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Resumo 

Este texto pretende articular reflexões a respeito das práticas educacionais frente às condições 

contemporâneas de trânsito e assédio de informações e imagens visuais que participam ativamente 

da formação dos estudantes e afastam aspectos que, aqui defendidos como fundamentais à 

atualidade da educação, envolvem e se concentram na presença do corpo vivo, e em ação, de 

professores e estudantes. Partindo da perspectiva de pesquisa do cotidiano aventamos os espaços e 

tempos das práticas realizadas na dia-a-dia como fonte epistêmica indispensável à formação 

humana dos tempos atuais, para tanto e, portanto, defendemos a convocação do corpo 

insofismável como recurso pedagógico e poético em benefício de um currículo vibrátil e 

efetivamente afetivo, ou seja, que na dispensa dos saberes alcançáveis por meio das tecnologias da 

comunicação e meios afins invista na tecnologia da afetação, da carne, da pele e dos corpos 

pessoais e coletivos. 
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Abstract 

This text aims to articulate thoughts about educational practices forward to contemporary 

conditions of transit and harassment information and visual images that actively participate in the 

student’s education and separates aspects and focus, here defended as fundamental to actual 

education, both included on presence of the live body, and in action, of teachers and students. 

From the research perspective we think over about spaces and time for daily practices as an 

indispensable epistemic source for human construction in a present day, both for and therefore, we 

defend an invitation of a simple body as poetic and educational resource for the benefit of a 

vibrating and effectively curriculum and, so, that dismissal of knowledge attainable through 

communication technologies and other ways to invest in technology like affectation, of the flesh, 

of the skin and of the personal and collective bodies. 
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... a criatura terrestre é toda de carne, 

 de pele e de sangue, de matéria e de desejo... 

 

Michel Onfray 

 

 

As pesquisas das quais participo no campo da Educação formal me oferecem na 

atualidade um panorama distante das condições que tempos atrás o configuravam com certa 

fidedignidade. Infraestrutura precária, ou aquém das suas funções, formação docente 

estagnada, remuneração aviltante e currículos dissonantes com as realidades docentes e 

discentes eram algumas das características que compunham certas imagens 

predominantemente reconhecidas como representativas da escola pública. Imagens de uma 

conjuntura que, em sua redução a determinadas perspectivas, expunham a Educação como 

um desafio cuja superação imporia trabalho árduo, intenso e volumoso, mas, exequível sob 

a perspectiva da razão e ponderação tipicamente moderna. Perspectiva que compreendia a 

realização dos objetivos institucionais por meio da equalização dos investimentos e 

políticas públicas assentadas na possibilidade, inquestionada, de um processo de ensino 

passível de poucas variações e de alcance absoluto. Certeza não muito distante do ideal de 

se ensinar tudo a todos respaldada por condições materiais adequadas. Portanto, um 

problema metodológico e indiscutivelmente técnico. Assim o atestam os inúmeros 

investimentos acadêmicos voltados para a criação de metodologias aliadas às tecnologias 

disponíveis na busca incessante de realizar a utópica formação humana via a instituição 

escolar, ou ao menos, por meio do que a esse ambiente pudesse, ou antes, devesse ser 

delegado. Constato, portanto, a circulação ativa e predominante de ideias que são 

projetadas da mesma perspectiva, sob a qual os problemas da educação escolar se reduzem 

ao afastamento, em menor ou maior grau, de um objetivo inquestionável observado na 

distância de sempre. Como se qualquer deslocamento comprometesse a percepção do que 

se pretende tratar. A consecução das políticas públicas justificada pela amplitude do campo 

e as decorrentes dificuldades operacionais tomam a rede escolar como matéria uniforme e 

universal, contrariamente às investigações mais arriscadas dos, ainda, poucos pesquisadores 

que entendem o cotidiano como fonte indispensável de elementos necessários à percepção 

do que persiste oculto sob a superfície do que a maioria dos que se ocupam da elucidação 

desse campo o reduz. Os estudos do cotidiano encararam na última década o arriscado e 

caro desafio de romper com a apontada imobilidade do ponto de observação da cena 

escolar, pois admitindo a sua variedade e complexidade propôs e realizou o mergulho no 

rodapé dos seus dia-a-dia fazendo, então, emergir realidades e realizações jamais 

consideradas com o grau de nitidez e novidade ora apresentadas. A investigação dos 

cotidianos escolares passava, então, a ser a possibilidade promissora de elucidar o que é 

vital, mas, sistematicamente recusado, ou dispensado, nas outras formulações das análises 

educacionais. E a radicalidade desses estudos implicaria em deslocamentos incessantes na 

sua própria configuração enquanto proposta e aplicação investigativas, na medida em que 

logo se constataria também a fragilidade de se investigar o cotidiano das escolas sem deles 
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fazer parte e viver a radicalidade da inevitável imiscuidade. Não se podia, em tal 

movimento, se falar sobre ou do outro e sobre as redes de seus coletivos sem nelas se 

confundir. Tratava-se, então, de um passo definitivo e irreversível na busca de práticas de 

pesquisa que embalhariam, rapidamente, o investigador com o investigado e imporima a 

contaminação do esforço de elaborar imagens teóricas do outro com a própria interrogação 

dos pressupostos e demais certezas conduzidas no corpo e nos atos do investigador. Se o 

nível de exposição da vida praticada no sítio investigado se mostrou proporcional à entrega 

desarmada do pesquisador, o mesmo se daria em relação à conservação das ideias e do 

corpo curioso. O cotidiano vivido, e não apenas aventado, mostra o quanto sua realização 

está no corpo dos seus sujeitos e que é nos corpos individuais e coletivos que se dá o seu 

próprio acontecimento. Considerada a importância dos elos de relação, pois um corpo é um 

corpo a partir dos outros corpos, na medida em que seu irredutível acontecimento se dá 

sempre em relação com os outros corpos outros e a partir desses e dos corpos coletivos se 

relaciona e constrói o mundo. 

José Gil (1997, p. 181) aponta que entre os corpos a comunicação só se daria sobre um 

fundo de agenciamento afetivo e formal no qual se desposam ritmos emocionais através da 

voz, do olhar, da expressividade de outrem o que significaria que eles se inscrevem no 

espaço da abertura de uma ao outro. E esse espaço, afirma o autor, é, antes de tudo, o 

espaço da pele. E assim, quando se apreende determinada expressão facial é porque aquele 

que a apreende desposa e se plasma ao ritmo que anima a expressão captada. O fato de toda 

expressão percebida levar ao esboço dos mesmos movimentos no corpo daquele que a capta 

evidencia aspectos palpáveis do processo de devir outro. Assim, desposar ou plasmar 

diferente de identificar ou projetar, como reduz a psicanálise, é realização da imaginação 

corporal, ou seja, ativadas pelo corpo e no corpo. O corpo, aqui argumentado, é inseparável 

do pensamento que o constitui e por ele e nele é realizado. 

O trabalho, bem como as relações e trânsitos de saberes que se dá em todos os tempos 

e espaços vividos é, por conseguinte, a territorialidade desfronteirada do corpo praticado, 

do corpo expandido como tecnologia que funda e desdobra os acontecimentos que lhe 

envolvem. Territorialidade para além dos sistemas e dutos representacionais que separam e 

entrincheiram indivíduos, coletivos e apartam a mente do corpo e inventam um espírito em 

oposição ao prazer da carne.  

Defrontados com essas condições, os estudos do cotidiano logo evidenciariam a 

impossibilidade da conservação da imutabilidade dos recursos conceituais que seus 

investigadores portariam como ferramentas para a execução de seu trabalho. Os dedicados 

à investigação do cotidiano ou interessados em pesquisar questões diversas sob a 

perspectiva do cotidiano logo perceberiam ser impossível sair ilesos da vivência concreta 

no cotidiano investigado, praticado ou vivido. Não havendo vivência fora do cotidiano, o 

desafio é compreender e dialogar, produtivamente, com as diferenças dos espaços tempos 

cotidianos que se adentram em função dos projetos investigativos. Trata-se de reconhecer 

que os cotidianos que nos formam e formatam sempre oferecerão conexões com aqueles 

que nos parecem distantes e desafiadores, e seria o desafio, então, a identificação dessas 

conexões para, por meio delas, se enfrentar diferenças que, por sua vez, penetrará o 
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investigador a despeito das suas crenças e esforços de distanciamento. Em tal aventura 

investigativa, teorias, corpos ou outras tecnologias poderiam manter a integridade 

impermeabilizada que subjaz em muitos sistemas metodológicos de pesquisa ainda 

defendidos e que se assentam na crença da distância entre investigador e investigado. Pois a 

plasticidade das práticas metodológicas de investigação do, sobre e com o cotidiano se 

ampliam proporcionalmente às crescentes realizações dessa forma de pesquisa. Um método 

que se autocria na medida em que enfrenta a diversidade de espaços e tempos que faz da 

vida, neste caso a escolar, acontecimentos únicos em sua multiplicidade. 

Contudo, a decantada relação com a tecnologia e seus sedutores recursos implicará na 

revelação de aspectos dramáticos da educação formal ocultados sob as supostas 

dificuldades de suas superfícies material e processual. Ou seja, apontará dificuldades muito 

diversas e mais desafiadoras do que aquelas relacionadas às condições materiais e 

metodológicas, as quais não podem mais desviar a percepção do profundo problema que 

envolve o programa educacional que seria, na atualidade, uma configuração de sentidos, 

portanto, de ordem filosófica.  

Desafiado pelos pressupostos, acima elencados, arrisco considerar, na reflexão 

ensejada, alguns aspectos do encontro das tecnologias contemporâneas, dificilmente 

aventável como uma entidade autônoma, com a rede de agenciamentos que compõe a 

institucionalidade educacional. Decerto que a tecnologia está sempre presente na história da 

humanidade, assim como as tecnologias utilizadas nas práticas educacionais se mantiveram, 

por razões diversas, durante longo tempo, distantes da produção dos novos meios e recursos 

tecnológicos que avançam e atravessam os meios de produção, pesquisa e vida social. O 

desenvolvimento e popularização dos sistemas de informação e comunicação em rede 

muda, radicalmente, esse panorama. Novas paisagens nas relações entre a educação e o 

mundo virtualizado, ágil, polimórfico e multiplicado emergem e impõem uma sucessão 

crescente de desafios curriculares. O universo virtual é crível e sugere o poder ilimitado da 

máquina não humana e na dispensa do outro, do outro professor, do outro sujeito 

encarnado, do outro coletivo vibrátil. Contudo, se a abundância de ofertas informacionais, 

sensoriais, lúdicas, estéticas e etc. levam a repensar muitas das funções curriculares e a 

constatar a obsolescência de muitas outras, por outro lado assombra com a evidenciação de 

vacâncias, de lacunas profundas no que tange a alguns aspectos incontornáveis da formação 

humana. Uma falta a ser suprida, uma lacuna elástica que se amplia na medida em que 

abundâncias transpõem as cercanias escolares. Presença e falta ancestrais de dinâmicas 

eclipsadas no processo de capitalização radical das existências. O corpo afetado se oculta 

na multiplicidade de avatares, assim como o afeto é escamoteado pela proliferação de 

imagens visuais que invocam empatia, companhia e solidariedade à distância.  

Elucidar as potencialidades e riscos das tensões e ligações entre a Educação e a 

circulação tecnologizada da informação, nas quais estarrecem a força das imagens visuais, a 

quarentena do corpo vibrátil e a agilidade mutante dos saberes, embora signifique trabalho 

árduo é urgente e indispensável. Participar dessas reflexões impõe considerar a plataforma 

da qual projeto meus esforços que é a militância na área das artes, numa localização mais a 

contrapelo das convicções hegemônicas que sitiam esse campo de conhecimento, do que a 
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favor do que tenho como ‘coisa dada’, ou seja, uma história, um sistema e um ensino de 

utilidade e significação pouco questionadas. Parto, então, do que me têm seduzido no 

cotidiano de formar professores de arte e de pensar, naturalmente, em tudo que envolve 

essa formação na atualidade. Simpatia e cumplicidade, preciso adiantar, me inspiram as 

reflexões que colocam sob suspeição os regimes de verdade que embaralham a produção 

estética, e ou produção poética, com o sistema das artes. Este último, inquestionavelmente, 

alinhado ao compasso do universo capitalista que destoa do projeto de apoio público à 

formação humana, como se caracterizaria a Educação formal. Não gostaria, obviamente, de 

reduzir minhas reflexões a mero panfletarismo passível de funcionar, num paradoxo infeliz, 

como elemento redutor do que ensejo defender. 

O que pretendo oferecer, inicialmente como chave de leitura da minha posição, é um 

inevitável conjunto de reflexões, ainda que provisório, numa tentativa de desfronteiramento 

dos territórios, via de regra, percorridos quando se tenta compreender, sob qualquer 

aspecto, a condição humana. Aqui sob o aspecto das relações entre a arte e a tecnologia em 

seu sentido ampliado, como exige a atualidade. Discutir situações, produções e condições 

do mundo é insistir no deslindamento, mesmo que sempre parcial, incompleto e 

rapidamente superado, da humanidade na sua auto poiesis que açambarca do acontecimento 

individual às dinâmicas coletivas. 

Certamente que toda produção estética, considerada, ou não, arte, é indissociável dos 

recursos tecnológicos disponíveis nos seus tempos e espaços de realização. Entendimento 

que cancela o equívoco da dissociação entre a produção artística latu senso e os avanços 

tecnológicos que a cercam, assediam e, sob inúmeros aspectos, as favorecem como é 

facilmente observável em qualquer história da arte. 

O ensino da arte é lugar ainda insuficientemente territorializado e sua consistência, 

como componente curricular oficial da educação formal, se perde entre a indiferença, a 

secundarização e, o pior, numa compreensão limitada, e não questionada, de subordinação 

ao sistema das artes. É a ideia de aprimoramento cultural e educação estética, entendida 

como sendo a estética dominante no ocidente e privilegiada nos equipamentos culturais das 

cidades. Certamente é um ambiente de contradições conceituais, práticas e de desafios que 

os encontros entre forças, nem sempre consoantes, operam. Para refletir sobre as relações 

entre a arte e a atualidade parto, portanto, da área que tenho me dedicado, especificamente, 

a formação de professores de artes visuais. Área que vem se constituindo, ainda que com 

diversos problemas, dentre os quais destacaria a interrogação sobre a pertinência de um 

ensino da arte que corrobore com o “projeto educacional formal” e as inevitáveis questões 

decorrentes de qualquer iniciativa que pretenda mapear as funções e sentidos da arte na 

formação humana. Ponderaria que para se elucidar a significação de qualquer participação 

curricular é também inevitável reconsiderar o próprio projeto educacional face às condições 

atuais que cercam, e constituem as realidades sociais, econômicas, ambientais, 

tecnológicas, culturais e etc. É, portanto, necessário pensar, mais uma vez, em como nos 

encontramos e criarmos o mundo atual para que possamos avaliar os graus e dimensões do 

ensino da arte no grande projeto moderno que é, e sob o qual ainda se configura, a 

educação formal, aspiradora de alcance absoluto e universal como vigora, 
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majoritariamente, em toda a cultura ocidental. Obviamente que aqui não seria possível, nem 

em muitas outras instâncias, elucidar, plenamente, as assimetrias e dissonâncias entre a 

Educação formal e a atualidade que a cerca e a atravessa. De todo modo, aludir à sua crise 

de pertinência e adequabilidade é vital à reflexão aqui engendrada.um dos aspectos mais 

significativos da educação escolar que é a sua obrigatoriedade, condena aqueles que, sequer 

nasceram, na manutenção da fé em sua utilidade para a realização da democracia, na 

medida em que o seu projeto guarda a utopia íntima da coletivização de saberes e técnicas 

que equalize, de forma justa, as necessidades de conhecimentos de todos para a efetiva 

prática da condição de cidadão, Em termos diretos, o pleno gozo e radical defesa do que 

pertence e é coletivo. Se assim for pensado, a participação do conhecimento das artes, por 

sua vez decomposto em diversos patamares, do fazer técnico ao conhecimento e utilização 

teóricos, ganha dimensões distantes do que se pode captar numa visada, ainda que 

aligeirada, das realidades educacionais de hoje. Um hoje que se difere, dramaticamente, dos 

ontens que se sucederam na tessitura de um passado recente no qual as criações 

tecnológicas não interferiram, de forma tão dramática, como hoje nos desafia a emergência 

das tecnologias de informação e comunicação em sua sofisticação exponencial. Aludo, 

aqui, a essa área específica por ser a que mais tem afetado, direta e indiretamente, tanto a 

Educação como as produções e circulação das imagens visuais e, muito também, a 

produção das Artes Visuais, e, convém sublinhar, a vida cotidiana da cidade. Cidade 

expandida para além dos programas urbanísticos e imposições espaciais. As tecnologias de 

informação e comunicação, é sabido, alcançam tal proeminência na atualidade que 

catalisam a atenção do olhar ávido, assim como produzem, ao mesmo tempo, a avidez do 

olhar e dispensam, ou eclipsam, outras realizações quando se busca inventariar as afetações 

da tecnologia na vida atual. Uma atualidade existencial de contrastes formidáveis entre a 

sofisticação dos dispositivos comunicacionais com seu insofismável trânsito imagético, e a 

precariedade da distribuição de suas benesses, muitas das vezes, covardemente necessárias 

à condução da vida prática cotidiana. 

Qualquer entendimento de grande parte das sociedades e das suas cidades, que se 

arrisque esboçar, exige considerar a participação dos dispositivos de trânsito e mercado 

visual que atingem, com maior ou menor vigor, e, em consequência, as instituições 

tradicionais – escolas, etc. - e de tantas outras que emergem na formulação contínua dos 

seus coletivos. No caso específico da Educação formal, um dos aspectos mais inquietantes, 

envolvido e atingido pelas forças imagéticas e suas diversas forças e possibilidades de usos 

e leituras, é a perda da primazia da escola como fórum de iniciação ou apresentação de 

inúmeros conhecimentos. Constata-se, facilmente, que se em um passado, 

cronologicamente, não distante, mas, simbolicamente quase paleolítico, era na escola que 

se recebia a primeira notícia de inúmeras verdades e também onde se criavam os alicerces 

para a sedimentação de saberes desejados perenes, Hoje, essa função, parte significativa da 

finalidade original da escola, lhe escapa. O conhecimento do mundo, e sobre o mundo, não 

mais depende da mediação escolar da mesma forma como dependera, há pouco, e tal perda 

de função se deu sem se experimentar, de forma ampla e consistente, tudo que ambicionou 

o projeto educacional moderno. Intento ainda reconhecível nos escombros da educação 
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escolar que, na perspectiva da reflexão aqui engendrada, se expõe, mortalmente, 

anacrônica, atropelada pela fúria da colonização capitalista radical das existências, seja as 

coletivas ou as individuais. Tais constatações rapidamente captáveis na investigação de 

seus cotidianos. Percebem a distância entre as práticas sociais e criações diárias e os 

modelos teóricos de uma educação compromissada e tributária a um Estado, não totalmente 

democrático, e fluxos ideológicos ainda moralistas e manipuladores da economia do gesto e 

do corpo. Os currículos praticados divergem, assim, das oficialidades que desbotam sob a 

fulguração dos corpos ativos dos protagonistas das escolas- os jovens e as crianças, em 

especial. 

Não afirmo, a despeito das considerações acima, que a educação escolar tenha perdido 

sua função e, consequentemente, sua razão de existir. Arrisco afirmar que suas graduais 

deficiências, decorrentes do crescente afastamento entre o que o mundo adulto lhe imputa e 

as conjunturas culturais dos jovens, das crianças e da própria cidade múltipla onde se situa, 

apontam a exigência de investimentos inusitados que permitam o aproveitamento, em maior 

grau possível, do que ainda ofereceria de indispensável e promissor seus espaços e seus 

protagonistas, e uns aos outros. Ou seja, o encontro cotidiano das novas gerações em um 

espaço que se pode considerar vocacionado para a criação. Criação do mundo, das relações, 

criação de subjetivações diversas e de suas redes alicerçantes da unidade societal necessária 

aos tempos de agora. Da mesma forma que a criação poética e suas redes de saberes e 

energias podem corroborar com futuramentos esperançosos e presentes produtivamente 

favoráveis às novas plasticidades sociais. 

A energia estética avidamente explorada nos processos e práticas de mercado, por um 

lado, é um uso e abuso desfavorável à sociedade e à autonomia do indivíduo, na medida em 

que, por meio do fascínio estético, seduz, promete e não cumpre a fascinação operada pelo 

mercado que, por meio do recurso a muitas potencialidades da imagem estetizada, se 

assenta na promessa, jamais cumprida, do trágico adiamento da realização do desejo 

implantado como chip nos corpos que alcança. Por outro lado outro, pode oferecer campos 

possíveis às realizações condizentes com o que aspirariam os indivíduos para além dos 

turvamentos e embriaguezes provocados pelos processos de aproveitamento desleal dos 

recursos estéticos. Perniola (2006, p. 80) discorrendo sobre as relações entre a Estética e a 

Ideologia, observa que o estético teria duplo aspecto. De um lado seria dominado pela 

ordem burguesa assentada nas tramas do princípio do egoísmo e da exploração, do outro, a 

estética implicaria numa visão das energias humanas consideradas como fins e não como 

meios, e que estariam na base de toda a emancipação. 

É preciso considerar que, meio ao risco concreto de absorção das imposições da 

comunicação dominante, sempre surpreende a capacidade autoral de leitura e modos de ver 

do que é imposto, do que assedia os olhares e a nossa percepção estética Meio ao 

assustador plano estratégico do domínio do mercado de alcance absoluto, as práticas dos 

praticantes cotidianos (CERTEAU, 2000) contradizem e se contrapõem ao destino 

aparentemente inexorável da falência política e da emancipação inalcançável decorrentes da 

abrangência do mercado global. Se o mundo estilhaçado evidenciado nas imagens visuais, 

as quais, em sua predominante virtualidade, substituem realidades irredutíveis, como a 



 
ALDO VICTORIO FILHO 
 
 

 
150 

afetação dos corpos vibráteis (ROLNIK, 1998) e a vital experiência estética que a todos 

fundou pelos simulacros de vidas, permanentemente, substituíveis, a força de invenção de 

sentidos lateja sob a artificialização generalizada das e nas cidades, nas e das suas 

instituições. E são, justamente, essas operações discretas e, muitas vezes, imperceptíveis 

que se desdobram oferecendo condições para existências autônomas e solidárias, como 

convêm a qualquer hipótese de sustentação coletiva. 

Se a balcanização das existências, uma inegável tônica do mundo contemporâneo, é 

agenciada na força do discurso; se as verdades, suas hierarquias e suas histórias são criadas 

e arregimentadas na blindagem da palavra, é justamente, na perversão intestina a esse 

sistema, e só possível via a radicalidade da criação poética que se manifesta e funciona o 

maquinário de resistência tática que se lhe opõe. Refiro-me ao que entendo como a mais 

refinada manifestação da tecnologia, aquela que se engendra na palavra salivada, 

regurgitada por um corpo vibrante, escatologicamente poético, inexoravelmente humano 

para além das imagens que o corpo não possui e, sequer, virá ou almejará deter. Um corpo 

em trânsito sob a pele coletiva que une um impossível ‘mesmo’ aos inextirpáveis ‘outros’. 

Um corpo que supera o seu adiamento e acontece absoluto; que escapa dos ditames que o 

afastam para um futuro ambíguo como a tudo que afirma o gozo, como a esse refere Onfray 

(1999, p. 290) a respeito dos alicerces conceituais da modernidade que posterga a 

realização do ideal para um permanente amanhã e em nome desse adiamento, justifica-se o 

pior para o instante e assim o paraíso que canta o futuro funciona como uma obsessão em 

nome da qual se transforma o agora em pesadelo. 

Entendo, portanto, ser no encontro entre os corpos e nas suas, nem sempre, 

programáveis ativações sensoriais, para além das armadilhas da representação, que flui a 

tecnologia, a pedagogia e a possibilidade epistêmica e curricular que me interessam 

conjecturar. Tudo isso realizado e em devir em um corpo máquina desorganizado e, assim, 

próprio ao ato poético. Corpo ação que vigora no que o sistema das artes busca colonizar 

como arte e o erótico inscreve como prazer. A tecnologia da performance carnal em cuja 

pulsação o coletivo é recuperado. Aludo, aqui, à convocação inadiável do corpo do 

professor, dos estudantes e de seus encontros e vibrações coletivas. Corpo e campo de força 

em movimento que engendra a criação poética, afetação e percepção em uma só rede, em 

um magma, de onde se pode perceber a energia, aproveitá-la liberta de hierarquizações, 

decomposições, análise ou outras iniciativas de controle improdutivo ou hermenêutica 

redutória.  

Definir o que seria um corpo, ora perdido de si mesmo meio a infinitas simulações e 

representações do que nunca teria sido ao mesmo tempo em que sua presença fulgura 

exigente de consideração, impõe outras significações, mesmo que provisórias, em prol do 

prosseguimento da busca dos sentidos contemporâneos de uma formulação curricular 

sintonizada com os sujeitos desse hoje desafiador. Significações, certamente ousadas, cuja 

criação não pode arrefecer diante do risco do pensamento que lhes é oposto e as reduz a 

meras elucubrações delirantes. Decorrente dessa aventura, operar significações para a 

ampliação do corpo frente ao mundo epistêmico, poético e imagético, há a necessidade de 

deslindar o corpo no âmbito de sua produção, ou seja, do que faz e como se faz o corpo 
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maquínico. Como se dá a ação que reage à repetição disciplinada dos simulacros que lhe 

colonizam. Postulo que, por se tratar de outra ordem, o que faz um corpo é tecnologia que 

interessa à poesia. Ordem da fabricação autônoma do desejo. O desejo, aqui, entendido 

como propulsor do fluxo vital, que redunda no movimento vital e é veiculado por 

enervamentos que atuam potentes, ainda que eclipsados pelas imagens e visualidades que o 

querem destituir de seu funcionamento autônomo no acontecimento existencial. 

Funcionamento que instiga sua exploração, tanto em benefício da elucidação da utopia 

íntima da Educação como elemento de amálgama coletivo, quanto na pertinência da criação 

poética como alicerce atemporal da vitalidade aludida e na qual ainda interessa apostar. 

Assim o corpo acontece como catalisador de recursos poéticos e usina irredutível de criação 

artística. Constatação que, ao mesmo tempo em que ameniza a grandiloquência do discurso 

do sistema das artes que, de uma forma ou de outra, acaba por assentar a ideia de arte nas 

matrizes intelectuais ou doxais do ideário burguês, antes significaria um elogio radical à 

função artística. O corpo é pensamento na medida em que o representamos como aqui é 

tratado e também é algo impensável sob qualquer perspectiva de estabilização conceitual. 

Pois, o corpo transborda toda a represa representativa que lhe seja imposta, bem como 

ultrapassa os discursos que lhe pretendam equacionar sob qualquer paralisia categorial.  

A presença insofismável do corpo que acontece exige, por sua vez, a nem sempre fácil, 

ou confortável, ação de deslocamento dos parâmetros de entendimento de seus alcances e 

funções em direção à sintonia do poético e na vibração estética. Considerando o 

condicionamento da vida humana ao discurso e o atrelamento do pensamento aos limites da 

palavra e ao manejo de suas possibilidades plásticas é possível compreender, com 

facilidade, como o acontecimento liberto desses condicionantes promete fugas necessárias e 

urgentes do engendramento capitalístico. A criação poética ainda é, e talvez sempre o seja, 

a definitiva superação do imbróglio capitalista. Seja na fratura e transgressão das leis da 

língua, da sintaxe e da gramática, seja na profanação da literatura. Já que todo ato 

escriturístico traz algo de profanador sem, contudo, trair o que antes lá, na escritura, na 

literatura, estava posto. Já que profana na ampliação, na extensão de sentidos e utilidades. 

O ato poético é, em sua permanente novidade, um abandono e um alicerce ao universo 

artístico, ainda que sua novidade dispense compromissos com a originalidade, com 

virtuosismos soberbos ou superioridades violentas. O corpo então, fundido e confundido 

com a palavra poética, revoga a força da denominação irrealizadora, pois toda denominação 

arremessaria para longe o denominado, e o corpo nosso limite se realiza na errância que é a 

vida sem jamais nos deter, transformando o limite, o finito em infinito Blanchot (2005, p. 

137) e inventa, mais uma vez, a palavra proferida. Esta já como tecnologia de alta 

intensidade, já como máquina de guerra que explicita sua força formativa, tanto como 

dispositivo pedagógico quanto como obra de arte. Dupla possibilidade do mesmo intento, 

da mesma função. Um corpo de carne e de enunciado que se redimensiona no campo 

político e se expande no campo artístico.  

Técnica avançada é a performance do corpo ativo. Máquina de ação e interface coletiva 

funciona como matriz e resultado poético, burlando lógicas, solapando ordenações, o corpo 

aporético se enerva em ambas as funções que redundam no mesmo acontecimento. 
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Contrastando com o profícuo e vasto universo de recursos protéticos, redes, sistemas de 

acessos, sistemas de produção imagética e demais criações técnicas contemporâneas, o 

corpo de carne desconcerta as tentativas de definição de suas ações e produções, é sempre 

além do que se lhe pode ser imputado, é sempre um pouco, ou muito, diferente do que se 

lhe é esperado como sentido ou função. O corpo não espera o avanço da palavra, o corpo 

desespera a palavra e supera até o elogio que lhe é postulado. O corpo encarnado e 

encontrado no outro promete pedagogias afinadas com esse tempo, portanto, é dele, do 

corpo coletivo e coletivizado, que partiriam escolas, ensinos, poéticas e demais ofertas 

realizadoras de uma atualidade na qual a arte e a formação humana realinhariam seus 

significados na agudeza da pele, no abismo escatológico e no mistério transparente da 

conjunção. 

A partir da percepção do corpo como poder de transformação e devir (GIL, 1997, p. 

185) – devir sensitivo, afetivo que atinge e desorganiza a unidade da consciência se torna 

alvissareira a ideia de uma pedagogia do corpo e da pele mergulhados no cotidiano das 

práticas e vibrações de currículo encarnado, um currículo inexoravelmente humano. 
 

 

Referências 

 
BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano 1 . Petrópolis: Editora Vozes, 2007. 

GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio d’Água, 1997. 

ONFRAY, Michel. A arte de ter prazer: por um materialismo hedonista. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

PERNIOLA, Mario. Contra a comunicação. São Leopoldo, RS: UNISINOS, 2006. 

ROLNIK Suely. Cartografia Sentimental, Transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: 

Estação Liberdade, 1989. 

 

 

Correspondência 

 
Aldo Victorio Filho – Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 

Brasil.  

E-mail: avictorio@gmail.com 

 

 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização do autor. 

 


