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Resumo 
Neste artigo crio uma reflexão baseada em experiências de várias oficinas (e suas revisões) sobre arte, cultura 
visual, gênero, sexualidade, raça e classe social. Tais oficinas surgiram de políticas públicas na rede estadual 
do Paraná e foram destinadas à formação continuada de docentes entre 2008 e 2012. Em 2018, para sua 
revisão me apoiei no artigo de Amélia Jones e Erin Silver, História da Arte Feminista Queer, uma Genealogia 
Imperfeita (2017) e no livro de Nicholas Mirzoeff, Cómo ver el mundo, Una nueva introducción en la cultura 
visual (2016). Considerando que a obra de diversos artistas e suas influências na cultura visual constituem 
nossas identidades, trago a ideia de interseccionalidade (HENNING, 2015; RIBEIRO, 2017), também 
presentes nos textos que apoiam o trabalho sobre as discussões da cultura visual que propõe marcadores 
sociais de gênero, raça e classe. Faço então, a problematização das visualidades que representam gênero 
em campanhas publicitárias, na cibercultura e na arte. No recorte deste artigo apresento parte da oficina 
relacionada a uma busca no Google imagens dos verbetes “homem”/”mulher” e a combinação com verbetes 
“lésbica”, “gay”, “negr@ e branc@”. Com análise focada nos primeiros resultados e nas tags que são geradas 
pela ferramenta de busca, discuto estereótipos e (não) visibilidades apresentadas. Por fim, realizei minha 
própria curadoria imperfeita, com mulheres brasileiras que alcançaram visibilidade na arte: Lygia Clark, 
Lygia Pape e o artista gay Leonilson, morto de complicações relacionadas à AIDS. Dou especial atenção ao 
trabalho de Rosana Paulino, que apresenta a partir de seu lugar de fala de mulher negra, a posição destas 
na sociedade brasileira. Esta proposta visa a formação de professores, por considerar a produção da cultura 
visual na constituição de identidades em um mundo dominado por imagens. 
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Abstract
In this article I create a reflection based on the experiences of several workshops (and their revisions) on 
Art, Visual Culture, gender, sexuality, race and social class. These workshops emerged from public policies 
in the Paraná state system education and were intended for the teachers continuing training between 
2008 and 2012. Em 2018, for its revision i supported in the Amelia Jones and Erin Silver article, História 
da Arte Feminista Queer, uma Genealogia Imperfeita (2017) and the Nicholas Mirzoeff book, Cómo ver 
el mundo, Una nueva introducción en la cultura visual (2016). Considering that several artists works and 
their influences on visual culture constitute our identities, I bring the idea of   intersectionality (HENNING, 
2015; RIBEIRO, 2017), also present in the texts that support the work about discussions of culture visual 
that proposes social markers of gender, race and class. I then make the visualities problematization that 
represent gender in advertising campaigns, cyberculture and Art. In the research clipping I present part of 
the workshop, related to one Google Images searching of the words “man” / “woman” and the combination 
with the words “lesbian”, “gay”, “black and white”. Analysing the first images and tags by searching tool, 
I discuss stereotypes and (in) visibilities presented. Finally, I realized my own imperfect curatorship, with 
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Brazilian women who got visibility in art: Lygia Clark, Lygia Pape and gay artist Leonilson, dead from AIDS-
related complications. I give special attention to the Rosana Paulino´s work, who presents from her place 
of speech as a black woman, their position in Brazilian society. This proposal aims the teacher training, for 
considering the visual culture production in the constitution of identities in a world dominated by images.

Keywords: intersectionality; gender; racism; visual culture.

Introdução

A sociedade brasileira “ferve” com a ampliação da circulação de imagens e seus 

sentidos que protagonizam identidades historicamente invisibilizadas. Em contraposição, há a 

reação de movimentos de extrema direita na tentativa de manter essas identidades invisíveis. 

Surge a necessidade de compreender o presente a partir de uma revisão da história recente com 

foco nas mudanças culturais e políticas na América Latina.

A partir de experiências em várias oficinas (e de suas revisões) sobre arte, cultura 

visual, gêneros, sexualidades, raça e classe social, se deram as primeiras delimitações do 

projeto de pesquisa de Mestrado em Educação, atualmente em seu início. De 2008 a 2012, a 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (rede na qual trabalhei de 2004 a 2013), por meio 

do DEDI - Departamento da Diversidade, convidou docentes que se interessassem pelas questões 

das diversidades para participar de cursos de formação ministrados por pesquisadoras/es das 

universidades estaduais1. A partir destas formações, realizei diversas oficinas para professoras/

es e funcionárias/os desta rede, enfocando os temas Gênero/Sexualidade, além de palestras em 

eventos2 e nos DEB-Itinerante3.

Neste mesmo período, atuava como professor no curso de Formação de Docentes 
(em nível médio), onde trabalhava essas temáticas especialmente na disciplina de Estágio 
Supervisionado. Ao mesmo tempo iniciei minha segunda licenciatura em Artes Visuais pelo 

1 Estes cursos enfocavam, dentre outros temas: Diversidade Sexual e de Gênero; Povos Indígenas; Culturas Africanas 
e Afro-brasileiras; Educação do Campo. Todos nós, participantes destas formações, seríamos responsáveis em 
duas frentes: 1) Realizar cursos de formação para os demais docentes e funcionários da Rede; e 2) Formar equipes 
multidisciplinares nas escolas e continuar estudos e pesquisas relacionados às questões das diversidades, além de 
auxiliar as comunidades escolares em questões (e conflitos) que envolvessem os temas. 
2  “Homofobia e Escola em questão”,  em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), para aproximadamente 
400 professores das redes municipal e estadual de Rolândia, PR; para os participantes do I Encontro Estadual de 
Educadores LGBT do Paraná, em Faxinal do Céu, PR; ambas em 2010.
3 Os DEB-Itinerante eram encontros anuais de três dias que ocorriam em cada um dos Núcleos de Educação da 
Secretaria de Educação do Paraná, em que professores multiplicadores ofereciam oficinas de duração entre 4 e 8 
horas sobre diversos assuntos. Organizados por área/disciplina ou função, docentes e funcionários gozavam de cursos 
de formação continuada sobre questões de sua área, mescladas a outras temáticas - sobre diversidade, educação, 
administração escolar etc.
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PARFOR4 na Universidade Estadual de Londrina, que influenciou diretamente na construção da 
oficina a partir do uso de imagens da história da arte.

O presente trabalho é uma construção dos percursos destas experiências e da reflexão 
de possíveis territórios distintos e interligados. De uma oficina que trazia discussões de gênero a 
partir de uma história da arte eurocentrada e linear, em 2012, no Paraná, para, hoje, em revisão 
sobre o mesmo trabalho, a problematização do gênero a partir de artistas da América Latina, 
engajadas e engajados no protagonismo LGBTQI+ - Lésbico, Gay, Bissexual, Transexual, Queer, 
Intersexual e outras orientações sexuais e identidades de gênero. De uma oficina que já trazia a 
problematização de campanhas publicitárias acerca de gênero, em 2012, para, hoje, a inserção 
de imagens apresentadas pelo Google Imagens e tags5 sugeridas pelo gerenciador de marketing 
eletrônico da empresa de buscas.

O exercício da revisão desta oficina, em maio de 2018, para estudantes do curso de 
Pedagogia da Unirio, demonstrou o quanto é difícil realizar uma curadoria “desvinculada” dos 
cânones tradicionais do que se é reconhecido ou alcançou visibilidade e status de arte nos museus, 
na crítica e no mercado6. Para a construção do percurso atual, me aproximei da ideia de Jones 
& Silver (2017) de “uma genealogia imperfeita”, em que as autoras apontam a dificuldade de 
realizar um recorte quando se trata de revisar curadorias, exposições e artistas a partir do gênero, 
sexualidade, classe social, raça e outros marcadores sociais. 

As autoras/es que apóiam este artigo falam a partir de lugares, de campos diferentes 
(Nicholas Mirzoeff - cultura visual, Jones & Silver - revisão genealógica de exposições e coletivos de 
arte Feminista, movimento de libertação gay, movimentos lésbicos e queer), sempre numa ideia 
que, para mim, se aproxima do conceito de interseccionalidade  (HENNING, 2015;  RIBEIRO, 2017). 

Na elaboração da oficina, ao pesquisar artistas negras, gays, lésbicas, mulheres e 
artistas que acumulam/interseccionam tais categorias, trago de um modo didático, a construção 

4 O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) é uma ação da Capes que visa induzir 
e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais do magistério que estejam no 
exercício da docência na rede pública de educação básica e que não possuem a formação específica na área em que 
atuam em sala de aula (http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor acesso em 19/08/2018).
5 As chamadas tags são apresentadas com base em aplicativos internos do google que alimentadas por produtores 
de páginas na internet, almejando maior visibilidade destas páginas quando um usuário realiza uma busca - ou seja, 
quanto mais determinados produtores associam palavras-chave ao seu conteúdo com investimento financeiro aliado 
ao mesmo, maior a probabilidade de seus produtos aparecerem nas buscas, palavras chave somadas a adjetivos 
também influenciam nos resultados, de modo se pesquisamos “homem negro” seus resultados estarão associados 
ao ranking de assuntos e temas buscados em relação ao “homem negro”, por exemplo.
6 Anne Cauquelin (2005, p. 9-19), historiadora da arte, propõe que o que chamamos atualmente de arte contemporânea 
não diz respeito exclusivamente àquela que é produzida hoje. A ideia de contemporâneo, na arte, diz respeito a uma 
“pluralidade incontrolável de agoras” (CAUQUELIN, 2005, p. 12); à ligação com determinados sistemas que decidem 
o que é, e o que não é, arte - as instituições museológicas, galerias, marchands, publicações especializadas, casas 
de leilões, eventos internacionais etc; a apropriações materiais e imateriais, inclusive de formas e valores culturais, 
identidades etc; a maneiras bastante particulares de fazer arte e à necessidade de educar o público para fruí-la; todas 
operações que se instalam no interior das obras, que as constituem.
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e problematização relacionada às identidades, poéticas que falam de gênero e orientação sexual 
numa perspectiva interseccional7 dos marcadores sociais de gênero, raça e classe social.

Contribuições teóricas

Para Jones & Silver (2017, p. 243), no pós II guerra europeu, Simone de Beauvoir e Franz 
Fanon iniciam o desenvolvimento de “um método para teorizar a identidade, método este que 
influenciará todos os modelos subsequentes de políticas de identidade”. Duas obras, “O segundo 
sexo”, de Beauvoir (1949) e “Pele Negra, Máscaras Brancas” (1952), de Fanon, especialmente, são 
importantes para o recorte deste método. 

Para entender a relevância destas discussões, Jones & Silver percorrem as discussões 
da história recente, manifestações artísticas num contexto em que a Guerra Fria nos EUA e o 
“abandono” colonial de nações colonizadas pela Europa estavam em andamento. Especialmente 
a partir da década de 1960, artistas homossexuais ligados à Pop Art como Andy Warhol, Jasper 
Johns, Robert Rauschenberg, entre outros, identidades estas discrepantes do sujeito heterossexual, 
são amplamente reconhecidos, tendo, contudo, seus modos de vida ignorados:

(...) é fundamental para esse estudo o entendimento de que, como as subculturas 
da arte reconhecem plenamente as identificações homossexuais desses artistas, 
a história e o meio artístico mais amplo persistem em ignorar ou suprimir esse 
conhecimento até hoje (JONES & SILVER, 2017, p. 245).

Mirzoeff (2016), demarca os estudos da cultura visual a partir dos anos 70/80, num 
campo de estudos em que somente a crítica em arte não daria mais conta sem que um novo 
campo de estudos se estabelecesse. Para ele, um dos principais motivos do estabelecimento de 
um campo de cultura visual foi o surgimento dos meios digitais:

Os historiadores da arte começaram a se fixar nas publicações populares, 
nas fotografias e outros materiais visuais fabricados em série junto à pintura 
e escultura, um modo de pesquisa conhecido como «história social da arte». 
Durante as duas décadas seguintes, as pesquisas da história social da arte e 
da cultura visual destoava, até que a cultura visual chega a se constituir uma 
área de estudo independente por volta de 1990, devido em grande parte ao 
surgimento dos meios digitais (MIRZOEFF, 2016, p. 49)8.

7 “Enquanto suas teorias são em geral empregadas de modo distinto pelo feminismo (Beauvoir) ou pela teoria pós-
colonial e antirracista (Fanon), tanto Beauvoir quanto Fanon demonstram em momentos-chave um reconhecimento da 
relação entre dualidades opressivas relacionadas à raça, classe, sexualidade, gênero e outros modos de identificação” 
(JONES & SILVER, 2017, p. 243).
8 Tradução nossa.
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O autor aborda a obra de artistas como Velasquez, Courbet, Lautrec, Le Brun, e de obras 
do séc. XX, e na análise crítica dessas imagens, reflete sobre a própria gênese do campo da cultura 
visual, indicando que, no campo da arte, essas discussões já se apresentavam numa perspectiva de 
vanguarda, nas primeiras experimentações com a fotografia e na pintura. No capítulo “Os muitos 
eus da pós modernidade” Mirzoeff trabalha com duas ideias, uma que demarca a passagem da 
modernidade - pós modernidade e outra que afirma que tal demarcação não é tão clara.

Em relação ao conceito de interseccionalidade abordado neste texto a partir de Carlos 
Henning, em artigo de 2015, em que elabora estudo onde afirma que, apesar do termo ter sido 
cunhado por Kimberlé Crenshaw em 1991, aponta diferentes movimentos, especialmente de 
feministas negras nas décadas de 1960 e 70, nos EUA, que já traziam a ideia de que marcadores 
sociais de classe, gênero e raça são importantes para analisar a problemática feminista inclusive 
com apontamentos na chamada “primeira onda feminista”9.

Henning (2015) realiza um percurso, semelhante ao de Ribeiro (2017), outra autora 
que nos apoia, em que, ao contrário do que comumente se pensa, as três ondas do movimento 
feminista não podem ser vistas como marcos estanques. Numa revisão histórica, a ideia de 
interseccionalidade já se fazia presente, portanto, desde meados do século XIX. Além disto, o autor 
aponta para duas principais vertentes, ao abordar os marcadores sociais em: 

(...) uma abordagem sistêmica/estrutural localizada basicamente nos Estados 
Unidos e que daria mais atenção aos impactos do sistema ou estrutura sobre 
a formação de identidades. Essa abordagem seria representada, por exemplo, 
pelos trabalhos de autoras como Kimberlé Crenshaw (1991) e Patricia Hill Collins 
(2000[1990]). E, por outro lado, uma abordagem construcionista - encampada 
principalmente por acadêmicas do Reino Unido, como Anne McKlinctock (1995) 
e Avtar Brah (2004; 2007) - a qual tenderia a desenvolver uma concepção de 
poder mais dinâmica e relacional, levando em consideração aspectos de agência 
e identidade social (HENNING, 2015, p. 111-112).

Mirzoeff, por sua vez, ao problematizar gênero apresenta o trabalho de Duchamp nas 
fotografias como Rrose Sélavy, realizadas por Man Ray. O autor pontua o ativismo em arte, levando 
em consideração poéticas de coletivos artísticos e movimentos sociais que reivindicam suas vozes 
especialmente a partir da década de 1960, relacionados ao feminismo, movimentos gay, negro, e 
ativismo ecológico-ambiental.

9 Ribeiro (2017) e Henning (2015) apontam o discurso “Eu não sou uma mulher” de Soujouner Truth como indicação 
importante na ideia de interseccionalidade. 
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Figura 1: Man Ray, Marcel Duchamp como Rrose Sélavy.

Afirma Mirzoeff sobre a foto de Man Ray (Figura 1):

Como parecia decidido ao deixar claro que Rrose Sélavy não era sua identidade 
«real», Duchamp fez várias versões claramente diferentes deste autorretrato. 
A que aqui se mostra é talvez a mais afeminada, a maneira de um retrato de 
coluna social ou uma foto de revista de moda. Como todo disfarce de mulher, 
este retrato transmite que o gênero é uma representação. Como a visão, é algo 
que fazemos, ao não algo inerente e imutável. Rrose Sélavy parece feminina 
pela roupa, a maquiagem e as joias que carrega, assim como pela postura que 
adota. Em seu clássico estudo O segundo sexo (1947), a escritora francesa 
Simone de Beauvoir expressa concisa: «Não se nasce mulher, torna-se mulher». 
Semelhantes reivindicações públicas da identidade feminista e homossexual 
como algo que fazemos, e que por tanto podemos mudar, combinadas com 
o desenvolvimento de novas tecnologias para a criação de imagem pessoal e 
computação do usuário, foram cruciais para a criação do campo da cultura 
visual (MIRZOEFF, 2016, p. 50, grifo nosso).10

Com a ideia de analisar as imagens e tags resultantes na busca Google Imagens, sobre 
a qual tratarei a seguir, as considerações de Mirzoeff em relação à cultura visual, deve-se levar em 
consideração associações de marcadores sociais de gênero, raça, classe social, evidenciando nos 
resultados a visibilidade e apagamento de categorias que representam os estereótipos de beleza, 
de gênero e a objetificação dos corpos:

Enquanto que uma vertente da arte e o pensamento pós-moderno destacava 
as ilusões da sociedade de consumo, obras como as de Goldin11 inspiraram 

10 Tradução nossa.
11 Goldin mostrava suas fotografias numa sala escura como em um slide show, utilizando um projetor em carrossel 
nesses tempos anteriores ao PowerPoint. Com a música de The Velvet Underground e outros clássicos da cidade como 
trilha sonora, as sessões duravam em torno de uma hora, durante a qual se submergia o público num relato visual 
sobre a vida de Goldin. Os espectadores chegavam a reconhecer a seus amigos e seu namorado. (MIRZOEFF, 2016, P. 
56-57. Tradução nossa)
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uma nova geração de artistas e escritores que se concentravam na experiência 
cotidiana de gênero, raça e sexualidade (MIRZOEFF, 2016, p. 57)12.

A pesquisa no google imagens

Uma das ações realizadas para oficina com estudantes do Curso de Pedagogia em 
2018, foi a pesquisa no Google Imagens e suas tags. Os resultados dessas buscas mostram o quanto 
é problemático o modo como esta ferramenta se retroalimenta da quantidade de associações de 
palavras e imagens com determinado verbete.

 A primeira constatação é que nem todo verbete produz tags. Curiosamente 
“homem” (figura 2), “mulher” (figura 3) e “homem gay” (figura 4) e “mulher negra” produzem 
tags, enquanto “mulher lésbica” e “homem negro” não o fazem. “Gay” isoladamente também não 
produz tags, ao passo que lésbica sim.

Figura 2: busca no Google Imagens em 15/08/2018 verbete “homem”.

Essas buscas se deram entre maio e agosto de 2018 (os resultados pouco variaram 
neste período). Ao revisar a oficina para apresentá-la na Semana de Educação da Unirio, �homem� 
(figura 2) gerou as tags: bonito, mais, pelado, lindos, feio, gostoso, cueca, forte, praia, mulher. As 
imagens inspiram força e confiança (atributos frequentemente dados como masculinos), numa 
estética padronizada, a maioria expressando um sorriso. Chama a atenção que uma imagem 
expressa raiva, também relacionado à masculinidade.   

12 Tradução nossa.
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Figura 3: busca no Google Imagens em 15/08/2018 verbete “mulher”.

“Mulher”: em sua maioria são brancas de cabelos lisos e esvoaçantes, estão sorridentes 
e com ar sensual. Aqui há duas mulheres negras, magérrimas e com ar empoderado. Em um 
resultado muito semelhante aos homens há uma maioria em closes. Já, em relação às tags é 
interessante observar os adjetivos, especialmente relacionados a termos como magra, gorda, 
pelada, grávida e a ausência do “antônimo” homem; já que na categoria homem, “mulher” é uma 
das tags sugeridas.

Ao buscar “homem gay” (figura 4), as imagens apresentadas remetem diretamente 
à erotização de corpos masculinos, fetiches e, curiosamente, alguns casais, sempre apresentando 
estereotipados padrões de beleza masculina.

Figura 4: busca no Google Imagens em 15/08/2018 verbete “homem gay”.

Outras buscas como “mulher lésbica”, “lésbica”, “homem negro”, “homem negro 
gay’ também se mostraram problemáticas, e em especial “homem negro” e “homem negro 
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gay” demonstram não somente imagens erotizadas como ocorre em “homem gay”, mas 
com diversas fotos que indicam a valorização do falo, comumente associada à raça negra, na 
objetificação de seus corpos.

Mirzoeff, na introdução de sua obra, afirma: “todos os meios de comunicação são 
meios sociais e que os usamos para nos representar perante os outros” (MIRZOEFF, 2016, p. 21-
22). Nesta perspectiva, o resultado da busca em ferramenta tão poderosa como o Google Imagens, 
nos leva a compreender que estas imagens importam a quem as busca, as vê e as toma como 
referência. A ideia também se remete ao modo como nos vemos, nas prerrogativas de como 
a cultura visual vê o mundo. “A visão é na realidade um sistema de realimentação sensorial 
que mobiliza todo o corpo e não somente os olhos” (MIRZOEFF, 2016, p. 21-22). Para o autor, 
“reproduzimos o que vemos e compreendemos nas telas que nos acompanham por toda parte” 
(MIRZOEFF, 2016, p. 21-22)13. 

Uma vez que as imagens fazem parte de nosso aprendizado, os resultados das 
buscas interferem diretamente ao modo como desejamos ser vistas/os, ou, de outra maneira, o 
que queremos esconder a partir do que entendemos como imagem padrão e imagem rechaçada. 
É interessante partir destes resultados também na observação das tags que acompanham as 
imagens, uma vez que a ferramenta eletrônica prioriza os resultados e sugere as palavras a partir 
de um ranqueamento das buscas realizadas, apresentando assim uma espécie de amostra das 
buscas em território brasileiro.

Outra consideração importante diz respeito à representatividade e aos lugares de 
quem não se vê representado: um adolescente negro, obeso ou qualquer corpo fora do padrão, se 
descobrindo gay, ao buscar “homem gay” terá como referência essas imagens. Terá ele uma ideia 
razoável de que qualquer tipo físico pode ser um homem gay aceito num grupo social? Os grupos 
sociais, aplicativos de encontros, espaços gay friendly, apresentam imagens que representam a 
todos homens gays?

Ribeiro (2017) em seu livro “O que é Lugar de Fala?”, problematiza os acessos sociais 
a partir de marcadores de raça, gênero e classe social; mostrando que, quanto mais se aproxima 
do gênero (masculino) e da raça (branca) maior a visibilidade e reconhecimento de saberes 
produzidos por essas identidades:

(...) não poder acessar certos espaços, acarreta em não se ter produções e 
epistemologias desses grupos nesses espaços; não poder estar de forma justa 
nas universidades, meios de comunicação, política institucional. Por exemplo, 
impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas, 
ouvidas, inclusive, até de quem tem mais acesso a internet. O falar não se 
restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de 
fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes 
consequente da hierarquia social (RIBEIRO, 2017, p. 64).

13 Tradução nossa.
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Estas categorias implicam numa hierarquia do que é valorado e do que é apagado, 
tanto na apresentação de artistas e coletivos de arte, quanto nas buscas de palavras chaves, 
visualidades, propagandas e protagonismos.

Uma Curadoria Imperfeita

Como forma de contribuição para a crítica imagética no campo da cultura visual e da 
arte, na oficina apresentei diferentes artistas e suas poéticas relacionadas às questões apontadas. 
Mulheres brasileiras que alcançaram visibilidade em espaços museológicos, como Lygia Clark 
e Lygia Pape e o artista gay Leonilson, que em sua poética particular, com a dramaticidade de 
viver com a infecção do HIV e morrer de complicações relacionadas à AIDS, produz um discurso 
potente, dentre outros e, principalmente, outras. Trago também Rosana Paulino, que, em sua 
poética apresenta seu lugar de fala como mulher negra e discute a posição das mulheres negras 
historicamente subalternizadas na sociedade brasileira. A proposta dessa reflexão numa pós-
graduação em educação implica na intenção de entender a formação de professoras e professores 
de outras maneiras, considerando que a produção de visualidades dessas e desses artistas e 
suas influências na cultura visual faz parte da constituição de nossas identidades num mundo 
dominado pelas imagens. 

A reflexão incita a discussão de gênero, sexualidade, racismo, diferenças religiosas e de 
classe, o que não significa somente garantir conteúdos curriculares mais democráticos incluindo 
as diversidades num tempo em que trazer estas temáticas encontra resistência de setores 
conservadores da sociedade, mas, de defender uma postura ética de professoras e professores, 
no enfrentamento de conflitos que pululam no cotidiano escolar. A curadoria evita, embora não 
logre eliminar, referências de artistas do hemisfério norte, e privilegia artistas latino-americanas 
e latino-americanos, contrapondo cânones tradicionais, enaltecendo a cultura e história do povo 
que construiu o continente que habitamos.

Para este artigo, optei por focar o trabalho de Rosana Paulino, pois em sua poética 
o uso de imagens apropriadas de arquivos históricos, doações, pesquisas da artista e seu 
deslocamento para outros suportes como no exemplo presente (figura 5), que ao inserir o bastidor 
de bordado, reescreve um objeto cotidiano, acionando o ato de bordar, inerente às atividades 
domésticas da mulher do lar, da criada e problematiza sua invisibilidade, seu impedimento de 
ter voz, de ver, de atuar no mundo. 

Sua obra realiza diálogos com poéticas inerentes à arte brasileira e é fortemente 
identitária. A artista vive e trabalha em São Paulo, negra, de família humilde, alcança a visibilidade 
logrando o que poucas mulheres negras alcançam em nossa sociedade: o espaço acadêmico. 
Ao conquistar este espaço, Rosana Paulino realiza incansavelmente a denúncia dos lugares 
que as mulheres negras ocuparam e ocupam na sociedade brasileira. Na série “Bastidores”, 
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Paulino ressignifica o objeto utilizado tradicionalmente para o bordado, mesclando a impressão 
de fotografias e questionando os limites e privação de direitos das mulheres negras na 
história brasileira, numa obra tipicamente contemporânea, híbrida com referências históricas, 
identitárias e artísticas.

Figura 5: Imagem transferida sobre tecido, bastidor e linha de costura - 1997.
 

Considerações Finais

Ora, falar sobre tais questões, dentro e fora da escola na atualidade é fundamental, 
mesmo porque, como o advento das redes sociais e seu consumo massivo pela população é hoje 
parte da formação das crianças e adolescentes, que nascem num mundo já dominado pelas 
imagens, a questão é: Estas imagens representam e dão voz e alcance a quem?

A luta dos movimentos sociais e de grupos tradicionalmente marginalizados mostram 
um território potente de revisões históricas e reivindicações de direitos. Posso me arriscar a dizer 
que a visibilidade de grupos e figuras reacionárias tão em alta no momento, ocorre e alcança 
apoio por um simples dado, nunca como antes, a cibercultura proporcionou tantas vozes, 
discussões e representatividade como na atualidade. As redes sociais como Facebook, Instagram e 
plataformas de vídeo como o Youtube estão cada vez mais fazendo frente à velha mídia de massa 
e ao pensamento reacionário. Nestes territórios, homens, mulheres, gays, lésbicas, transexuais, 
corpos outros encontram sua representatividade, trocam ideias, polemizam, fazem amizades e 
inimizades. Estão a todo momento bombardeados por imagens. 

A escola, neste sentido também tem a necessidade de se revisar, observar seus modelos 
padronizados e perceber que deve abrir espaços outros. Deve também se inserir na discussão 
desses territórios contemporâneos da cibercultura e rechaçar a padronização, não somente dos 
desempenhos, mas também mediando toda forma de conflito advindas das características que 
cada pessoa traz em seu corpo, em seus modos de vida, em seus desejos.
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