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Resumo: O presente artigo é um esforço nosso de trazer para o debate um 
pequeno recorte da pesquisa em andamento “Gay Power, Ensino das Artes 
Visuais e Utopias Pedagógicas na America Latina”, vinculada ao Grupo de 
Pesquisa Ensino da Arte em Contextos Contemporâneos – GPEACC/CNPq, na 
linha de pesquisa “Didática do Ensino das Artes Visuais”, ao Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Ensino da Arte - NEPEA do Centro de Artes Maria Violeta 
Arraes de Alencar Gervaiseu, da Universidade Regional do Cariri – URCA. O 
artigo tem por objetivo apresentar um conjunto de artistas, suas produções, 
contextos e circuito do Artivismo de artistas gays já catalogados na pesquisa, 
como primeira aproximação para a inserção dessa produção nas aulas do 
componente curricular Arte na escola de educação básica e sua contribuição 
para o combate à homofobia. O artigo situa sua abordagem, recorte e análise a 
partir dos anos de 1960 como marco do surgimento do movimento LGBTT nos 
Estados Unidos e, também no Brasil, e como esse movimento teve importância 
e impactos na formação dos Artivista e influências em suas produções. A parti 
dessas produções pontuamos a importância para o Ensino de Arte como gesto 
de (re)existência e utopias pedagógicas.   
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