualidade e passividade sexual define um dos 
domínios da sujeição masculina dos/as colonizados/as 
(LUGONES, 2014, p. 937). 

Por isto, a “criança viada” é a Imagem que apresento como recurso metodológico 

e como meu alter-ego num mundo de fronteiras: entre a ficção e a realidade, entre 

visualidades e contravisualidades; entre o que é aceito e o que é rechaçado; entre 

o olhar colonizador e inquisitivo do professor e a construção de um olhar 

acolhedor, atento e solidário. Ao tratar dos estudos queer e educadora Guacira 

Lopes Louro aponta a problemática da visibilidade, aqui apresentado na figura da 

criança viada. As questões importantes são mais levantadas e visibilizadas que 

respondidas. Por essa razão, concordo de que  

O embate por si só merece uma especial atenção de 
estudiosos/as culturais e educadores/as. Mas o que o torna ainda 
mais complexo é sua contínua transformação e instabilidade. O 
grande desafio não é apenas assumir que as posições de gênero 
e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível lidar com 
elas apoiadas em esquemas binários; mas também admitir que as 
fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e – o que é 
ainda mais complicado – que o lugar social no qual alguns sujeitos 
vivem é exatamente a fronteira (LOURO, 2001, p. 542) 

Esta criança viada, traz a experiencia de educador viado, atravessada pela 

experiencia intersecional de nós todas e todos para chegar ao investigador viado. 

Apoiando-me em HARAWAY (2009), posiciono-me numa ideia de potência 

epistêmica de um locus fraturado como recurso para resistência dos corpos 

colonizados, já que 



A única posição a partir da qual a objetividade não tem a 
possibilidade de ser posta em prática e honrada é a do ponto de 
vista do senhor, do Homem, do deus único, cujo Olho produz, 
apropria e ordena toda a diferença. Ninguém jamais acusou o 
deus do monoteísmo de objetividade, apenas de indiferença. O 
truque de deus é auto-idêntico e nos enganamos ao tomá-lo por 
criatividade e conhecimento, até por onisciência. Posicionar-se é, 
portanto, a prática chave, base do conhecimento organizado em 
torno das imagens da visão, é como se organiza boa parte do 
discurso científico e filosófico ocidental. (HARAWAY, 2009 p. 27) 

É antes de tudo, o desejo de que a minha retórica se construa pela arte, pela 

cultura visual, pela ideia descolonial e por uma interseccionalidade como método 

sensível de análise AKOTIRENE (2018).  Meu desejo é que a criança viada possa 

ser livre, amada, respeitada na e pela Escola. Ela vive na fronteira, resiste no 

locus fraturado LUGONES (2014), produz sua episteme na caricatura, no 

estranhamento, nos embates com as pessoas e com o currículo. A criança viada 

tem seu corpo marcado pela diferença, exercida pelo poder colonial. Ela não se 

percebe no mundo, da mesma maneira que a criança negra, e menos ainda se a 

criança for viada e negra. Ela cria epistemes não desejáveis para a cultura escolar 

idealizada, normalizada e essencializada por [ele].  

Ela se invisilibiliza pelo destaque que se materializa na criança viada, aloucada, 

desobediente, barraqueira, neste caso negativo, pois no destaque positivo a 

criança viada escolhe apropriar-se ao máximo da linguagem escolar, 

invisibilizando seu corpo e performance para simular [ele]. Este último caso se 

destaca na vida adulta, e fica claro se pensamos no agenciamento do Pink 

Money14 pelo Capital.  

A visão é sempre uma questão do poder de ver - e talvez da violência 

implícita em nossas práticas de visualização. (HARAWAY, 2009, p. 25).  

                                                           
14 Pink Money é a denominação dada ao poder aquisitivo que pessoas gays/lésbicas possuem. 
Comumente essas pessoas constroem outras configurações familiares, embora haja um 
agenciamento em aderir os paradigmas familiares [deles], em muitos casos, os “casais” e outras 
configurações familiares queer, não possuem filhos. . O Pink Money inclusive, ao que parece, não 
interessa ao poder político vigente brasileiro a partir deste ano, 2019, apesar do capital ter se 
apropriado de pautas das minorias, especialmente LGBTQIs, O Doritos Arco-íris ou a Coca-cola 
com estampa de Pablo Vittar não estão preocupados com a travesti torturada e assassinada na 
rua. Interpreto que as políticas inclusivas das últimas décadas não se deram exclusivamente pela 
força dos movimentos sociais das ditas minorias, elas só se efetivaram por ser um ótimo negócio, 
recomendo o vídeo BOLSONARO E O TURISMO LGBT publicado em 26 de abril de 2019 - 
Lorelay Fox – Canal ParaTudo: https://youtu.be/-FwpMJDQFhg  acesso em 06 de junho de 2019, 
(99.698 visualizações). 

https://youtu.be/-FwpMJDQFhg


Nós, corpos colonizados, resistentes na fronteira, possuímos a potência a partir 

da diferença. Ao conseguirmos parar o olhar, criamos condições de realizar um 

exercício crítico, geramos possibilidades de produzir outras conversas a partir de 

nossas epistemes, de nossas experiências de vida, de nossa maneira de olhar e 

de olhar as outras vidas, sejam visualidades de nosso cotidiano, de nossas 

relações presenciais, especialmente na sala de aula, em nossas amizades, em 

nosso consumo e em nossa produção imagética.  

Por não termos condições de um olhar imediato, por ele ser colonizado, atermo-

nos à imagem da criança viada nos leva à reflexão da violência implícita de 

nossas visualizações. “Com o sangue de quem são feitos os nossos olhos?” 

(HARAWAY, 2009, p. 25).  Ouvir suas histórias, assim como vê-las é um recurso 

metodológico da experiência de ver e um instrumento para “aprendermos umas 

sobre as outras” (LUGONES, 2014, p 948).  

Conhecermos nosso posicionamento e nosso saber localizado é fundamental 

para propormos intercâmbios e potencializar resistências. Enriquecendo nossa 

crítica, nos termos da comunicação em rede e do conhecimento produzido pelas 

pessoas no Youtube e noutras redes, temos que perguntar como aprendermos 

umas sobre as outras. Como romperemos as bolhas de segurança que o 

simulacro cibernético da vida promove? Como trazer estas reflexões na e para a 

Escola? Como criar condições de parar o olhar e torná-lo crítico? 

Entendo que meus diálogos propostos para a criança viada se fortalecem com a 

voz do feminismo negro, especialmente na ideia de interseccionalidade, e para 

além disto, acredito que os feminismos negros, os feminismos de(s)coloniais, o 

feminismo transexual, movimentos LGBTQIA+ em seus saberes localizados 

encontram o ponto de coalizão a partir da diferença, na fratura, na fronteira e 

também na ideia de uma episteme de resistência que está em construção desde o 

início do projeto moderno civilizatório moderno exercido pelo poder colonial.  

Esta contribuição tem como exemplo o resgate de autoras do feminismo negro, 

como Djamila Ribeiro ao trazer o discurso Soujouner Truth15, dos Estados Unidos, 

no século XIX. E, como aponta Lugones (2014), a resistência ao poder colonial é 

                                                           
15 Ver discurso “E eu não sou uma mulher?” de Soujoner Truth na obra de Djamila Ribeiro “o que é 
lugar de fala”, 2017 (págs. 19-24), no Canal “Soul vaidosa” https://youtu.be/-6y1XpczgJo (3.511 
visualizações) publicado em 10 de novembro de 2017, acessado em 06 de junho de 2019. Xan 
Ravelli apresenta o discurso de Soujoner e realiza algumas considerações. 

https://youtu.be/-6y1XpczgJo


realizada na luta pela sobrevivência no (r)existir de mulheres, de negras, de 

indígenas, de pessoas LGBTQI+, de artistas estruturalmente invisibilizadas, 

estruturalmente à margem e cotidianamente mortas, torturadas, violadas, 

silenciadas ao longo do projeto colonizador cisheteropatriarcal.  

É importante pensarmos que o acúmulo de marcadores sociais e suas 

visualizações a partir de nosso posicionamento em uma episteme crítica, nos 

proporciona, ao vermos a criança na sala de aula (gorda, negra, pobre, 

evangélica...) um encontro na união/coalizão num locus fraturado através da 

diferença. Destes encontros, criamos a possibilidade de potentes traduções para 

aquela criança que não é viada, mas é negra, não é negra, mas é pobre, não é 

pobre, mas é indígena. Aquilo que contribui para parar o nosso olhar sobre 

nossas crianças e melhorar a vida delas, também é aquilo que os movimentos 

sociais e suas expressões acadêmicas podem alcançar ao conseguirem o diálogo 

e tradução com a academia nortecentrada, se lograrmos realmente a 

solidariedade para aprendermos umas sobre as outras.  

Devemos reconhecer através de uma autocrítica, as implicações desses 

movimentos na cultura contemporânea. Pois, ao desconsiderarmos a força atual 

da Cultura Visual na disseminação de dados das tecnologias em rede, pois foi um 

ponto crucial, vivenciado na ascensão eleitoral de uma extrema direita aloucada e 

continua sendo os maiores obstáculos para uma real oposição aos lunáticos de 

um poder cisheteropratriarcal com matizes obscurantistas vivenciada hoje, no 

Brasil.   

Ao viver e trabalhar em uma metrópole, a cidade do Rio de Janeiro, ao caminhar 

nas ruas e espaços públicos, como homem branco de aparência cisgênera 

percebo o quão é problemático cruzar olhares, a impressão que sinto é que todas 

e todos preferem desviar o olhar. Perceber-se olhado e principalmente ver que foi 

visto olhando traz tantos discursos e ativam tantas pulsões mentais que a regra 

parece ser um olhar cabisbaixo e/ou para um imaginário horizonte. A tela do 

celular é atualmente a sonhada ferramenta de salvação de habitat nas bolhas 

sociais cibernéticas, a tela nos salva da problemática de olhar e ser olhado 

presencialmente. 

A escola é um espaço, também um locus fraturado em que passamos nos 

olhando quase todo o tempo em que estamos nela, fora da escola olhamos para 



tela ou não nos olhamos na falsa garantia de uma paz psíquica. Apelamos para a 

produção da Cultura Visual em nossas linhas do tempo e notificações de nossos 

smartphones, nos tornamos e nos comportamos como cativos delas. 

O ensino de arte através da cultura visual é a melhor oportunidade que ainda 

temos para ensinar as pessoas a se olharem e de construírem um olhar crítico, de 

percebermos e escolhermos quando queremos apenas entretenimento, e 

capacidade crítica de perceber suas mensagens, quando queremos e precisamos 

aprender ou quando precisamos de dicas para todo e qualquer assunto 

corriqueiro ou não, para execução de toda e qualquer coisa, complexa ou não.  

É bem improvável que não encontremos produções que tratem de qualquer 

verbete de nossa língua quando o inserimos no campo de busca do Youtube. 

Obviamente nem toda informação é confiável, obviamente muitas informações na 

realidade são desinformações.  

Algumas reflexões/conclusões parciais 
O ensino de arte, podendo ser interpretado como uma disciplina de fronteira, 

indica uma reflexão, uma possibilidade de ensinar saberes sobre currículos, 

contribuindo com outras linguagens escolares. Donna Haraway interpreta 

tradução, como uma busca permanente da ciência, para mim é uma discussão 

central do campo da Educação, pois tanto teorias da prática como de currículo, 

pode usar a busca de tradução, como motor permanente para construir, adquirir, 

reproduzir, reconstruir, desconstruir  conhecimentos produzidos pela ciência e que 

se traduz pela escola (conhecimentos corporais, linguísticos, simulacros, 

científicos, apropriações culturais, obediências, resistências, pontualidade, ler, 

escrever e contar, etc...). Adquirirmos a consciência de que a tradução é parcial é 

importante, porém é potente e necessário, uma vez que, a não tradução induz a 

essencialismos e  afirmações de verdade única, se torna um viés reducionista, 

promove para o olhar da criança uma perda de sentido, pois neste caso, para a 

criança viada, estes conteúdos essencialistas e de um viés, seu olhar e o nosso 

olhar não se cruzam, portanto não se traduzem.  

Entendo aqui, que a Escola, é o lugar em que ainda é possível pararmos o olhar, 

refletirmos e conversamos sobre. Num mundo dominado por telas, imagens, 

visualidades e informações de toda ordem, entendo também que a produção das 

criadoras e criadores de conteúdos no Youtube buscam a tradução, 



especialmente com protagonismos que apresenta e que não possuíam espaço 

para se visibilizar nas mídias tradicionais de massa, estas criadoras de conteúdos 

também habitam uma fronteira, um locus fraturado, que é visual em sua origem, e 

tecnologicamente avançado e gerado pelo poder [dele], subordinadas e 

subordinados à plataforma, produzem com seus corpos fraturados numa fronteira 

em que historicamente foram destituídas de território.   

Para Djamila Ribeiro, filósofa negra brasileira: “com todos os limites, o espaço 

virtual tem sido um espaço de disputas de narrativas, pessoas de grupos 

historicamente discriminados encontram aí um lugar de existir” (RIBEIRO, 2017, 

p. 86), já para Jaqueline Gomes de Jesus, pesquisadora e ativista trans, para as 

pesquisas acadêmicas acerca do transfeminismo brasileiro a internet é 

fundamental: 

O transfeminismo (...) prolifera na internet, anuncia-se em 
blogs e se confraterniza em redes sociais, e pode ser 
definido como uma linha de pensamento e de prática 
feminista que rediscute a subordinação morfológica do 
gênero (como construção psicossocial) ao sexo (como 
biologia), condicionada por processos históricos, criticando-a 
como uma prática social que tem servido como justificativa 
para opressão sobre quaisquer pessoas cujos corpos não 
estão conformes à norma binária homem/pênis e 
mulher/vagina. (JESUS, 2015, p. 18) 

Também é o momento de parar o olhar na criança viada e pensar possibilidades 

sobre o atual contexto brasileiro. Grande parte da população se motivou 

politicamente, especialmente na campanha eleitoral, e segue motivada nos 

desdobramentos deste processo em 2019. Esta motivação, nestas proporções é 

inédita em nossa história. A política sempre foi construída pelos cidadãos 

brancos, num grupo de elite bem restrito e transnacional. Herdeiros da colônia e 

do monarca português, da Igreja e de suas dissidências, cidadão de “bem”, este 

que performa o cisheteropratiarcado, o astro de um comercial do Banco do 

Brasil,16 da Petrobrás ou da Taurus.  

                                                           
16 O Vídeo Publicado pelo Canal “Meteoro Brasil”, intitulado Machado De Assis vai ao banco, 
publicado em 03 de maio de 2019, utiliza a cultura visual para discutir a falácia da democracia 
racial, a ideia de branqueamento histórico e a polêmica recente do cancelamento de um Comercial 
do Banco do Brasil pelo presidente da república ao julgar que a diversidade apresentada na peça 
publicitária não representa a família brasileira. https://youtu.be/Arbexm74o2k (114.062 
visualizações), acessado em 06 de junho de 2019. 

https://youtu.be/Arbexm74o2k


A massa da população sempre foi pouco politizada e isso se manteve pela 

in/formação das mídias tradicionais e pela sempre intencional garantia de uma 

Educação básica precária. Realizar reflexões acerca da cultura visual, a partir 

destes espaços cibernéticos, implica pensar na mudança cotidiana da vida das 

pessoas pelo avanço da comunicação global, a polarização extrema 

potencializada pelas redes, tem se mostrado perigosa para o futuro da criança 

viada. Os protagonismos que nunca tiveram espaços de discursos na mídia 

tradicional também possuem um contraponto reacionário e obscurantista que tem 

ganho força e adeptos. Estudos como este, são fundamentais para resistir, 

aprendermos umas sobre as outras, romper as bolhas sociais e combater as 

opressões [dele]. 
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