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Resumo 
Esse artigo é resultado do alinhamento de pesquisas de doutorado e mestrado que se 
desenvolvem em parceria, nelas o corpo é o ponto de partida e chegada das realidades, as 
imagem sob a perspectiva da Cultura Visual são como campo de investigação aberta e 
multidisciplinar das visualidades e o cotidiano como campo absoluto dos acontecimentos de 
interesse das pesquisas, no qual podemos apreender os significados e possibilidades da 
noção de redes de saberes que nele se realiza. 

  
Palavras-chave: Corpo; Escola; Cultura visual; Monstros. 
  
  
Abstract: This article is part of a doctoral and master's research that is being developed in 
partnership, the body is the starting point and entrance of realities, such as the image from the 
perspective of Culture and the field of open and multidisciplinary research of the visual and 
everyday as an absolute field of events of interest, there is no possibility of grasping the 
meanings and possibilities of the notion of networks of knowledge that are realized in it. 
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Dentre tantas propostas, destacamos o corpo como ponto de partida e chegada das 

realidades, imagem sob a perspectiva da Cultura Visual como campo de investigação 

aberta e multidisciplinar das visualidades e o cotidiano como campo absoluto dos 

acontecimentos de interesse da pesquisa, no qual podemos apreender os 

significados e possibilidades da noção de redes de saberes que nele se realiza. 

Quanto ao aspecto metodológico, a revisão bibliográfica serviu como alerta e 

indicador de aspectos a serem destacados nos contatos diários no campo concreto 

da investigação. A escola em seu cotidiano. Nas práticas cotidianas, as 

mailto:pamelasouza_87@yahoo.com.br
mailto:avictorio@gmail.com
mailto:torresnrodrigo@gmail.com


programações raramente ocorrem como planejadas. Sobretudo quando o espaço 

tempo da pesquisa é também o da vivência profissional. Assim, o método, muito 

experimental e aberto à todos os sentidos, foi guiado pela noção de pesquisa no, dos 

e com os cotidianos (Ferraço, 2008). Noção que valoriza o aparentemente banal e 

aposta nas redes de afeto que sob a rotina do dia a dia se pode encontrar elementos 

de extrema importância para a compreensão do campo pesquisado. Assim, o método 

aplicado aceitou a deriva que o cotidiano de uma escola vulnerável aos 

acontecimentos da vida de seus habitantes implica.  

A perspectiva da Cultura Visual foi útil na trama de enfoques que problematizam o 

campo de interesse desse artigo. Ensaiando uma cartografia imago-textual, próxima 

às vertentes pós-qualitativas, buscamos uma abordagem metodológica que 

enfrentasse os monstros que ameaçam as escolas. Os monstros que nos ameaçam e 

que são a nossa vulnerabilidade e medo dos monstros que gestamos, o monstro 

“mostra a natureza – o corpo – tentando significar por ela própria, sem a ajuda de (e 

contra) a cultura: significa, ao mesmo tempo, demasiadas coisas e nada” (Gil, 2006). 

Seguindo essa mesma linha de argumentação, podemos afirmar que o monstro é 

como um corpo significante caótico que, ao contrário de nos representar apenas de 

um modo deformado, esta aí “para indicar não só os nossos limites, mas as 

possibilidades em potência dos nossos corpos, do Corpo”. O monstro professorx, o 

monstro estudante, em seu monstruoso desafio à nossa parca capacidade de 

compreensão dele e de nós diante dele. O outro, o monstro que não assumimos ser. 

A imagem têm papel predominante na condução desta pesquisa, que a partir do 

reconhecimento de que o planeta está radicalmente envolvido pela iconosfera, 

camada densa e movimentada de imagens, se apoia em estudos da Cultura Visual 

como pavimentação teoricometodológica segura para a aventura que representou a 

investigação. Hernández (2000, 2005, 2007, 2013, 2015); Foster (1988); Freedman 

(2006); Mitchell (1986, 2003, 2009, 2015); Martins (2009, 2009a); Klein e Damico 

(2012) foram alguns dos autores consultados para a elaboração dos aspectos 

referendados pela Cultura Visual.  

Na relação com as imagens que delineiam nossas relações entre o que 

olhamos e o que nos olha (Didi-Huberman, 2010), somos atravessados pelo 

que não controlamos e tomamos contato com a nossa inexorável 

incapacidade de controlar com ideias estáveis o que desejamos conhecer. O 

ato de ver, aparentemente natural e corriqueiro, fatalmente implica em 



processos de grande complexidade. Didi-Huberman (2010) afirma que o 

processo de ver está imbricado em uma luta perpétua entre o que vemos e o 

que nos olha. Entre o que vemos e se destaca por nos dizer respeito, seja por 

afetação positiva ou por algum horror denunciador ou revelador. A relação 

com as imagens visuais, frutos de toda sorte de processos imaginativos, não 

se reduz à observação pacata. Nada é pacato ou controlável quando se trata 

de enfrentar as imagens, pois as imagens reagem e nos atingem. As imagens 

nos alcançam ou sequestram (Mitchell, 2009). As conversas são 

atravessadas por imagens. A vida é permeada e acompanhada por 

produções e por apagamento de imagens. As escolas, a despeito da aparente 

repetição de imagens clichês em suas ambientações das salas aos murais 

com suas ornamentações características, produzem, dialogam e são afetadas 

por imagens. Imagens de toda sorte, favoráveis ou não aos processos de 

ensino e aprendizagem. Imagens do pensamento, dos desejos e afirmações 

diversas que emergem nos corpos, nas, falas e gestos, vencendo os limites 

das normas e das uniformizações. 

A Arte, termo polissêmico, prática fundamentalmente humana, transita por diversos 

contextos culturais. Para além da clausura na qual o mundo burguês a condenou, ou 

seja, o dito “sistema da arte”, é sobretudo produção poética originalmente sem 

hierarquias surgindo e se atravessando as fronteiras políticas do que foi denominado 

popular e erudito. A Arte, tomada como resultante do interesse pelo consumo, criação 

e partilha de experiências estéticas que permeiam as relações e modos de 

comunicação humanas, pode ser compreendida como processo de criação e 

afirmação de novas formas de ver e sentir, de ser e se auto produzir, para além de 

qualquer marca de outorga e legitimação social.  

Entretanto, o ensino da Arte, como o das demais disciplinas, deveria ser 

desenvolvido, tanto pedagógica quanto epistemologicamente, em consonância e 

cumplicidade com o projeto maior e inescapável da Educação obrigatória que é a 

formação cidadã, a formação humana voltada para o coletivo e para a defesa, 

enriquecimento e manutenção do que lhe pertence. Se tomarmos, então, a 

diversidade de produções poéticas e as incontáveis possibilidades estéticas criadas e 

experimentadas em todo âmbito social, como patrimônio público, e não apenas as 

obras selecionadas pela política do gosto burguês disponíveis e gestadas sob a sua 

economia cultural específica que seleciona e exclui dos equipamentos culturais das 

cidades em conformidade com os seus interesses, sempre particulares. 



A despeito do que as políticas voltadas para a “cultura”, de uma foram ou de outra, 

veiculam, há fertilidade cultural onde quer que nos fixemos, por mais breve que seja 

nossa estada e mais rápido o nosso trânsito. No caso das juventudes pobres, das 

juventudes periferizadas, a necessidade de afirmação existencial é enfaticamente 

embebida pelos desejos de beleza. Como se estar na vida exigisse ser construído 

com o máximo de cuidado e de criatividade possíveis. Como se a mecânica da vida, 

antes de ser funcional como as concepções iluministas propuseram e a modernidade 

consolidou, fosse, para além da ideia do Capitalismo Estético (Lipovetsky, 2014), 

fundamentalmente poética. Constatação decorrente da convivência com jovens que 

ambicionam a beleza em suas imagens e relações, belezas libertas dos padrões, 

belezas monstruosas sob o fundo estético das imagens que nos assediam 

continuamente nas diversas mídias e nas visualidades dos espaços protegidos da 

cidade. Aqui, as noções de imagem e de seus embates, propiciadas pelo campo de 

conhecimento da Cultura Visual são indispensáveis. A profusão incomensurável de 

imagens que atravessa as diversas realidades sociais têm papel político inegável. 

Afinal, a imposição frequente de determinadas ordens de imagens têm efeito 

pedagógico que desafia a escola.  

 



Figura 1: Imagens dos cotidianos. 

O que se aprende e apreende com as imagens é questão preocupante e pouco 

elucidada, entretanto, como muitas pesquisas a respeito da Cultura Visual apontam, o 

êxito de tal pedagogia não é absoluto nem se dá sem embate. A despeito da força do 

mercado mundo na imposição de suas imagens para seduzir e escravizar olhares e 

desejos, muitos não são atingidos. Uns por lograrem êxito na resistência consciente e 

muitos outros pelas mínimas possibilidades de consumo.  

A crítica às estratégias de sedução do olhar e o reconhecimento positivo das próprias 

imagens pessoais e de seus ambientes passa a ser prioritária face aos conteúdos 

oficiais de incorporação passiva de imagens e valores estéticos de obras distantes e 

inalcançáveis. Duas frentes de batalha se colocam e se interconectam, driblar os 

conteúdos formais, sem privar os estudantes da sua posse adequada e possibilitar 

espaços e forças à presença e vitalização das estéticas apagadas, excluídas e 

malditas. Neutralizar a beleza e potencializar o monstruoso. Cartografar a dinâmica 

desse intercâmbio identitário que evidência a monstruosidade da beleza oficial e a 

beleza monstruosa do marginal.  

As poéticas, as visualidades, as performances estéticas cotidianas que transbordam 

os centros e as periferias como o funk, as pichações, as estéticas travestis, as 

construções identitárias butch, bicha, sapatão são teatralidades do dia a dia que 

transbordam o entre lugar ao qual foram condenadas. Teatralidade não como 

encenação, mas, como intenso drama do real. Tais estéticas se alimentam do que 

está instituído e do que se quer mereceu ser visto. Um misto de rejeitos culturais e 

inventividade rebelde categorizado como naif, outside art, brut, popular, etc e fundam 

outras formas de conhecer e fazer estético. 

A intenção dessas ponderações é destacar as aulas da disciplina de Artes como 

momento vocacionado e oportuno para a exploração da Estética e aplicar os ganhos 

no que for útil à formação de todos os envolvidos. Professorxs aprendendo a ser 

professorxs com aquelas e aqueles aos quais lhe é exigido ensinar. Ainda decorrente 

da reflexão sobre os ditames da arte e as conceituações sobre as quais se 

sustentam, podemos pensar sobre as possíveis implicações dessas concepções e 

conceituações em arte e o que elas dizem do circuito de arte e assim evidenciar as 

tensões que reconfiguram o ensino da arte na escola pública popular. Se pensarmos 

sobre o que ou a quem é necessário incluir ou desqualificar no circuito da arte e suas 



imposições de valores, chegaremos cedo ou tarde a pensar sobre quem atua neste 

circuito e diante disso mapear os espaços de perpetuações dessas classificações, 

dentre os quais discretamente está a escola. 

Nosso interesse não é discutir o currículo de arte, nem ir além do apontado em 

relação ao sistema burguês de arte. Mencionamos apenas aspectos que julgamos 

úteis à compreensão da nossa aventura investigativa que nasce no âmbito do ensino 

escolar da arte, recorre às perspectivas da Cultura Visual e enfrenta o oposto ao bom-

mocismo (Maffesoli, 2009) clichê de um ensino da arte dedicado à colonização 

cultural e à confirmação dos padrões estéticos hegemônicos. 

 

Figura 2: Imagens dos cotidianos. 

Referimo-nos às representações e às presenças (Gumbrecht, 2004) dos alunos, os 

monstros, - convém reiterar que todo jovem ou criança estudante de escolas públicas 

nas periferias da cidade são monstruosos ao menos algumas vezes por dia, para o 

olhar de quem não vê além da insuportável e intraduzível diferença - a partir de sua 

visão sobre determinado assunto, experiências pessoais e de seus coletivos. São 



possibilidades de interpretação, experimentação e afirmação que emergem quando 

são oferecidas oportunidades de criação e reinvenção. Oportunidades essas nunca 

formalmente consideradas ou contempladas por algum investimento curricular oficial, 

e talvez em virtude dessa falta de concessão de espaço e tempo pela autoridade 

escolar, as oportunidades de caça (Certeau, 1994) são aproveitadas e exploradas no 

limite das suas possibilidades. 

Quando um estudante se depara com uma imagem, e emite opinião sobre ela 

tomando como princípio os seus referenciais, criam-se novas visibilidades e 

enunciações que dão forma às suas visões de mundo. Apostar neste encontro como 

forma de criar infiltrações, fissuras, canais de comunicação mais democráticos e 

familiarizados com os mundos juvenis, os quais muitas vezes nos surpreendem como 

nossos mundos, com a cultura da rua, com o cotidiano popular, com as linguagens 

coloquiais, etc. Aspectos que constituem uma rede de saberes não legitimados e 

tomados como incorretos, inferiorizados, monstruosos e apontados como exemplo de 

argumentos políticos favoráveis à subalternização de seus autores. Entretanto, 

apostar nessa rede como manancial útil à formação humana que cabe à escola é 

ampliar as fontes de conhecimento, democratizar e horizontalizar saberes.  

No contexto das políticas da igualdade e da diferença é propor o enfrentamento como 

escolha pedagógica para a justiça curricular, para pensar as muitas violências que 

constituem alguns modos predominantes de praticar a escola oficial.  

Convém aqui observar que as escolas públicas populares são compreendidas como 

apenas desafiadas a realização de processos de inclusão. O que implica em 

entendimento enviesado do termo “inclusão social” e à ideia congelada da identidade 

de seus estudantes. Compreensões por si só já segregadoras. Certamente que as 

condições econômicas comum a maioria das famílias dos estudantes implica em 

diversas carências e afastamento das benesses sociais. Contudo, a pobreza material 

não significa mais que a inferioridade material. As informações circulam independente 

das escolas e os sujeitos, ricos e pobres, captam cada qual do seu jeito e em suas 

respectivas chances o que se passa pelo mundo.  

A constatação de que vivemos na era das imagens, em que a escola não detém mais 

a exclusividade sobre o conhecimento, e, em se tratando do ensino de artes visuais, 

além de acesso a imagens, os próprios alunos são muitas vezes produtores de 



conteúdo audiovisuais, determinou certos passos da pesquisa, conduzidos por 

questionamentos como o de Irene Tourinho, quando discorre que 

O trabalho pedagógico também está sendo mediado por esses aparatos imagéticos que 

exigem, cada vez mais tempo e habilidade aguçada para interpretação e negociação. [...] Por 

que a escola deve lidar com as experiências de ver e ser visto na contemporaneidade? 

(TOURINHO, 2011: 9) 

Como superar esse desafio é luta cotidiana que, conforme quisemos registrar, inclui 

pôr em discussão o corpo e a história de professorxs, encarar a nossa impotência 

diante do peso do desafio, sem contudo, tomar essa sensação, por mais concreta que 

seja, como capitulação final. Restaria, apostar nas microações possíveis, nas 

operações de caça certonianas (Certeau, 1994), nas quais apenas garantimos para o 

estômago o que coube entre as mandíbulas no ato urgente da caça logo frustrada. 

Aludimos às cumplicidades entre nós os monstros, realizada em breves olhares, em 

afeto franco e sobretudo, na escuta incondicional. As propostas pós-qualitativas 

afirmam que a pesquisa se valida no que aporta de positivo colaboradorxs e à 

formação dxs investigadorxs.  

A imagem por mais distante que nasça daquilo que representa é a teoria e método 

que aqui se aplicou. As imagens aqui estão com mais autenticidade que as palavras, 

pois a escrita surge ainda sob o turbilhão dos sentimentos deflagrado pelas 

experiências e memória do que se quer narrar. As imagens falam por si, pois falam 

com o olhar de quem as vê. Trata-se, então de uma teoria e método investigativo que 

traz as marcas visuais dos sujeitos e suas ações. Mais lembranças que 

representação, mais objetos visuais de eloquência afetiva que documentos 

analisáveis por essa ou aquela técnica interpretativa. Afinal, o choque no qual a 

pesquisa se afirmou não deu tempo para tratos mansos.  

Monstro é um nome 

Uma palavra, oportunamente transgressiva, contaminada pelo hálito do enunciador. É 

eivado da sensorialidade do que enuncia e atira no ar o seu som. A palavra de carne 

evoca o corpo do denominado.  

As escolas são historicamente espaços que se caracterizam pelo olhar para a falta 

nos sujeitos. Falta de conhecimento; Falta de educação; Falta de “bom” 

comportamento; Falta de postura; Falta de família; Falta de decência; Falta de 

inteligência; Falta de disciplina; Falta de vergonha na cara; Falta de respeito; Falta de 



amor; Ao apontarmos os monstros tentamos ocultar a própria ausência de 

competência para lidar com a sua exuberância e presença e o que eles anunciam: A 

falência da escola. Falência irrecuperável da escola da Falta! Da escola que aponta o 

déficit, a lacuna, a falta sempre atribuída ao outro monstruoso. O estudante. E sob a 

eloquência da acusação, da denúncia da falta de tudo, oculta os seus próprios 

fracassos, dentre os quais a incapacidade de se reconhecer meio a complexidade de 

razões que levam aos problemas que aponta. Contudo, entre as faltas todas, a 

exuberância dos endividados, realiza outra escola meio a escola acusatória. Inventam 

e vivem nela, uma escola quase assenta sobre a indiferença às desqualificações e 

cresce incapturável na troca entre os menines-monstros. Os que, a despeito de 

sentirem os efeitos de tantas acusações, se reconhecem irmanados em certa 

subversiva alegria, ao menos na hora do recreio ou quando na escola da falta, um 

professor falta. De acordo com José Gil e seu estudo da teratologia (2006) existe uma 

tendência entre os autores que tratam da etimologia da palavra monstro a associá-la 

com monstrare e a traduzir esse verbo por “mostrar”, e também pela ideia de “indicar 

com o olhar”. Associando a existência do monstro àquele que o enxerga, aponta e 

mostra para os normais. Em contrapartida, recorrendo ao linguista Émile Benveniste, 

Gil afirma que etimologicamente monstrare significa advertir, um aviso ou 

“advertência dado pelos deuses”.  

O corpo do monstro revela o oculto, o disforme, o visceral e, mesmo que lhe falte 

algo, é sempre marcado pelo excesso de representação. Representação no sentido 

de apresentação, de  mostrar e tornar irreal verdadeiro. A imagem do monstro nos 

oferece sempre mais substância, mais realidade e mais conteúdo que uma imagem 

vulgar. Mesmo nas categorizações dos monstros, usada para dividi-los pela falta, pela 

anormalidade, é uma forma de reconhecimento da autonomia da compleição. A 

monstruosidade é um traço que se faz presente e obriga seu reconhecimento. 

Escancara o fato de que a normalidade é impossível totalidade. A monstruosidade 

evidencia a participação coletiva em cada desvio do seu corpo.  

Quando no auge dos conselhos de classe bradamos e anunciamos os que não 

prestam, os burros, os que não sentam, os que não guardam os celulares, os que não 

calam a boca, as putas, as bichinhas, as esquisitas, as que não tomam banho, os 

retardados, os que precisam ser medicados – e tantas outras categorias – estamos 

marcando a presença e reconhecendo a existência desses monstros para então 



decidirmos o que deverá ser feito à e com eles. Ou seja, qual a punição indicada, pois 

o julgamento já foi efetivado na denominação. “Aquele que não”. 

 

Figura 3: Imagens dos cotidianos. 

O monstro é ao mesmo tempo absolutamente transparente e totalmente opaco. 

Nosso olhar fica paralisado e absorto em um fascínio sem fim. Ao exibir a sua 

deformidade, a sua anormalidade – que normalmente se esconde – o monstro 

oferece ao olhar a sua aberração para que todos a vejam. Nos oferecem uma 

“superabundância de realidade” (GIL, 2006, p. 74) e por isso o fascínio sobre eles. 

Difere da normalidade ao exibir uma “obscenidade interior orgânica” (GIL, 2006). Ao 

expor as próprias vísceras e se desfraldar, o monstro retém o olhar do outro ao 

mesmo tempo em que a despreza. Ele pode viver da aberração e exibi-la por todos os 



lados.  

Na realidade, nosso olhar não é capaz de enxergar além da revelação-ocultamento 

que é a imagem do corpo monstruoso. Fascina que o interior do monstro se 

corporifique e exponha sua transparência, um interior visceral à flor da pele. Um corpo 

que não é realmente um corpo porque não tem alma. Um corpo que atacou e 

absorveu a própria alma. Segundo Gil (2006), das desgraças anunciadas pelo 

monstro, recolhemos apenas o medo e a angústia. Entre a transparência que se 

revela ao nosso olhar e a opacidade da mensagem divina o monstro somente de 

adequar entre dois aspectos incompreensíveis, “afogando o olhar nos seus sortilégios 

vazios” (GIL, 2006, p. 80). 

De acordo com Gil, “existe toda uma tradição que vai até o século XVIII que associa o 

nascimento dos monstros à podridão matricial”. Uma tradição que relaciona esses 

nascimentos aos devassos desejos femininos. A sujidade moral da mãe causa um 

efeito no corpo do embrião, que vai carregar para sempre e visível para todos a alma 

dessa mulher. O monstro é testemunho do desregramento da natureza mas também 

da cultura na medida em que ela não foi capaz de impedir o efeito de tais desejos. 

Alguns contos populares apresentam as etapas de desenfeitiçamento dessas 

criaturas. O menino-monstro – porco ou serpente – casa-se com uma jovem pobre e a 

medida em que ela consegue controlar seus desejos, ele transforma-se em um 

homem e eles podem se casar novamente. A partir da análise desses contos 

chegamos aos mecanismos de controle dos desejos. A jovem mulher substitui a figura 

da sogra descontrolada, que deu à luz um monstro. A pele – de porco, burro, 

serpente – é a monstruosidade e a alma da mãe que moldou esse corpo. É preciso 

expulsar essa pele para encontrar novamente a identidade humana.  

Estas histórias populares a respeito da monstruosidade nos remetem a uma série de 

rituais sociais e de técnicas que objetivam tornar o desejo socialmente integrado. 

Depois de cumpridos esses rituais, a monstruosidade desaparece e o homem volta a 

se tornar humano. Explicitando que em alguns contextos culturais o humano está 

relacionado a vida em sociedade e a forma como se é capaz de seguir as regras 

sociais. Para ser humano é necessário se reconhecer, se identificar e se submeter a 

certos valores culturais. A aquisição da alma só é possível depois do cumprimento e 

êxito das etapas que visam o domínio do próprio corpo.  



Nas cartografias das escolas contemporâneas ainda prevalecem os modelos 

semelhante aos mapas T-O (GIL, 2006, p. 55), no centro está a zona conhecida – 

Jerusalém – de onde se erguem todos os paradigmas do que deveria ser o homem. 

Neste caso homem mesmo, pois tais modelos seguem padrões estritamente 

machistas e heterossexistas.  

Tal zona central é contornada pelos habitats dos monstros e das raças monstruosas. 

Representam o que deve permanecer desconhecido. Evitado, e em termos mais 

precisos deve ser excluído, periferizado e até eliminado. Os monstros cercam o 

mundo, habitam as fronteiras e periferias. Fecham o tempo / histórico. Entretanto, são 

incontroláveis. Seus estigmas não podem ser evitados pelo olhar higiênico dos 

habitantes do centro. Os monstros são nômades que atravessam as mais 

inexpugnáveis muralhas. Aqui, nos apropriamos do texto de Peter Pál Pelbart, 

quando recorre ao conto de Kafka A grande muralha da China  

O Imperador da China resolveu, um belo dia, construir uma Muralha que contornasse a 

imensidão do Império e o protegesse contra a invasão dos nômades vindos do Norte. A 

construção da Muralha mobilizou a população inteira por anos a fio. Conta Kafka que ela foi 

empreendida por partes: um bloco de pedra era erguido aqui, outro ali, mais um acolá, e não 

necessariamente eles se encontravam, de modo que entre um e outro pedaço de muralha 

construído em regiões desérticas abriam-se grandes brechas, lacunas quilométricas. O 

resultado foi uma muralha descontínua cuja lógica ninguém entendia, já que ela não protegia 

de nada nem de ninguém. Talvez apenas os nômades, na sua circulação errática pelas 

fronteiras do Império, tinham alguma noção do conjunto da obra. No entanto, todos 

supunham que a construção obedecesse a um plano rigoroso elaborado pelo Comando 

Supremo, mas ninguém sabia quem dele fazia parte e quais seus verdadeiros desígnios. 

Enquanto isso, um sapateiro residente em Pequim relatou que já havia nômades acampados 

na praça central, a céu aberto, diante do Palácio Imperial, e que seu número aumentava a 

cada dia. O próprio imperador apareceu uma vez na janela para espiar a agitação que eles 

provocavam. O Império mobiliza todas suas forças na construção da Muralha contra os 

nômades, mas eles já estão instalados no coração da capital enquanto o Imperador todo 

poderoso é um prisioneiro em seu próprio palácio. (2003) 

Tomados os estudantes como os monstros nômades que ameaçam o futuro imediato 

e distante da instituição escolar, e que na individualidade e no coletivo, conforme 

relatórios diários e compreensão aligeirada de grande parte dos profissionais da 

educação, parecem se destacar pela  predominância do erro e da inadequação, 

buscamos enfrentá-los. Enfrentamento que tentamos registrar nos diversos relatos 

que dão corpo a essa dissertação. Um corpo que não trai os corpos sobre os quais 

busca refletir. Portanto, um texto não menos monstro. Um texto que se desdobra 

entre a confusão monstruosa da emoção com a teoria aplicada. Um texto que vai e 



volta assim como as constatações e sensações que o corpo da pesquisadora sofreu. 

Afinal, no choque de monstros não se pode excluir nosso corpo e sua história, suas 

misérias e grandezas, todas amalgamadas na pele abjeta que une os monstros na 

crueza de seus choques. 

Contudo, a escolha pelo choque se deve a um conjunto de sensações, de intuições 

que asseguram ao corpo professorx a epifania do afeto e da cumplicidade que criam 

sobre a terra arrasada da escola acusadora, outras possibilidades de escolas que 

realizam um pouquinho da utopia íntima da Educação. Referimos à compreensão da 

prioridade do coletivo. Um entendimento que ressignifica a matriz do monstro e 

reordena o alvo das acusações. A quem se deve denunciar? O que deve ser 

apontado? O que efetivamente seria nefasto ao coletivo? O corpo monstro que nele 

predomina, ou aqueles que não se reconhecem semelhantes ou responsáveis pelo 

corpo do qual fazem parte? De todo modo, as pesquisas percebem essas oscilações 

entre o corpo monstro estudante, corpo monstro professora e corpo monstro escola. 

Corpos em alternância irredutível ao binarismo maniqueísta. Portanto, inaplicável a 

régua escolar que mede o bem e o mal, o certo e errado e tragicamente o que há de 

se visível e o que deve ser apagado. 

 

Referências 

ALVES, Nilda. Decifrando os pergaminhos – os cotidianos das escolas nas lógicas das redes 

cotidianas. In: OLIVEIRA, Inês Barbosa de; ALVES, Nilda (Org). Pesquisa nos/dos/com os 

cotidianos das escolas. Petrópolis: DP et Ali, 2008. 

___________. A compreensão de políticas nas pesquisas com os cotidianos: para além dos 

processos de regulação. Educ. Soc. Campinas, v. 31, n. 113, p. 1195-1212, out.-dez. 2010. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1994.  

CERTEAU, Michel de; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano: 2. 

Moras, cozinhar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. S.Paulo: Boitempo, 2016 [1981]  

DIAS, Belidson. O i\mundo da educação da cultura visual. Brasília: Editora da Pós- 

Graduação em arte da Universidade de Brasília, 2011.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 2010. 

FERRAÇO, Carlos Eduardo. Currículo, formação continuada de professores e cotidiano 

escolar: fragmentos de complexidade das redes vividas. In: FERRAÇO, Carlos Eduardo 

(Org.). Cotidiano escolar, formação de professores(as) e currículo. São Paulo: Cortez, 2005. 

p. 15-41. 

________.  Os currículos realizados no cotidiano de escolas públicas das séries iniciais do 

ensino fundamental: as narrativas, usos, traduções e negociações como potência para 



problematizar e ampliar as redes de conhecimentos dos sujeitos praticantes. Projeto de 

Pesquisa do CNPq, Universidade Federal do Espírito Santo, p. 1-22, 2008. 

FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade 1: a vontade de saber. Trad. Maria Thereza da 

Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 11. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1993. 

________. Os anormais. Ed. Martins Fontes - SP, 2001.  

________. Poder-corpo. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Editora 

Graal, 1984.145-152.  

GIL, José. Monstros. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2006.  

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Production of presence: what meaning cannot convey. Stanford, 

California. Stanford University Press, 2004. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Social e Projeto de trabalho. Porto Alegre: 

Artes Médica Sul, 2000. 

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade. São 

Paulo, SP: Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

KLEIN, Carin; DAMICO, José. O uso da etnografia pós-moderna para a investigação de 

políticas públicas de inclusão social. In: MEYER, Dagmar E. Metodologias de pesquisas pós-

críticas em educação. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012, p. 63-85.  

Lipovetsky, Gilles e Serroy, Jean (2014) O capitalismo estético na era da 

globalização. Lisboa: Edições 70. ISBN: 9789724418148. 

LORDE, Audre. Os usos da raiva: Mulheres respondendo ao racismo. In: ______. Sister 

outsider: essays and speeches. New York: The Crossing Press, 1984. 

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 

________.  À sombra de Dionísio. Porto Alegre: Zouk editora, 2005 

________. A república dos bons sentimentos : documento/ Michel Maffesoli ; tradução de Ana 

Goldberger. São Paulo : Iluminuras : Itaú Cultural, 2009.  

MARTINS, Raimundo. Imagem e processos de interpretação no contexto escolar. In: ASSIS, 

Henrique Lima; RODRIGUES, Edvânia Braz Teixeira (orgs); e outros. O ensino das artes 

visuais: desafios e possibilidades contemporâneas. Goiânia, 2009a, p. 99-106.  

MIRZOEFF, Nicholas. Una introdución a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 2003.  

MITCHEL, William John Thomas. Iconology. Image, text, ideology. Chicago: Chicago & 

London, 1986.  

________.  Como caçar (e ser caçado) por imagens: Entrevista com W. J. T. Mitchell. Revista 

da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação. E-Compós. 

Brasília, v.12, n.1, jan\abril, 2009.  

________.  O que as imagens realmente querem? In: ALLOA, Emmanuel (org). Pensar a 

imagem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 165-189.  

________. Utopias praticadas: justiça cognitiva e cidadania horizontal na escola pública. 

Revista Instrumento: Est. Pesq. Educ. Juiz de Fora, v. 15, n. 2, jul./dez. 2013.  

PELBART, Peter Pál. Poder sobre a vida, potências da vida. In: ______. Vida capital: ensaios 

de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003. 

POCAHY, Fernando. A.“Pesquisa –aquendação”: derivas de uma epistemologia libertina, 2013. 

No prelo.  

SILVA, Tomaz Tadeu da. Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão de 

fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

TOURINHO, Irene. As experiências do ver e ser visto na contemporaneidade: por que a 

escola deve lidar com isso?. Rio de Janeiro: TV ESCOLA - Programa Salto para o Futuro, 



2011 (Boletim da Série Cultura Visual e Escola da TV ESCOLA - Programa Salto para o 

Futuro). 

 

 

Currículo 

Pâmela Souza da Silva 

Graduada e licenciada em História da Arte pelo Instituto de Artes e Mestra em Educação pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação, ambos da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Doutoranda em Educação também pela UERJ e professora de Artes Visuais 

no Município do Rio de Janeiro. 

 

Aldo Victório Filho 

Graduado em Gravura pela Escola de Belas Artes UFRJ e Licenciado em Educação Artística. 

Mestre e Doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Professor Adjunto, Coordenador do curso de Licenciatura em Artes Visuais, Docente do 

Programa de Pós-graduação em Artes (PPGARTES) e do Programa de Pósgraduação em 

Educação (PROPED), ambos da UERJ. 

 

Rodrigo Torres do Nascimento 

Formado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), mestre em Artes pelo Programa de Pós-graduação em Artes da UERJ. 

Atualmente é doutorando em educação também pela UERJ e professor de Artes no Instituto 

Marcos Richardson.  

 


