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Resumo: 
O artigo traz o recorte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no programa de pós-
graduação em Educação, com o enfoque na formação de professoras/es, em diálogo com 
pesquisas sobre a cultura visual veiculadas pelo projeto: Pesquisa, Ensino e Formação 
Docente nas Artes Visuais (UFPel/CNPQ), coordenado pela coautora deste texto. Tal 
pesquisa busca tecer algumas possibilidades de um Ensino de Artes Visuais em 
concordância com os estudos da cultura visual, por meio do feminismo – a partir de 
análises, narrativas de formação, percursos formativos da primeira autora e experiências 
práticas docentes. Assim como tem a intenção de apresentar algumas percepções sobre 
discursos patriarcais inerentes a cultura visual e de que forma tais implicações podem ser 
problematizados nas aulas de Arte por meio do feminismo e da apresentação imagética de 
produções artísticas realizadas por mulheres. De tal modo, será exibida a metodologia de 
pesquisa e as expectativas para a conclusão do trabalho.   
 
Palavras-chave: Ensino de Artes Visuais; Cultura Visual; Feminismo. 
 

Abstract: 
The article brings the clipping of a research that is being developed in the postgraduate 
program in Education, focusing on the formation of teachers, in dialogue with research on 
visual culture conveyed by the project: Research, Teaching and Teacher Education in 
Visual Arts (UFPel / CNPQ), coordinated by the co-author of this text. This research seeks 
to weave some possibilities of a Visual Arts Teaching in agreement with the studies of visual 
culture, through feminism - from analyzes, narratives of formation, formative pathways of 
the first author and practical teaching experiences. It also intends to present some 
perceptions about patriarchal discourses inherent in visual culture and how these 
implications can be problematized in art classes through feminism and the imagetic 
presentation of artistic productions made by women. In this way, the research methodology 
and the expectations for the conclusion of the work will be displayed. 
 
Keywords: Visual Arts Teaching; Visual culture; Feminism. 
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O Ensino da Arte e a cultura visual 

Desde que a Arte foi introduzida no Brasil, ocorreram diversas mudanças 

tanto no que tange ao ensino e a aprendizagem, quanto nas propostas pedagógicas 

e também na terminologia, seja por influências externas, como pelas próprias 

políticas públicas de Educação. O Ensino das Artes Visuais (hoje assim chamado 

na maioria dos currículos escolares) foi sendo modificado no século XX, durante 

um processo histórico até sua constituição como disciplina obrigatória e formalizada 

nos PCN1.  

Apesar de muitas mudanças terem ocorrido, Barbosa (2012) analisa – 

através de estudo e pesquisas com professores dessa área – que as influências do 

liberalismo no Brasil ainda atingem suas práticas pedagógicas ao passo que “as 

Artes Visuais ainda estão sendo ensinadas de forma técnica, por meio do desenho 

geométrico, por alguns profissionais desse campo” (2012, p. 15). A autora sinaliza 

que o ensino também está sendo conduzido através de atividades que ressaltam 

principalmente a “livre expressão” (2012), sem preocupações com a parte histórica 

da Arte. 

De todo modo, aconteciam alterações no modo de ensino e aprendizagem 

das Artes Visuais em outros países desde a segunda metade do século XX, 

atingindo o Brasil, principalmente pelas influências do Primeiro Seminário de Artes 

e Psicologia, da Universidade da Pensilvânia (HERNÁNDEZ, 2000). O seminário 

alterou o cenário deste ensino com enfoque no DBAE2, originando novas propostas 

como os Estudos Culturais, “que abordam problemas vinculados ao gênero, às 

manifestações da cultura pós-moderna, ao multiculturalismo e aos fenômenos de 

globalização vinculados às novas tecnologias” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 40). 

Pensando em todo processo ocorrido no contexto atual do Ensino de Artes 

Visuais – seja qual for a nomenclatura adotada – nas escolas de Ensino Básico 

brasileiras, podem ser elaboradas ideias de senso comum sobre a forma como a 

                                                           
1 Parâmetros Nacionais Curriculares constituem um referencial de qualidade para a educação no 
Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos 
no sistema educacional. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf> 
Acesso em: 31/05/2019. 
2 Discipline-based Art Educacion – o ensino da Arte começa ser articulado com um conjunto de 
disciplinas organizadas (HERNÁNDEZ, 2000). 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf


disciplina é conduzida que podem ter certa coerência ou não. Pode-se tirar algumas 

conclusões precipitadas a respeito das abordagens metodológicas e das práticas 

pedagógicas que são realizadas pelas/os professoras/es de Artes Visuais. Seja 

como for tal ensino ou disciplina, sofreu muitas influências no pós-guerra, com 

conceitos americanos e da escola nova, (HERNÁNDEZ, 2000), que impregnou 

professoras/es de diferentes países com a ideia de que essa área tinha como 

prioridade educar para a disciplina manual. Segundo Hernández:  

 

aulas centradas na prática de atelier [...] levou essa disciplina a ser 
considerada, na educação escolar, como um saber informal ou 
como uma habilidade funcional de pouca importância e não como 
um campo de conhecimentos organizados (2000, p. 38). 
 

Entretanto, nos perguntamos qual seria o papel do ensino da Arte na 

educação escolar de nível básico? O que se ensina e que poderia ser ensinado 

neste campo, para se colaborar com desenvolvimento humano de educandas/os? 

Tentaremos responder tais questões ao logo desse artigo, a partir da apresentação 

de uma proposta que visa evidenciar a importância da produção artística feminina. 

A área das Artes Visuais é extremamente complexa, que abrange diversas formas 

de ensino, portanto não há uma maneira “correta” de conduzi-la. Segundo 

Hernández “é importante não perder de vista que sua concepção como matéria de 

ensino é eclética [...] constituindo um reflexo da concepção moderna de arte, a 

experiência estética e a imagem” (2000, p. 46).  

O que entendemos é que o Ensino da Arte na escola pode tornar as/os 

educandas/os mais reflexivas/os, expressivas/os, críticas/os, com a capacidade 

cognitiva de analisar, reproduzir, denunciar e refletir sobre suas realidades, 

conscientes de suas classes e de si, como também propôs Paulo Freire (1979). 

Essa conscientização reflexiva justifica a preocupação de Barbosa (2012) em 

reafirmar, cada, vez mais, em seus textos que a Arte é essencial para se entender 

a cultura visual que nos cerca, nos influencia, e que nos torna sujeitos sociais de 

um determinado meio: 

Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção [...], 
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 
crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e 
desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 
analisada (BARBOSA, 2012, p. 19).  



 

Essa colocação de Barbosa é harmônica com a preocupação de Freire para 

que a educação não se torne ineficaz, pois segundo ele: “Pela ausência de uma 

análise do meio cultural, corre-se o perigo de realizar uma educação pré-fabricada, 

portanto, inoperante” (1979, p. 19). No entanto não podemos deixar de evidenciar 

que isso se torna possível a partir de uma educação artística que começa pela 

sensibilidade, pois só nos tornamos críticos a partir da capacidade que 

desempenhamos de compreender o mundo de forma sensível.  

Para Hernández, a compreensão cultural por meio de objetos artísticos, se 

dá através de “uma interpretação que não é só verbal ou visual, mas sim une e 

vincula esses dois processos [...] e a compreensão de cada pessoa” 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 49). Ocorre uma mediação, que começa pela sensibilidade 

de cada pessoa, pela linguagem (verbal e visual) e a capacidade de comparar, 

gerar e interpretar significados em meios visuais. Segundo Hernández é importante 

expandir o conhecimento das/os educandas/os através de estratégias como: 

“Favorecer a compreensão da cultura visual mediante a aprendizagem de 

estratégias de interpretação diante dos ‘objetos’ (físicos ou midiáticos) que 

configuram a cultura Visual” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 49).  

Conforme essa colocação do autor, as/os docentes teriam que estar 

atentas/os à como as/os educandas/os consideram o significado de determinadas 

obras, para ajudá-las/os a problematizar determinados temas, como gênero – 

ligados à própria história da Arte, assim como “tratar de aproximar-se da 

compreensão dos objetos de outras culturas [...] fenômenos e significados visuais 

e a própria identidade (de alunos, docentes e família)” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 50). 

O que percebemos é, que, mesmo após mais de quatro décadas do surgimento do 

conceito de cultura visual, ou ainda, do campo desse estudo e investigação, 

diferentes autores, como Fernando Hernández, Stuart Hall, entre outros, buscam 

esclarecer seu próposito plural e sua função interdisciplinar com as Artes Visuais 

para interpretar o cotidiano e as visualidades. 

Em seu livro Catadores da cultura visual, Hernández (2007, p. 32), sinaliza 

que as mudanças que ocorreram com ensino das Artes Visuais, desde a década 

de 90 possibilitaram um entendimento da Arte, que assume um papel social em que 



artistas demonstram em seus trabalhos diferentes relações com o cotidiano. O 

mesmo autor analisa que “foi se configurando um olhar ‘social’ e ‘político’ em um 

bom número de artistas” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 34). Na arte contemporânea 

brasileira, por exemplo, temos inúmeros artistas e principalmente mulheres que 

vêm produzindo obras com um teor social, político e ativista, em concordância com 

suas vivências cotidianas e seus posicionamentos feministas.  

Relacionar o Ensino de Artes Visuais com os estudos da cultura visual, não 

significa conduzir as práticas pedagógicas exclusivamente neste sentido, mas 

proporcionar outras possibilidades transgressoras, além da expressão e 

representação visual. Significa porporcionar a compreensão da cultura visual por 

meio da Arte na educação e problematizar temas sociais presentes nas imagens.   

 

A Pedagogia feminista no Ensino de Artes Visuais e a compreensão da 

Cultura Visual  

 

Os estudos feministas são diversificados e complexos, com diferentes 

vertentes, mas que podem ser muito significativos para uma educação do Ensino 

de Artes Visuais e da cultura visual. Compreendemos que o campo feminista é 

marcado por lutas pela igualdade, entretanto, como novos estudos3 têm nos 

mostrado não podemos reduzir à luta a este princípio, pois assim como, alerta as 

autoras hooks (2018) e Arruzza et al (2019), poderíamos estar contribuindo para 

um feminismo liberal que fortalece a ideia de meritocracia e ascensão social de 

algumas mulheres privilegiadas. Portanto concordamos que as pautas feministas 

atuais, vão além das relações binárias de poder entre homens e mulheres e incluem 

preocupações sociais, culturais, de gênero, raça e classe. 

Esses estudos nos ajudam a observar que a Educação, desde o ensino 

básico, precisa estar pautada em práticas educativas que auxiliem a 

conscientização social, assim como a sensibilidade de educandas/os para 

compreender os fenômenos culturais (gênero, classe e raça). Sendo assim, 

poderíamos pensar no Ensino de Artes Visuais como algo que pode auxiliar as/os 

educandas/os, não só no que diz respeito aos conhecimentos formais, conceituais 

                                                           
3 Estudos baseados no feminismo negro e nas pesquisas ligadas às relações de gênero. 



e práticos com relação às Artes, mas também que considera a cultura visual e suas 

implicações nas relações de gênero. Segundo Hernández (p. 50, 2000):  

 

Trilhar esse caminho da arte na educação [...] conecta com um 
fenômeno mais geral que tem a ver com o papel da escolarização 
na sociedade da informação e da comunicação, e com a 
necessidade de oferecer alternativas aos alunos para que 
aprendam a orientar-se e a encontrar referências e pontos de 
ancoragem que lhes permitam avaliar, selecionar e interpretar a 
avalanche de informações que recebem todos os dias. 
 
 

Assim como saber interpretar a massiva quantidade de informações, 

deveríamos também considerar os problemas relacionados ao gênero em obras 

elaboradas por homens ao longo da história da arte. Podemos ponderar que no 

decorrer de nossa formação acadêmica, inúmeras obras produzidas por homens 

foram visualizadas, retratando as mulheres como objetos e não como sujeitas4. No 

entanto, pouco se viu de produções femininas, mesmo havendo uma grande 

diversidade de obras produzidas por artistas mulheres que poderiam estar 

presentes nos conteúdos curriculares desde o Ensino básico.  

Temos diversos exemplos de mulheres artistas que começaram a usar seus 

próprios corpos como plataformas de obras denunciativas, de luta e liberdade, 

através da performance como uma narrativa social durante os períodos ditatoriais 

sul-americanos. Na arte contemporânea encontramos obras produzidas por 

mulheres com uma potência educativa ímpar e que deveria estar em sintonia com 

o ensino das Artes Visuais na escola.  

Desse modo, poderíamos pensar numa proposta educativa da Arte em 

sintonia com o feminismo, que auxilia a compreensão da cultura visual, 

promovendo uma formação sensível e reflexiva e a problematização de temas 

sociais e de gênero. Conforme aponta Ribeiro (2018), o feminismo em sintonia com 

a Educação proporciona uma educação transgressora, promissora que é capaz de 

combater reaparecimento do conservadorismo, que recrimina a diversidade de 

gênero, assim como tenta reduzir o papel das mulheres na sociedade.  

                                                           
4 Usaremos o termo sujeitas de modo que a visibilidade da mulher esteja presente também na 
escrita. 



É nesse sentido que os estudos das visualidades, principalmente de obras 

de artes produzidas por mulheres, são de extrema importância para se perceber as 

narrativas alocadas e o potencial que elas possuem para combater a hegemonia 

heteronormativa que penaliza e subjuga mulheres Cis e também as transgêneros. 

Os trabalhos artísticos da brasileira Rosana Paulino é um exemplo contemporâneo 

de luta e denúncia das mulheres negras do Brasil, que buscam respeito, 

reconhecimento e diretos. Paulino5 reutiliza fotos (fig. 1, 2 e 3) que foram tiradas 

das mulheres negras durante o período escravagista, e reescreve uma narrativa 

que as coloca em cena como pessoas, sujeitas com histórias e cultura. 

 

      

Figura 1, 2 e 3: Assentamento6 – Rosana Paulino – Impressão digital sobre tecido, bordado e 
outros materiais – 2013. 

 

 
Entendemos e significamos suas obras como se ela tentasse promover, 

através de sua poética, entre “amarras e costuras”, um lugar de fala para essas 

mulheres, como aponta Djamila Ribeiro (2017), pois compreendemos que as 

mesmas foram e ainda são silenciadas pela hegemonia branca dominante. 

Exemplos de obras como esta, que comportam narrativas feministas, e que estão 

                                                           
5 Matéria escrita por Úrsula Costa, disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/rosana-paulino-costura-ciencia-mulheres-e-
negros-em-mostra-na-pinacoteca.shtml Acesso em: 25/03/2019. 
6 Imagens fotografadas do livro: PAULINO, Rosana. A costura da memória. São Paulo: Pinacoteca 
de São Paulo, 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/rosana-paulino-costura-ciencia-mulheres-e-negros-em-mostra-na-pinacoteca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/rosana-paulino-costura-ciencia-mulheres-e-negros-em-mostra-na-pinacoteca.shtml


em destaque neste momento, nos inquietam ao passo que pensamos no contexto 

escolar e na importância de apresenta-las nas práticas pedagógicas do ensino de 

Arte. Como tal, acreditamos que dessa maneira o aprendizado da arte quebraria 

com ideais patriarcais incutidos em imagens tanto da arte como de outros objetos 

visuais. O importante é que este ensino, em consonância com os feminismos, seja 

fortalecido promovendo um melhor entendimento das implicações do patriarcado 

na sociedade e as consequências nas relações de gêneros. Como nos alerta hooks: 

 

Ao falhar na criação de um movimento educacional de massa para 
ensinar a todo mundo sobre feminismo, permitimos que a mídia de 
massa patriarcal permaneça como principal local em que as 
pessoas aprendem sobre feminismo, e a maioria do que aprendem 
é negativo (2018, p. 46-47). 

 
 
Não é difícil perceber que vivemos cercados de imagens que são 

manipulativas, controladoras, e, que condicionam principalmente as mulheres a 

seguirem vidas estruturadas sob uma ótica heteronormativa e machista. A 

dominação imagética sexista que propõe o binarismo de gênero tem como objetivo 

oprimir os corpos, para atender ao interesse reacionário de um capitalismo 

neoliberal que volta a operar por meio de influências da Igreja e de um Estado 

extremamente imperialista e neocolonial. Mas é possível combater tais implicações 

à medida que entendemos a necessidade de que, uma “educação pública para 

crianças precisa ser um local onde ativistas feministas continuem fazendo o 

trabalho de criar currículos sem preconceitos” (HOOKS, 2018, p. 46).  

 É preciso entender de que modo as/os educandas/os interpretam os 

discursos manipulativos inerentes as imagens – tanto da arte, como da cultura 

visual, e se as práticas pedagógicas auxiliam essa forma de leitura. Embora o 

significado esteja na interlocução de quem observa uma imagem, elas podem ter 

intensões que reforçam ideias patriarcais, racistas ou homofóbicas, além de outros 

opressões. Essas imagens podem estar presentes na vida cotidiana, podem estar 

em uso nos cursos de formação, provavelmente com mais intensidade na 

Educação escolar e precisam ser problematizadas.   

Ainda assim, há uma possibilidade de trabalhar todas essas questões que 

envolvem as visualidades e os aspectos culturais, sociais, sejam elas artísticas ou 



não, por meio de um ensino que estimule práticas que promovam discussões de 

gênero a partir de desconstruções do discurso misógino do patriarcado incutido em 

imagens. Por isso é imprescindível que o Ensino de Artes Visuais seja capaz de 

promover uma leitura de imagens, preparando os estudantes para que eles possam 

interpretar as imagens e suas implicações. Conforme Hernández: 

 

Partindo da perspectiva da cultura visual, permite-nos reconstruir 
como a “versão idealizada” de um fato histórico é compreendida, 
isto é, apropriada, por diferentes tipos de público. Além disso pode 
ajudar-nos a entender como a “representação” contribui para fixar 
visões sobre a realidade e identidade dos alunos (2000, p. 51). 
 
 

É necessário também, levar em conta e compreender que as/os estudantes 

do século XXI, estão em constante mudança movidos por influências tecnológicas 

e conectados à uma rede de imagens, difundidas numa velocidade inimaginável, 

que os atingem a todo instante. Por isso é necessário promover práticas que as/os 

ajudem de modo sensível e reflexivo, para que possam lidar com as influências 

hegemônicas que são vinculadas às imagens. Muitas imagens podem ser 

difundidas com intensão de serem interpretadas como discursos de ódio contra 

minorias como mulheres, LGBTQIS e negros, provocando uma disseminação de 

conceitos perigosos para a vida cotidiana e para liberdade da diversidade. Abreu 

(2017) nos alerta do perigo dessa difusão de imagens na sociedade e da falta de 

análises no contexto escolar, para que as/os estudantes estejam criticamente 

preparadas/os para lidar com os discursos: 

 

O mundo muda rapidamente, mas, no contexto brasileiro, essas 
mudanças ocorrem simultaneamente com a intensificação dos 
discursos de ódio, ressurgidos como uma espécie de vingança 
contra os avanços sociais conseguidos nos últimos anos. Assim, o 
racismo, o sexismo, o machismo, a homofobia e a transfobia são, 
neste momento histórico, os elementos que intoxicam os ambientes 
escolares. O contexto atual exige novas atitudes das instituições de 
ensino, bem como investigar formas de pedagogias críticas com 
potencialidade de perturbar velhos estereótipos e colaborar para a 
criação de um ambiente acolhedor a todas as diferenças no 
contexto educacional (ABREU, 2017, p. 327). 
 

 

Pelas palavras de Abreu, é possível concordar que se trata de construir 

práticas pedagógicas capazes de auxiliar a interpretação das imagens e percepção 



das relações de poder e a interação com o cotidiano, a identidade e cultura de cada 

um (pessoa ou grupo). Uma prática pedagógica artística que se baseia na leitura 

de imagens consiste em problematizar mensagens e discursos que possam estar 

incutidos nas imagens históricas da arte, produzidas num tempo, para aguçar a 

leitura visual de outras visualidades contemporâneas pertencente à cultura visual. 

Para que seja possível pensar hipoteticamente em uma metodologia das 

Artes Visuais com base no feminismo e em práticas pedagógicas, no contexto 

escolar, é necessário saber de que modo professoras/es percebem os discursos 

patriarcais, e como eles visualizam isso em imagens, através de suas narrativas. 

Pois, cabe lembrar, como afirma Dias (2011, p. 29) que “professores, 

pesquisadores e alunos [...] sem pensamento crítico, são incapazes de desenvolver 

a capacidade de agir e transformar o que campo necessita”.  

Será que a hipótese de uma nova perspectiva do Ensino das Artes Visuais, 

num sentido mais sensível e reflexivo, começa a partir da conscientização das/os 

próprias/os professoras/es, sobre as implicações do patriarcado nas imagens? Que 

apontamentos as narrativas das/os professoras/es podem nos dizer sobre o 

patriarcado e as possibilidades de introduzir a cultura visual em suas aulas? 

Devemos levar em conta o que diz Abreu et al, que os “[...] estudos da cultura visual 

com foco nas questões de gênero, explorando as relações estabelecidas entre 

poder, representação, visibilidade e produção de sentido por meio das visualidades” 

(2016, p. 3256) podem auxiliar aos alunos a entenderem a diversidade multicultural 

dos corpos, assim como historicidade artística e social que envolve a repressão 

feminina e de outras minorias.  

No entanto, concordamos que o espaço escolar deva ser acolhedor e estar 

disposto a considerar a possibilidade de outras perspectivas desse ensino, 

reconhecendo e valorizando a atuação das/os professoras/es de Artes Visuais no 

processo de formação humana. Portanto, é preciso reconhecer que se não há um 

estímulo durante a formação acadêmica ao estudo das questões relativas a 

interseccionalidade7, aos estudos feministas e às relações de poder presentes nas 

                                                           
7 É uma ferramenta teórica e metodológica usada para pensar a inseparabilidade estrutural do 
racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado. Disponível em: https://www.geledes.org.br/o-que-e-
interseccionalidade/ Acesso em: 27/02/2019. 

https://www.geledes.org.br/o-que-e-interseccionalidade/
https://www.geledes.org.br/o-que-e-interseccionalidade/


representações visuais culturais, dificilmente um professor do campo de Artes irá 

se preocupar em abordar tais questões durante suas aulas.  

Como em qualquer área da Educação, o Ensino de Artes Visuais pode 

passar por transformações que possibilitem tecer um novo horizonte para as 

metodologias desse ensino, de modo que educação sensível e crítica andem de 

mãos dadas. Duarte Júnior (2014, p. 12), esclarece que “[...] ambos – razão e 

emoção – se complementam e se desenvolvam mutuamente, dialeticamente”. 

Portanto, não é possível ser crítico, se antes não possuir a sensibilidade de 

perceber, interpretar, sentir as imagens cotidianas. Assim como, promover a 

sensibilidade também auxilia os alunos a produzirem criticamente suas próprias 

imagens. 

Tais transformações sociais por meio da Educação é uma possibilidade que 

vemos presente a partir de pedagogias feministas, sobretudo aquelas que se 

baseiam em pesquisas decoloniais/descoloniais8, e as que consideram o contexto 

da interseccionalidade. Entendemos que seja importante que professoras/es de 

Artes Visuais estejam cientes de que este ensino possui, no contexto escolar, um 

viés educativo epistemológico, muito amplo e com múltiplas possibilidades. E 

destacamos que a produção artística de educandas/os deve ser estimulada, no 

sentido de representar ideias subjetivadas, de forma imaginativa ou do cotidiano, 

que são transformadas após o contato com os estudos da cultura visual.  

Devemos entender e aceitar, entretanto, que isso não é uma tarefa fácil de 

ser realizada nesse campo de ensino, devido ao fato de que essa disciplina, assim 

como outras áreas ligadas a formação sensível, como a filosofia, é pouco valorizada 

em tempos atuais no que diz respeito ao processo de formação escolar. Ainda 

assim, compreendemos que essa concepção para o ensino das Artes Visuais deva 

abraçar de modo construtivo a possibilidade de educar para o entendimento não só 

do conteúdo artístico, mas desse conteúdo em concordância com outras 

visualidades provenientes da cultura visual e da própria identidade das/os 

educandas/os. Essa ótica possibilita que estejamos preparados para lidar com as 

                                                           
8 Este programa tem se constituído a partir de uma contumaz crítica às visões eurocentradas 
da modernidade, propondo uma forma de entendê-la a partir de sua exterioridade, isso é, não por 
aquilo e por aqueles que estão fora da modernidade, mas pelo que foi subalternizado por ela (NETO, 
2018, p. 2). 



relações de poder presentes nas visualidades, de modo a construir novas narrativas 

a partir da reflexão crítica. Assim como nos explica Martins sobre as possibilidades 

da cultura visual: 

 

A ênfase da cultura visual é na “compreensão crítica” da 
visualidade, ou seja, na retomada de relatos e narrativas existentes 
onde o ‘sujeito’ – não apenas como receptor, mas também como 
intérprete – passa a ter espaço para construir novos relatos e 
colocar seu próprio olhar através de narrativas que não são apenas 
verbais, mas, também, visuais ou intermidiáticas (MARTINS, 2006, 
p. 7-8). 

 
 

Essa interpretação de novos horizontes para o Ensino das Artes visuais, 

pautados em estudos feministas, abrangendo temas geralmente silenciados como 

gênero, classe e raça, assim como aponta Ribeiro (2018, p. 26), é “pensar em novas 

epistemologias, discutir lugares sociais e romper com uma visão única não é 

imposição – é a busca por coexistência”. E isso configura muito bem o que seria a 

proposta de uma prática pedagógica crítica desse campo base.  

Entendemos assim como Hernández (2000) que a Arte na Educação precisa 

achar estratégias para a compreensão da cultura visual, e é neste ponto que 

entraria o feminismo e os estudos de gêneros. Conforme o autor é necessário 

vincular a cultura visual “à reflexão crítica sobre as diferentes tradições históricas, 

filosóficas e culturais que serviriam de guia para construir representações” 

(HERNÁNDEZ, p. 50, 2000).  

Por último podemos pensar nessa perspectiva metodológica que associa 

Arte, feminismo e cultura visual, na busca por práticas pedagógicas que auxiliam 

educandas/os a conhecerem a si mesmas/os, promovendo experiências com 

outras temáticas e disciplinas. De tal modo, também favorecer meios para a 

interpretação crítica do mundo em um processo constante de aprendizagem que 

também atinge as/aos professoras/es. 

 

Metodologia: 

 



Mas o que os professores diriam a respeito das possibilidades apontadas 

anteriormente? Acreditamos que, em parte, podemos considerar as narrativas 

das/os professoras/es envolvidas/os na pesquisa para compreender seus 

posicionamentos e interesses. Deste modo, entendemos a importância de dar 

visibilidade à fala das/os profissionais em nossa pesquisa, afim de considerar a 

relevência que a linguagem visual têm sobre a formação, assim como averiguar as 

influências que as visualidades têm nas práticas pedagógicas cotidianas. Além 

disso, as narrativas podem nos ajudar a ponderar quais imagens estão presentes 

no curso de formação de professores de Artes Visuais, assim como identificar o tipo 

de abordagem que é feita através da leitura dessas imagens.  

Pensando a partir desse ponto de vista, entendemos a necessidade de 

compreender as narrativas da professora ou professor sobre a forma como 

conduzem o ensino de Artes Visuais, as ações práticas, e a relação com suas 

experiências pessoais. Nesse sentido, é crucial que essas questões sejam 

descritas pelos próprios atores que estão sendo indagados na pesquisa para que 

a narrativa não seja uma análise superficial e pueril, sobre os professores, mas sim 

uma pesquisa analisada a partir da fala e da visão das/os próprias/os 

professoras/es sobre a temática. 

Como forma de promover possibilidades para a construção de narrativas e 

a reflexão sobre as imagens presentes no percurso de formação, pretendemos 

ministrar um minicurso distribuído por quatro dias, totalizando 12 horas, junto a 

Secretaria Municipal de Educação e Desporto da cidade de Pelotas, RS, com 

professoras/es Artes Visuais. O objetivo é promover possibilidades reflexivas das 

experiências, a partir de leituras visuais e de narrativas de formação textuais, 

assegurando assim a contribuição de dados pertinentes à essa pesquisa e 

possibilitando a construção de novas metodologias como a proposta nesse estudo.  

Entende-se, assim, que a interpretação das narrativas visuais e escritas dos 

participantes do minicurso possa nos ajudar interpretar e a compreender as 

implicações do patriarcado na cultura visual e/ou em suas formções docentes. De 

tal modo, as narrativas coletadas, podem colaborar com a compreensão a respeito 

das possibilidades de um Ensino de Artes Visuais trangressor. Considerando, é 

claro, que tais interpretações, como afirmam Lüdke e André (1986), também são 



efetivadas a partir de nossa própria bagagem cultural, contexto social e formação.  

Sendo assim, nossas interpretação não têm intensão de julgar, criticar ou desprezar 

outros olhares e sim colaborar com a ampliação de hipóteses acerca do ensino das 

Artes Visuais, que ajudem a valorizar esse ensino, como uma potência 

epistemológica, no que diz respeito a educação do século XXI. Contudo, 

consideramos que as histórias e narrativas visuais, sejam cruzadas e interpretadas 

afim de se chegar às conclusões a que essa pesquisa se propõe em evidenciar 

outros rumos de práticas pedagógicas em Artes Visuais. Segundo Souza: 

 

A opção pelas narrativas (auto)biográficas do itinerário escolar – 
vivência escolar – do grupo pesquisado implica tornar a própria 
história narrada o núcleo do estudo, o que demanda entrar em 
contato com diferentes memórias, representações, subjetividades, 
e narrativas que o processo identitário comporta (2006, p. 87).   

 

Desse modo, investir em tal metodologia irá proporcionar um levantamento 

de histórias e narrativas que possam colaborar para que esse estudo. Conforme 

Passos (2010, p. 40): “As narrativas de professores podem se constituir como uma 

importante ferramenta no contexto de formação docente”, assim como a 

compreensão das possibilidades de se empregar ou não determinadas práticas 

pedagógicas. Portanto, pensar sobre a formação em artes visuais e narrar de forma 

textual as próprias apreensões sobre as implicações das imagens durante esse 

processo, podem proporcionar, também, novas perspectivas para as práticas 

futuras desses docentes, assim como uma possibilidade de formação continuada. 
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