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Resumo
Currículos? Diferenças? Rizoma? Currículo não é apenas um documento, um currículo não é apenas
artefato de organizar conhecimentos. Currículo é vida, produz vidas, produtor de subjetividades. A
diferença está em tudo, não há possibilidade de generalidade, homogeneização, pois a diferença marca
a vida com singularidades. Rizoma é conexão, heterogeneidade, multiplicidade e cartografia. Assim,
são apenas palavras soltas, mas a junção entre currículo, diferenças e rizoma é pensar tudo isso numa
imensidão de vivacidade pela filosofia da diferença de Gilles Deleuze e Guattari. A imaginação
heterogênea se deu por desejar desvendar uma pergunta que trouxe muitas inquietações: quais as
imagens do pensamento sobre diferenças que aparecem nas narrativas dos discentes e docentes do
currículo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia? Em um contexto de
pós-reforma curricular, surgiram mais inquietações: quais as subjetividades produzidas por esse
currículo? Para as diferenças? É um currículo marcado pelo rizoma ou arbóreo? Quais as linhas da
vida que atravessam o currículo? Segmentar, molar, molecular ou linhas de fuga? Há um
agenciamento para o desejo, o devir? Todas essas indagações, afirmações e conceitos fizeram pensar a
pesquisa, mas não têm o objetivo de enquadrar a pesquisa; pelo contrário, dar vida à pesquisadevir.
Foi possível cartografar, acompanhar processos acontecendo sem aviso prévio, ou melhor, sem
enquadramento metodológico a priori, mas de pista em pista, de intercessor a intercessor, como Mona
Lisa e a literatura desviante de Lispector, que a pesquisadevir aconteceu numa poesia de simplicidade
e ousadia. Ousadia é a palavra para dizer o que foi cartografar, currículo, diferença, subjetividade,
Pedagogia UESB, direcionado pela filosofia da diferença de Deleuze. Ousadia em extravasar a
imagem do pensamento de uma pesquisadora ainda imbricada por certezas, por um pensamento
curricular arbóreo e sequencial, ousadia que permitiu escrever e pensar com liberdade. E contrariando
a ousadia da pesquisadora foi possível detectar, cartografando o Projeto Político do Curso (PPC), uma
imagem do pensamento tratando das diferenças seguindo o plano de organização, ou seja, na linha
segmentar baseada apenas nas leis educacionais, sem arriscar pelas contrarreformas. Sabendo que
diferenças na pesquisa referem-se a todos sem, a todos que fogem do padrão, do homogêneo, das
identidades ditas normais, mas marcados com singularidades. Porém, existem as linhas de fuga para
contrariar a linha dura da vida, como o professor militante que problematiza, que traz as diferenças
para muito além do currículo proposto, traz para a vida, como grupos organizados por discentes,
grupos de estudos que agenciam discussões sobre as diferenças além da linha dura das diretrizes
educacionais. Por essa cartografia é possível afirmar: o currículo produz, agencia diferentes
subjetividades, desde a linha segmentar às linhas de fugas. Como diz Deleuze, a produção da
subjetividade é um estilo, e sendo estilo cada um escolhe o seu. Por toda essa potência, esses conceitos
se compuseram, formando uma pesquisadevir.

Palavras-chave: Filosofia da diferença. Cartografia.Currículo. Rizoma. Subjetividades.

IN BECOMING…IMAGES OF THOUGHT ON DIFFERENCES OF CURRICULUM
IN PEDAGOGY COURSE AT UESB.

Abstract
Curriculum? Differences? Rhizome? Curriculum is not only a document. It is not just an artifact for
organizing knowledge. Curriculum is life, curriculum produce lives, curriculum producer of
subjectivity. Difference is in everything, there is no possibility of generality, homogenization in the
world, in life, because difference defines all things, it brands lives with singularities. Rhizome is
connection, is heterogeneity, is multiplicity, is mapping. So those are only single words, but the
connection among curriculum, differences and rhizome is to think all in a lively multitude of
philosophy on difference according to Gilles Deleuze and Guattari. This heterogeneous imagination
came by wishing unravel a question that has brought many concerns: What are the images of thinking
about differences that appear in students and teachers narratives of curriculum in pedagogy course at
Universidade do Sudoeste da Bahia - UESB? In a post-curricular reform context, more concerns were
emerging: What are the subjectivities produced by this curriculum? Are those for the differences? Is it
a curriculum crossed by rhizome or arboreal? What are the life lines running through the curriculum?
Are they target, molar, molecular or by lines of escape? Is there a search for desire, the becoming? For
all these questions, statements and concepts, which have made to think about the research, but there is
no intention to frame it, on the contrary, give life to becoming survey. It has been possible to map,
monitor processes in life, going without prior notice, or rather, without a priori methodological
framework, but runs on tracks from intercessors to intercessors, like Mona Lisa and Clarice
Lispector’s atypical literature which the becoming research has taken place in a poetry of simplicity
and confidence. Boldness, that's the word for what is to map, curriculum, difference, subjectivity,
Pedagogy at UESB, driven by the philosophy of Deleuze’s difference. Daring to spill the image of
thought of an even imbricated researcher for certainties of life, by an arboreal and sequential
curriculum thought, boldness that has allowed write and think freely. And contrary to the boldness of
the researcher, it was able to detect, mapping the Political Project of Course (PPC), an image of
thought dealing with differences, following the plan of organization, that is, at the segment line based
only on educational laws, without risking of counter- reforms, knowing that differences in the survey
refer to all, excluding minorities, for all who get away from the standard, the homogeneous, the socalled normal identities, but marked with singularities. However, there are lines of leakage to counter
the hard line of life as the militant teacher who brings up, that brings the differences far beyond the
proposed curriculum brings to life, as well as groups organized by learners, study groups that gather
discussions about the differences beyond the hard line of educational guidelines. For this mapping is
possible to say: curriculum produces, looks for different subjectivities from segment line to lines of
escape, and as Deleuze says the production of subjectivity is a style, and as a style each one chooses
its. For all that power, all these concepts have been composed to form as a consequence, a becoming
research.

Keywords: Philosophy of difference. Cartography. Curriculum. Rhizome. Subjectivities.
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Apresentação
O processo dói. Vir-a-ser é uma lenta e
lenta dor. (LISPECTOR, 1998).

Nesse momento atual, mas que foi mais virtual o que significa que nunca foi real, foi
um sonho, foi virtual, foi real é atual, é a pesquisadevir na sua forma que não é forma de uma
pesquisa padrão é a forma de uma pesquisadevir...
Poetizando, penso na escrita do texto de apresentação, nesta pesquisa que tocou e
afetou a vida da pesquisadora. Resta escrever para que o outro se sinta tocado. Por isso, a
pesquisa ultrapassou o mero processo de encontrar resposta à pergunta problematizadora:
quais imagens do pensamento aparecem nas narrativas dos discentes e docentes sobre
diferenças do currículo do curso de Pedagogia da UESB? Um processo de produzir, de
construir, de pensar sobre o outro, pensar no processo de alteridade.
E ter um texto que cumpra essa incumbência de apresentar para o leitor muito mais
do que trata a pesquisa, mas que o leve a compreender a dimensão vivenciada pela
pesquisadora é o desafio. Um texto que não seja apenas elemento obrigatório da pesquisa,
mas que leve o leitor a se compor, a se produzir e a desejar embarcar por todas as linhas da
pesquisa.
Por essas linhas, pelos parágrafos, pelas palavras pensadas para serem digitadas
passou um turbilhão de sentimentos, desafios, angústias. E passaram também, muitas vozes
sejam dos autores, dos pesquisados, dos encontros que aconteceram ao longo de dois anos de
pesquisa, ou ao longo de toda minha vida que uma forma ou de outra agenciaram esse texto.
O primeiro agenciamento foi o encontro com Deleuze e Guattari. Inicialmente
suspeito, mas que gerou inquietação e mobilização para entender o que na verdade queria
pesquisar: o currículo, o curso de Pedagogia. E Deleuze, com seus conceitos, me fizeram
entender que nem tudo é o que é, e que nem tudo que parece é. Existem uma dinamicidade e
uma rotatividade de pensar que permeiam o universo com a marca da diferença. Analisar o
rizocurrículo (conceito a ser explicado) pela diferença e o currículo como produtor de
subjetividade foi uma aventura à qual a pesquisadora se arriscou.
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Para compreender o território de currículo, Deleuze, filosofia da diferença como elo
ou jogo de mistura de cores. Houve um percurso, um caminho de incertezas e anseios,
momento importante na construção da pesquisa: o encontro desajeitado com Deleuze, em
que brotaram os primeiros questionamentos com relação às imagens do pensamento sobre
diferença do currículo do curso de Pedagogia da UESB.
Foi assim de início... com toda a inexperiência, quis primeiramente partir para a obra
em tese mais consistente da filosofia de Deleuze, Diferença e repetição. Com toda a sede de
conhecimento, iniciei a leitura, completa analfabeta em Deleuze. Li as primeiras páginas, reli,
tentei mais alguns dias, cheguei por volta da centésima página. Inútil. Pois de Diferença e
repetição a tese de doutorado de Deleuze não compreendi absolutamente nada, foi frustrante.
Acima de tudo tive a sensação que realizar pesquisa embasada nesse filósofo seria um desafio.
Mas, como boa sonhadora, não desisti do sonho, de não ser apenas uma professora,
mas uma pesquisadora. E de tanto insistir que teria que pesquisar tendo Deleuze como teórico
base, ouvi de um professor: “Inicie pelas obras mais simples ou por autores que falem de
Deleuze”. Comecei a estudar artigos me aventurando pelo plano imanente de currículo e
Deleuze.
Nessa aventura, o artigo intitulado Esquizoanálise do Currículo, de Clermont
Gauthier (2002) foi o precursor. Percebi alguns termos da teoria de Gilles Deleuze e a relação
que os estudiosos de currículo estabeleciam ao pesquisar currículo com o pensamento
deleuziano. Reconheço, o artigo ficou rabiscado, com conceitos jamais vistos, ouvidos,
percebidos. Esquizoanálize? Agenciamento? Desterritorialização? Máquinas? Rizoma?
Ficaram da leitura questionamentos sobre o currículo; um componente pedagógico às
vezes visto apenas como estrutura seca que abriga a organização de conteúdos pode conter
tantas implicações?
Vemos, assim, agora, outra maneira de esboçar uma concepção bem diferente de
currículo. Ao currículo como corpo, nós opomos uma concepção do currículo como
superfície; ao currículo como ser, nós opomos uma concepção do currículo como
devir; ao currículo como objeto claro e distinto, nós opomos uma concepção do
currículo como “obra aberta”, isto é, como obra fundamentalmente ambígua sem,
contudo, cair no indiferenciado; a um plano teleológico, nós opomos um plano
geométrico. (GAUTHIER, 2002, p. 146).

Depois disso, tive o encontro com o livro Deleuze & Educação, de Gallo (2008). Um
acontecimento marcante, que me fez compreender que Deleuze também podia ser traduzível,
compreendido. Na leitura entendi a vida e obra de Deleuze, e cada vez mais me apaixonava
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pelo objeto de estudo, principalmente pelo curso de pedagogia, pelo currículo e por fim pela
filosofia de Gilles Deleuze.
Ainda na leitura do encontro com Gallo, alguns pontos foram esclarecedores para
entender em que território me encontrava. Um deles, que a filosofia de Deleuze tem raízes em
Spinoza, Bergson, Hume, Kant e Leibniz. Militou com Foucault num trabalho nas prisões.
Outro ponto é que não aderiu ao comunismo, mas não repudiou Marx. Em contrapartida,
negou a dialética como método da sua filosofia, consagrando “a multiplicidade, as diferenças,
as variações, que embora sejam expressões do mesmo, jamais deverão ser unificados. A
filosofia de Deleuze não é, de forma alguma, uma filosofia do uno” (GALLO, 2008, p. 33).
Esse foi o percurso inicial junto à filosofia da diferença de Deleuze. A partir disso, os
estudos ganharam vida, sustentação. Julgo o início, neste entre lugar, como importantíssimo
para compor a pesquisa por meio dos intercessores; sistematicamente, foram os textos, os
livros, que me apreenderam no primeiro momento da pesquisa, fomentando o
acompanhamento de toda ela.
A aventura não parou no percurso inicial, porque, entre idas e vindas pelo currículo
do mestrado, a pesquisadevir se construía. Foram idas e vindas reais, pois quase todos os dias,
em 2013, de ônibus ou táxi, de Maiquinique a Vitória da Conquista, de lá a Itapetinga, até
chegar a Maiquinique, mais que uma viagem territorial havia uma viagem de pensamento, de
medos, angústias, leituras corridas, encontros inesperados, nos corredores da UESB, na
rodoviária, na imanência da vida e com diversas orientações de uma gente toda, e a pesquisa
ganhou vida.
Sentir os conceitos filosóficos na pesquisa, sendo agenciada pelo meu orientador
Cestari (seu agenciamento me levou a desejar, conhecer e entender Deleuze e Guattari), me
descolou, me desterritorializou, fazendo-me provocar agenciamentos coletivos de enunciação
ao me expressar em determinadas situações do cotidiano ou no curso de pedagogia ao
cartografar. Passei a ter as vozes de Deleuze e Guattari na minha voz. Todas as situações de
agenciamentos me fizeram construir uma nova subjetividade.
A produção de subjetividade não foi cartografada somente no trabalho de campo nas
narrativas dos discentes e docentes, dentro do universo do curso de pedagogia da UESB. Mas,
como pesquisadora, me produziu ao me deparar com pessoas, professores e discentes. O
trabalho de campo foi uma pista carregada de vida, que levou meu pensamento a estar em
constantes conexões, formando um pensamento rizomático, que acabou levando a produzir
outras pistas e a construir a pesquisa de forma dinâmica.
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Sem ter uma imagem do pensamento sobre a pesquisa de forma linear, parcial e
pronta, o campo foi me organizando metodologicamente no período de um semestre,
especificamente no semestre de 2014.1 nas disciplinas de Educação e Relações Étnico-Racial
e Educação Gênero e Sexualidade.
Na pesquisa o desafio maior que enfrentei foi desnudar meu pensamento, romper
com a imagem do que é considerado “correto”, com a ideia de currículo padrão. E prazeroso
ao pensar numa nova imagem do pensamento em que a diferença, a multiplicidade permite
fazer vacilar cada narrativa, ou pensar um imagem do pensamento que o currículo seja um
rizocurrículo que não é um currículo com prescrições, mas um currículo que permite o devir e
que está acontecendo na vida.
Para trabalhar com a metodologia cartográfica e conceitos da filosofia de Deleuze e
Guattari como diferença, subjetividade, imagem do pensamento, devir, agenciamento, desejo,
plano de imanência e plano de organização, rizoma, foi essencial não somente me entregar à
literatura dos autores, mas igualmente à contribuição de interlocutores como Silvio Gallo,
Tomaz Tadeu da Silva, Sandra Corazza, Suely Rolnyk, que me tomaram, me afetaram, dando
leveza à pesquisa. Conceitos bem mais que conceitos a serem explicados, evidenciaram que a
filosofia da diferença de Deleuze é imanência, é a vida.
Portanto, pode-se afirmar que os todos os conceitos se diluíram no campo, nas pistas
cartográficas, em cada seção construída para entender a pesquisa. Na primeira seção estão o
percurso, dilemas e intercessores que ajudaram a compor o texto, dando poesia e
dinamicidade ao texto. Com a intercessora fictícia - Mona Lisa, e a literatura rebelde de
Clarice Lispector.
Seguindo na poesia da vida na segunda seção escrevo, mas “Ao escrever não posso
fabricar como na pintura quando fabrico artesanalmente uma cor” (LISPECTOR, 1998, p. 4),
mas descrevo que tentei entender o conceito de sujeito e diferença em Deleuze, bem como o
currículo agenciado pela diferença, e o conceito de agenciamento.
Pintar é dar vida, e o conceito de subjetividade cresceu e floresceu. “Só que aquilo
que capto em mim tem, quando está sendo agora transposto em escrita, o desespero das
palavras ocuparem mais instantes que um relance de olhar” (LISPECTOR, 1998, p. 10). No
desespero das palavras, escrevi sobre a subjetividade. Por tudo isso, foi um mergulho na
interação entre currículo e subjetividade, currículo como produtor de subjetividades,
rizocurrículo e subjetividade.
Mais interessada em entender currículo, Deleuze, subjetividades, emergiu o conceito
de devir, que faz a pesquisa nunca ser, nada nunca ser. Como o currículo está em devir, ou
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currículos, as subjetividades são pensadas na perspectiva do devir. Pela multiplicidade,
Deleuze diz que o ato de escrever deve ser criativo (DELEUZE, apud, GALLO, 2008). Na
vida, no mundo, para o currículo, para o curso de pedagogia, para a multiplicidade, num devir
constante.
E em devir dediquei uma seção para dizer o que é cartografar, que não é. É
pesquisadevir, pois vai além de descrever a metodologia da pesquisa, mas resulta da vivência
da pesquisa, ou melhor, do acompanhamento da pesquisa de campo com todas as pistas sendo
seguidas no fluxo da vida.
“Quando essa não palavra - a entrelinha - morde a isca, alguma coisa se escreveu.
Uma vez que se pescou a entrelinha” (LISPECTOR, 1998, p. 13). Muitas iscas foram
pescadas depois de cartografar as pistas acompanhadas. A seção desta pesquisa revela todas
as pistas pescadas com o olhar da pesquisadora, a fim de mostrar as imagens do pensamento
do currículo sobre as diferenças, evidenciando que subjetividades esse currículo está
produzindo. Na última seção apresento a dimensão geral do meu olhar sobre os achados da
pesquisa. Não um veredicto sobre o currículo do curso de pedagogia, mas um estilo de olhar,
de pensar todas as nuances sobre as diferenças inerentes ao currículo.
Aqui cumpri a missão de apresentar o meu trabalho. Não é só meu, mas de todos que
agenciaram com palavras, imagens, gestos, poesia, alegria, orientações, sorrisos, aconchegos,
paciência, força, filosofia, conceitos. Nós compusemos essa magia de pensar em um problema
e buscar não só soluções, mas escritas que atravessam toda essa magia do pensar, toda a
magia da vida.
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1 O entre lugar...
O arco pode disparar a qualquer
instante e atingir o alvo. Sei que vou
atingir o alvo. (LISPECTOR, 1998).

Uma vida... um sonho. Por que não uma história como as de romance ficcional: a
professora Mona Lisa, sempre entusiasmada pela arte do saber, da educação, do encontro do
ensinar com aprender, amante da arte literária. De infância pobre, iniciou a vida escolar em
idade distorcida em relação à série, por habitar na zona rural, mas viu na educação um
caminho de ascensão social e um traço que mudaria sua trajetória.
Encontrou na educação a profissão que por certo sofreu a influência da mãe,
professora leiga que atuou na zona rural. Pela influência maternal e docente, viu
primeiramente no curso de história (licenciatura) o caminho para o seu desenvolvimento
profissional, mas não ocorreu um agenciamento (conceito trabalhado nas próximas seções), e
dirigiu-se à pedagogia a fim de ter um encontro profissional. E o encontro aconteceu.
Como máquina desejante, a pedagogia proporcionou a oportunidade com o ensino,
ainda como aluna do curso.
Nesse período, estudante do curso de pedagogia da UESB, surgiram questionamentos
oriundos do curso de história, dentro de uma política curricular em favor das diferenças,
especificamente em relação às comunidades quilombolas, indígenas, aos movimentos sociais,
como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), movimento negro, estudantes das
escolas públicas. Contrariando o pensamento curricular, Mona Lisa se deparou com o
currículo do curso de pedagogia da UESB de Itapetinga. Mas, não percebeu a presença dessas
discussões, mas apenas pinceladas singelas de alguns professores, com temas referentes à
inclusão de pessoas com deficiências e questões indígenas, e assuntos sobre sexualidade.
Contudo, as discussões se davam isoladamente, não proporcionando abrangência no âmbito
de toda a universidade.
Isso fez Mona Lisa refletir: por que somente essas temáticas sobre as diferenças
estavam presentes? Por que os demais assuntos, como gênero, religiosidade e raça, não faziam
parte do universo acadêmico do curso de pedagogia da UESB? Qual profissional estava sendo
formado a partir do currículo proposto, ou até mesmo dos cursos de extensão, com relação
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direta com a formação do profissional? “[...] que desafios curriculares as instituições de
ensino superior no Brasil estão enfrentando para atender a essa nova demanda específica? O
currículo da educação superior está em consonância com os princípios do multiculturalismo?”
(DAVID; MELO; MALHEIRO, 2013, p. 113).
A partir dessa rememoração, a professora se preocupou em entender como temáticas
(diferença e identidade, por exemplo) são colocadas em pauta nas políticas econômica, social,
educacional, e, especificamente, nos currículos escolares, nomeadamente os currículos dos
cursos de formação de professores:
A preocupação com a identidade não é, obviamente, nova. Podemos dizer até que a
modernidade nasce dela e com ela. O primeiro nome moderno da identidade é a
subjetividade. O colapso da cosmovisão teocrática medieval trouxe consigo a
questão da autoria do mundo e o indivíduo constituiu a primeira resposta.
(SANTOS, 1994, p. 32).

A mudança nos processos de identificação dos sujeitos, iniciada pela sociedade
moderna, é ensejada pelo antropocentrismo, uma nova era em que indivíduo é tido como
soberano. Deus deixa de ser o centro do universo. Os movimentos que marcam a mudança
conceptual, em que os indivíduos expressaram suas individualidades, são enfatizados por
Santos (1994) como resultado do Humanismo Renascentista: “[...] O humanismo
renascentista é a primeira afloração paradigmática da individualidade como subjetividade”
(SANTOS, 1994, p. 33, grifos meus).
Santos (1994), ao tentar compreender o Projeto Sociocultural da Modernidade,
enfatiza que ao mesmo tempo em que é caracterizado pela riqueza de suas promessas, o é pelo
déficit de sua realização histórica. Com tais características, apreende-se a modernidade por
duas dimensões: projeto e realização (SANTOS, 1994).
Como projeto, figurava uma infinidade de propostas visando a uma sociedade capaz
de superar contradições, desagregações e instabilidade do mundo pré-moderno. Somente por
meio da ciência construiríamos um mundo mais previsível, graças à racionalização e ao
método científico. Como realização, os desvios na linearidade histórica do projeto moderno
provocaram rupturas em sua base a ponto de a própria “crise da modernidade” ser um
fenômeno representante dos desgastes do projeto em sua história.
Quanto mais se atenuava a “crise”, mais distante ficava o projeto de sua realização,
ou seja, mais impossibilitada tornaram-se a emancipação social e a autonomia dos sujeitos.
Embora algumas refutações à racionalidade moderna sejam encontradas no seio da própria
modernidade, no último século a “crise da razão” apareceu mais declarada e fundamentada,
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devido ao fato de que os projetos políticos modernos perderam as energias essenciais à
emancipação.
E a partir dessa crise, o indivíduo começa a se afastar das referências da noção liberal
de cidadania baseada na concepção de igualdade dos sujeitos, o que ocasionou a ruptura do
indivíduo cartesiano, racional. Cria-se nova forma de sujeito, com nova identidade, que pode
estar em constantes transformações, como afirma Santos: “Sabemos hoje que as identidades
culturais não são rígidas nem, muito menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e
fugazes de processos de identificação”(SANTOS, 1994, p.31).
Mas devido às mudanças de paradigmas, como exposto, e ciente que essas
transformações são inegáveis, a universidade acolheu essas mudanças nos currículos e cursos?
A pós-modernidade ataca a validade e a legitimidade das pressuposições básicas da
modernidade. Como a universidade é essencialmente uma instituição moderna, os
ataques à modernidade constituem ataques à universidade como é conhecida
atualmente (Bloland, 1995). A universidade está tão profundamente nos
fundamentos da modernidade que a erosão da fé no projeto moderno coloca em
questão sua legitimidade, seus propósitos e atividades e, mesmo, sua razão de ser.
(SANTOS FILHO, 2010, p. 43).

Para Mona Lisa trazer essas referências, entender a modernidade e a pósmodernidade, compreender como o sujeito foi pensado nesses dois momentos é para situar a
reflexão do currículo que Mona Lisa vivenciou enquanto estudante. Num momento dito pósmoderno, mas teve um currículo que prezou pela disciplinarização, pela a hierarquia, por
conteúdos muitas das vezes distantes da realidade educacional brasileira, por certa
homogeneização dos alunos em ser avaliados na mesma perspectiva. Ficando evidente, que a
universidade ou as universidades e seus currículos ainda em tempos pós-modernos “[...] são
instituições que empregam milhares de pesquisadores. São verdadeiros exércitos que ainda
funcionam de maneira tradicional, hierárquica, linear e sequencial” (GEORGEN, 2010, p.
151).
Essa foi a imagem de Mona Lisa sobre o curso, mas é apenas um de muitos olhares.
Logicamente, o currículo foi muito além. Houve experiências em sala de aula, discussões,
vivências e descobertas do dia a dia. Mona Lisa viveu um agenciamento coletivo de
enunciação, produzindo um tipo de subjetividade que a levou a refletir como o currículo trata
as diferenças na formação do pedagogo.
Quando Mona Lisa estava terminando os estudos, em 2011, um novo Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) foi aprovado, com mudanças na matriz curricular. A estudante
não pôde saborear a nova roupagem.
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A reforma aconteceu em um panorama no qual as diferenças estavam no centro do
pensamento pedagógico, pois “a emergência de ideias pedagógicas em favor das diferenças se
dá de modo tão expressivo para os tempos recentes que pensar fora desse contexto parece ser
um argumento que soa imediatamente como irrefutável” (CESTARI, DUARTE, 2013, p. 4).
Certamente, há um cenário favorável às ideias pedagógicas em favor das diferenças. Aqui, as
contribuições de Cestari e Duarte, quando afirmam que no início do século ocorreram várias
ações no campo da política e no da formação. Uma série de ações por meio de políticas
públicas, leis, resoluções, cursos, reformas curriculares, referenciais, como outras que dão o
direito ao sujeito de ser reconhecido pela reivindicação “identitária”.
Outros fatores que favorecem as ideias pedagógicas em favor das diferenças a crise
da modernidade, a consolidação dos movimentos sociais a partir dos anos 80, a política de
Estado (criação de cargos de governos como a Secretária de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial).

Indiscutivelmente, um cenário propício à afirmação, das diferenças,

pluralidades e alteridade.
Após a reforma, como o novo currículo trata as questões inerentes às diferenças?
Existe uma reivindicação identitária mais expressiva? Como o currículo foi construído? Esse
currículo agencia, produz subjetividades para diferenças? E a pergunta que norteia esta
pesquisa é: quais imagens do pensamento aparecem nas narrativas dos discentes e docentes
sobre diferenças do currículo do curso de pedagogia da UESB?
Cartografar as narrativas tendo em vista essa realidade é ter o olhar de uma política
de narratividade explorado por Barros e Passos (2009), sabendo das relações de poder
presentes nas narrativas. “As narrativas contidas no currículo corporificam noções particulares
sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade e sobre os diferentes grupos
sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo” (SILVA, 2013, p. 190).
As narrativas exploradas na pesquisa são esquizoanálisadas nesse olhar, busca-se questionar
os limites das falas, dos escritos e da organização do curso, os espaços estriados.
Agora Mona Lisa tem o seu objeto de estudo e questionamentos. Resta a decisão
teórica, pois quer discutir o currículo de formação de professores no que se refere à imagem
do pensamento dos discentes e docentes sobre diferenças.
Qual cenário teórico permite discutir essa problemática? “[...] para estudar a
diferença é necessário senão uma filosofia da diferença” (CESTARI, DUARTE, 2013, p. 4).
Assim a pesquisa ganhou sua direção, a partir do momento que o projeto inicial foi
sutilmente modificado. Mas operou resultados drásticos com a definição de Gilles Deleuze:
filosofia da multiplicidade, currículo como produtor de subjetividade, pedagogia e filosofia?

18

Mas a trajetória de pesquisadora e professora reservou a Mona lisa muitas surpresas,
pois não apenas sua identidade foi alterada. Antes de Deleuze era apenas a professora
iniciante e sonhadora, e passou a não ser mais Juciara. Ao pensar, pesquisar, refletir,
surrealizar com a filosofia de Gilles Deleuze inerente ao currículo, agora era Mona Lisa. Essa
escolha é traduzida pela ideia de intercessores de Deleuze:
O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Podem ser pessoas
– para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas –
mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais,
animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma
série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária,
estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e eles
jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando
isso não se vê. (Deleuze, 2013, p. 160, grifo nosso).

Intercessores. Mona Lisa: a de Leonardo da Vinci, segundo Deleuze, a “personagem
que se torna ainda mais real pelas suas invenções” (DELEUZE, 1990, apud, PONTIM, 2011,
p. 126), a da música de Jorge Vercillo e outras Mona Lisas, intercessoras fictícias, estão na
Mona Lisa professora, mobilizando o pensamento, permitindo a criação e a versatilidade do
texto, fazendo com que flua com mais naturalidade, questionando o âmago e pondo limites
em evidência.
Intercessores. Conceito da filosofia de Deleuze, explorado apenas no livro
Conversações, em que o autor (2013) evidencia a exigência de intercessores para pensar, criar
conceitos, romper com as imagens dogmáticas do pensamento. Cita como intercessores ele e
Félix Guattari, intercessores mútuos, e os vê como uma urgência no discurso das minorias,
pois são possíveis somente nos encontros e alianças. “O conceito de ‘intercessores’ é
fundamental na démarche deleuziana. É por meio dele que podemos relacionar filosofia e arte,
criação de conceitos e invenção de imagens, pois em Deleuze a questão fundamental do
pensamento é a criação: pensar é inventar” (VASCONCELLOS, 2005, p. 122).
Mona Lisa não se classifica como personagem conceitual, mas não foge da ideia de
um personagem. Pois os personagens “são os intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua
filosofia” (DELEUZE, p. 78, 2013), permitindo outras escritas, de puro devir, linhas de fuga e
criação.
Para inspirar Mona Lisa na composição do texto, a professora recorre à literatura
nômade de Clarice Lispector, tomando o romance Água Viva a compor o texto, em um tom
poético, irreverente, puro devir, pleno de intensidades (VASCONCELOS, 2002). A literatura,
a poesia, a irreverência de Lispector funcionam como intercessores, ou seja, inspiração. Como
Deleuze ressalta que só é possível exprimir por meio dos intercessores.
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A narradora pintora do referido livro de Lispector denomina o livro na versão
datilografada como um antilivro, pois não segue a estrutura própria de um livro, com começo,
meio e fim (VASCONCELOS, 2002). Todo o tempo o livro é nômade, carregado de potência
criadora. Um antilivro é o mesmo que uma experiência do fora. “O que estou querendo
sugerir aqui é que o processo de criação, seja filosófico, seja artístico, quando engendrado
como a experiência daquilo que se chama o fora, promove o surgimento de uma nova ética, de
uma nova maneira de se relacionar com o real” (LEVY, 2011, p. 100). “Para Deleuze, a
experiência do fora também abre novas possibilidades de vida” (LEVY, 2011, p. 100). Por
essa nova literatura nômade Mona Lisa arrisca sua composição do currículo e das diferenças.
Nesta escrita inventiva para a Professora Mona Lisa um estudo que cartografa as
imagens do pensamento que aparecem nas narrativas dos discentes e docentes sobre diferença
do currículo do curso de Pedagogia da UESB, é dizer que inspirou em Deleuze por que a
diferença desestrutura toda e qualquer forma de representação, homogeneização, identidades
plenas, demarcando de fato, a diferença como norte do pensamento, pois “Entre a repetição e
a semelhança mais extrema, a diferença é de natureza” (DELEUZE, 2006, p. 19). Para
Deleuze o uno, a representação, a identidade plena não existem, porque a diferença em si faz a
multiplicidade brotar, as identidades simuladas ou descentradas ecoarem.
Para estudar as diferenças centrando-nos em currículo é essencial uma filosofia do
currículo (GALLO, 2004). Uma filosofia da diferença de Deleuze, a qual tem sido deslocada
ao campo educacional, apesar de não ser um teórico da educação ou do currículo:
Pretendo operar por deslocamento. Tomar conceitos de Deleuze e deslocá-los para o
campo, para o plano de imanência que é a educação. Ou, em outras palavras,
desterritorializar conceitos da obra de Deleuze e de Deleuze e Guattari, para
reterritorializá-los no campo da educação. Penso que essa atividade pode ser
bastante interessante e produtiva (em sentido deleuziano), na medida em que esses
conceitos passam a ser dispositivos, agenciamentos, intercessores, para pensar os
problemas educacionais, não como novos modismos, ou repito, o anúncio de novas
verdades, que sempre nos paralisam, mas como abertura de possibilidades, incitação,
incentivo à criação. (GALLO, 2008, p. 54).

Mona Lisa entendeu que o currículo no plano da diferença deleuziana
necessariamente abriga o novo, questiona, traz as diferenças para o centro das discussões, é
aberto. Um currículo que produz subjetividades em pleno movimento de desterritorialização.
A professora deseja saber como na reforma curricular aparecem as diferenças - as mais
visíveis e as mais internas. Mona Lisa convida Paraíso:
Por que não experimentar no currículo o jogo da diferença? Por que não pensar o
currículo por meio dos seus vazamentos, dos seus escapes, de suas linhas de fuga, de
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suas distorções e variações? Por que não priorizar a diferença em vez da identidade
e seguir as ramificações que surgirem desse pensamento?
Gilles Deleuze – como um filósofo da multiplicidade que pensou a repetição (que é,
também, diferença) e o acontecimento – exalta e reivindica a diferença em si: o
diferenciar-se em si da própria coisa. No plano da diferença, constrói sua filosofia e
inventa conceitos. Toda a discussão que faz sobre diferença desloca completamente
os sentidos a ela comumente atribuídos, já que em vez de buscar o comum sob a
diferença, pensa “diferencialmente” a diferença. Em vez da identidade, que tenta
reduzir a diversidade a um elemento comum, Deleuze prefere a diferença em si, a
variação, a multiplicação, a disseminação e a proliferação. A diferença é pensada
não como característica relativamente geral a serviço da generalidade do conceito,
mas sim como puro acontecimento. Em vez do uno, do todo, da origem, valoriza a
multiplicidade, a diferenciação, a repetição e a improvisação. Isso porque a
diferença em Deleuze não é da ordem da representação; não é um produto e nem
resultado. (PARAÍSO, 2010, p. 588).

Pensar as diferenças - de gênero, raça, religiosidade, ambiental, étnica, juvenil,
social, política, econômica, geracional - no currículo é sair da representação, das identidades
unificadas, da determinação (DELEUZE, 2006). Certo que pensar a diferença na filosofia da
diferença é muito além de pensar apenas as diferenças entre, mas a diferença ontológica devir
do ser em devir. Deleuze não pensa a diferença tratando especificamente do negro, da raça,
das etnias, da religião, ou seja, os sem, uma minoria específica, mas ele pensa a diferença,
logo as multiplicidades. O que a filosofia da diferença traz para o currículo é justamente a
possibilidade de pensar as diferenças num movimento intenso de devir e potenciação.
Essa é mais uma das razões de deslocar Deleuze para as narrativas em favor das
diferenças, porque as multiplicidades conduz o estudo. Sendo as diferenças e as
multiplicidades características marcantes da sociedade pós-moderna. Para Silva (2011), a pósmodernidade é um momento histórico diferente da modernidade: “O pós-modernismo não
representa, entretanto, uma teoria coerente e unificada, mas um conjunto variado de
perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos,
epistemológicos” (SILVA, 2011, p. 111). Maria Aparecida Silva ressalta: “A perspectiva pósmoderna questiona o pressuposto de uma consciência unitária, autocentrada e, portanto,
construída sobre utopias, universalismos, narrativas mestras, que se consubstanciaram a partir
do Iluminismo” (SILVA, 2006, p. 2). Portanto, é o fim das “grandes narrativas” da
modernidade, surgindo a incerteza e a dúvida como categorias essenciais.
Então, por que entender o currículo como produtor de subjetividade em meio ao
objeto de estudo? Porque as narrativas dos discentes e docentes e as narrativas textuais
revelam as subjetividades produzidas por esse currículo em se tratando das diferenças.
[...] os sistemas de ensino costumam ser pensados como “máquinas de produção
de subjetividades”, formando e construindo, isto é, fabricando os indivíduos para
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que eles desempenhem no conjunto social o papel que deles se espera, como
produtores ou como gerentes, por exemplo. Os indivíduos são subjetivados,
ganham uma identidade e um papel, através do processo educativo, para
desempenhar um conjunto de funções que deles se espera. É o que poderíamos
chamar de um processo de serialização na educação, uma produção em massa de
indivíduos para atender às necessidades da máquina social. Neste contexto, não há
muito espaço para criação e para a invenção de si mesmo. (GALLO, 2010, p.
230, grifo nosso).

De fato, os sistemas educacionais e seus currículos são verdadeiras máquinas de
produzir subjetividades para uma educação maior (GALLO, 2008), caracterizando
subjetividades para a hegemonia, para as identidades-padrão. Mas, em meio às linhas de fuga
produz subjetividades singularizadas, subjetividades para as diferenças, no contexto da
educação menor (GALLO, 2008).
Mona Lisa sente-se carregada de conhecimentos provocativos, que a fazem pensar o
currículo nas universidades e escolas. Para a professora, a presente pesquisa trilha o caminho
do pluralismo, das narrativas das diferenças: “Os conceitos são como vagas múltiplas que se
erguem e que se abaixam, mas o plano de imanência é a vaga única que os enrola e os
desenrola” (DELEUZE, 1992, p. 45). O plano imanente é o currículo do curso de pedagogia,
o qual permite abrigar os conceitos relevantes à pesquisa.
Como o rizocurrículo é produtor de subjetividade, ele se inspira nas teorias póscriticas em educação (CORAZZA, 2002a). Silva ressalta como a teoria pós-crítica
compreende a maneira de o conhecimento ser tratado no currículo: “Por que esse
conhecimento e não outro? Quais interesses fazem com que esse conhecimento e não outro
esteja no currículo? Por que privilegiar determinado tipo de identidade ou subjetividade e não
outro?” (SILVA, 2011, p. 16). As teorias pós-criticas estão conectadas à relação de alteridade,
diferença, multiculturalismo, saber-poder, cultura, significação, discurso e subjetividade.
Ainda sobre as pesquisas pós-criticas (ou currículo-mapa), Mona Lisa fica contagiada

pela alegria de Paraíso ao ligá-las à ideia central de Deleuze:
O currículo-mapa gosta de inventar, diferenciar, repetir. Mas atenção: a repetição
aqui é baseada em Deleuze (1988), portanto, “não é generalidade” e nem o
procedimento de “reunião das coisas supostamente semelhantes sob o mesmo
conceito ou a mesma lei” (p. 24). Repetição é o que vem primeiro; é a força que faz
a criação. Não tem qualquer ligação com “constância e permanência” e nem está
ligada à “reprodução do mesmo e do semelhante”. Repetição do semelhante não faz
parte do pensamento de Deleuze. A repetição tem ligação com a produção da
singularidade e da diferença. Ela é transgressão. (PARAÍSO, 2003, p.6).

Na perspectiva pós-crítica há de fato transgressão em seu sentido mais real, pois
transgride as normas dos currículos oficiais, impulsiona a multiplicidade, a heterogeneidade,
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subjetivando para as linhas de fuga, jamais na busca da verdade absoluta, mas a
problematização. Silva (2001) escreve:
Ver o currículo como perspectivístico, em contraste, significa ver o conhecimento
que está no seu centro não como a representação de algo que está para além dele,
mas como versão ou interpretação particular dentre as muitas que poderiam
igualmente ser forjadas ou fabricadas. Nessa visão, o currículo, tal como o
conhecimento de que é constituído, é um tablete, uma lousa, uma superfície na qual
inscrevemos/escrevemos tantas versões e interpretações quantas forem as que
pudermos inventar. Se o imaginarmos como lousa mágica, ao levantarmos a película
que a recobre encontraremos não a verdade que a aparência escondia, mas um novo
espaço, totalmente em branco, no qual estaremos livres para escrever, a partir do
zero, novas histórias. O currículo é, então, pura escrita, pura interpretação. (SILVA,
2001, p. 11-12).

Refletir sobre as imagens do pensamento sobre as diferenças nas narrativas dos
discentes e docentes, a partir das teorias pós-críticas, obriga Mona Lisa a questionar: de que
forma o conhecimento é manipulado na “filosofia do currículo”? Aventuremo-nos com Gallo:
O conjunto de conteúdos previstos para serem ensinados, organizados/estruturados
segundo uma lógica determinada. Nessa perspectiva, construímos imagens de
currículo, imagens que, no meu ponto de vista, estão diretamente relacionadas com
certas concepções de conhecimento. Minha intenção é abordar as imagens correntes
de currículo, atravessadas por uma concepção disciplinar de conhecimento,
propondo, em contraposição, a imagem do rizoma como possível metáfora
curricular, partindo de uma concepção transversal e não disciplinar do
conhecimento. (GALLO, 2004, p. 38).

Portanto, por defender uma filosofia da diferença, inspirada nas ideias pós-críticas,
Mona Lisa deseja uma nova imagem do pensamento, como em Diferença e Repetição. Para
Deleuze existe uma imagem do pensamento dogmática sobre os pressupostos da filosofia, e
propõe uma nova imagem do pensamento por uma não filosofia, derrubando os pressupostos
da pré-filosofia.
Deslocando ao campo do currículo, há um pensamento entre os “curriculistas”, de
uma nova imagem do pensamento, do currículo como rizoma, e não mais como árvore:
Um currículo é diferença por natureza; é pura diferença; é diferença em si. Afinal, é
um território de multiplicidades de todos os tipos, de disseminação de saberes
diversos, de encontros “variados”, de composições “caóticas”, de disseminações
“perigosas”, de contágios “incontroláveis”, de acontecimentos “insuspeitados”. Um
currículo é, por natureza, rizomático, porque é território de proliferação de sentidos e
multiplicação de significados. (PARAÍSO, 2010, p. 588).

A afirmação de Paraíso leva Mona Lisa a desejar saber: um currículo que preza pelas
diferenças e pluralidades pode permanecer nos parâmetros tradicionais da modernidade?
Na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, de
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conhecimento e de informações, selecionados do estoque cultural mais amplo da
sociedade, para serem transmitidos às crianças e aos jovens nas escolas. Na
perspectiva convencional, trata-se de um processo nada problemático. Supõe-se: 1)
um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado; 2) uma
coincidência entre a natureza do conhecimento e da cultura mais gerais (a ciência,
por exemplo) e a natureza do conhecimento e da cultura especificamente escolares,
admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade; 3) uma relação
passiva entre quem ‘conhece’ e aquilo que é conhecido; 4) o caráter estático e
inercial da cultura e do conhecimento. (SILVA, 2010, p.13).

Afinal, qual imagem os discentes e docentes têm sobre diferença no currículo do
curso? Uma imagem em que o conhecimento curricular é hierarquizado como a árvore fixa?
Ou rizomático, em que qualquer ponto pode encontrar outro? Uma imagem em que as
diferenças, muito mais que toleradas, são sempre questionadas? Quais são as imagens do
pensamento que os futuros pedagogos adquiriram sobre diferenças por meio do currículo
experenciado? Quais subjetividades esse currículo produz? Para as diferenças? Currículo
como rizoma ou como árvore produzem subjetividades para as diferenças, um para o devir.
Pensar no currículo do curso de pedagogia leva a pensar na formação de um
professor que por certo atuará nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação
Infantil, na Educação de Jovens e Adultos e em espaços não escolares. Com uma paisagem
extremamente plural encontrada nas salas de aula, e na própria universidade, o currículo do
curso de pedagogia e a universidade fomentam nos discentes uma formação para lidar com
essa realidade? É um currículo enraizado nos paradigmas da modernidade, com os
conhecimentos dispostos em disciplinas e completamente “engavetados”?

Formar o professor multiculturalmente orientado implica, conforme temos
argumentado, em trabalhar em prol de um modelo de professor apto a compreender
o conhecimento e currículo como processos discursivos, marcados por relações de
poder desiguais, que participam da formação das identidades. Implica tensionar
conteúdos preestabelecidos e pretensões a verdades únicas, procurando detectar
vozes silenciadas e representadas nesses discursos curriculares, de forma a mobilizar
a construção de identidades docentes sensíveis à diversidade cultural e aptas a
formular alternativas discursivas transformadoras, desafiadoras do congelamento de
identidades e dos estereótipos. (CANEN, XAVIER, 2005, p. 336).

A esse caminho desafiador, os currículos devem se submeter para ofertar uma
formação em que as diferenças sejam sempre questionadas, a fim de não serem cristalizadas.
Com isso, a formação deve se pautar em um currículo aberto, para formar um docente da
diferença.
O docente da diferença atravessa os limiares do sujeito em que se tornou, das formas
que adquiriu, das funções que executa. Entretanto, não se identifica, não imita, não
estabelece relações formais e molares com algo ou alguém, mas estuda, aprende,
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ensina, compõe, canta, lê, apenas com o objetivo de desencadear devires.
(CORAZZA, 2008, p. 92).

A nova imagem de um rizocurrículo produtor de subjetividades não é para ser
dogma. Pelo contrário, deve proporcionar um currículo sempre em devir, territorializado, ao
mesmo tempo desteritorializando e reterritorializando, ou melhor, um currículo nunca
sedentário (CORAZZA, 2002a), mas sempre nômade arriscando por entre as linhas de fuga,
provocando a produção de subjetividades para as diferenças.

1

1

Imagem disponível em: < https://arazaoinadequada.wordpress.com/2013/09/21/deleuze-rizoma/>. Acesso
em jun. 2014.
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2 Cavando pistas sobre diferença no “sujeito”
contemporâneo
A pesquisadora precisa de seus intercessores; primeiramente de Mona Lisa, para
premiar o texto com vivacidade, seguida por Deleuze, Guattari, para compreender os
conceitos desta seção: “sujeito e diferença”.
Deleuze (2006) desmonta dois pensamentos de dois filósofos de tempos diferentes Descartes e Platão. Em Descartes ele dissolve o “eu penso logo sou”, “pois, para pensar é
preciso ser” (DELEUZE, 2006, p. 132, 190). Pensar é ser, e ser é pensar. Deleuze contraria
esse pensamento, dizendo que pensar não é natural. Não há ser, o ser se desfaz (DELEUZE,
2006). Já em Platão dissolve o conceito de representação que encaminhou a pré-filosofia ou a
filosofia tradicional assim denominada por Deleuze. Por meio da representação a diferença é
estagnada ao uno e à analogia, mas Deleuze paralisa a representação erigindo a diferença.
Com base nessas referências, para Deleuze o homem é uma existência duvidosa. O
filósofo desafiou os postulados da filosofia moderna de um sujeito centrado, fundamentado no
eu, de uma identidade pura. Conceitos intocáveis a Descartes, que tem o sujeito como um ser
em si na forma de pura substância, detentor de uma verdade universal, guiado por um deus
veraz, a fim de conquistar o bem moral, sujeito metafísico distante da imanência da vida, ou
seja, dos desejos, devires, vontades, linhas de fuga. O “eu penso” cartesiano se desfaz no
olhar deleuziano, um sujeito pronto com uma identidade fixa e definida, longe da potência
criadora da vida.
Distante deste sujeito da filosofia metafísica e moderna, o sujeito em Deleuze se faz
no dado, nos planos de imanência, no devir, na subjetividade, nos agenciamentos, nas linhas
de fuga, no rizoma, nas dobras, no desejo, nas forças criadoras da vida, marcando um sujeito
da diferença, da multiplicidade: “Da idade clássica à modernidade, passamos de um estado no
qual o homem ainda não existe a um estado no qual ele já desapareceu” (DELEUZE, 2004, p.
109).
É essa nova imagem do pensamento da ontologia de Deleuze, em que a filosofia
dirigida para a verdade, para a moral, é desmontada, marcando uma ontologia da diferença. A
ontologia deleuzeana “significa que em sua concepção ontológica o ser não é pensado como
permanência e imobilidade, tais como são constituídas as ontologias metafísicas”
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(VASCONCELLOS, 2005a, p. 5). Ou seja, o ser é destituído de toda identidade, recognição,
da subordinação ao mesmo, ao idêntico, enfim, da estagnação do ser de direcionar apenas uma
forma de pensar, que é a forma da verdade e da moral.
Deleuze marca um novo tempo de pensar o sujeito com identidade fixa, dada e
linear, diluída com a afirmação do autor de que o “cogito para um eu dissolvido” (DELEUZE,
2004, p. 110) para um eu sem essência, para um “eu” marcado pela diferença:

Diferentemente de Descartes, em que o sujeito é uma substância pensante: unitária,
essencial e descolada da história (do mundo sensível) em sua gênese ontológica,
Nietzsche introduz na história do pensamento a urgência de pensarmos o homem
como pluralidade, resultado indefinido de várias vontades que se entrecruzam como
multiplicidade de forças. Olhar o mundo a partir desse conceito, o da multiplicidade
de forças, nos remete a um novo elemento: a diferença. (JARDIM, 2001, p. 7).

A ideia de diferença de Deleuze é notória, embasada no eterno retorno de Nietzsche,
que é a correlação entre repetição e diferença: “O eterno retorno reporta-se a um mundo de
diferenças implicadas umas nas outras, a um mundo complicado, sem identidade,
propriamente caótico” (DELEUZE, 2006, p. 95). No instante que há repetição inegavelmente
a diferença está presente, ou no retorno a diferença também é real, negando a representação, a
identidade, pois “o mesmo só retorna para trazer o diferente” (DELEUZE, 2006, p. 95).
Mona Lisa assim compreende a filosofia da diferença desmonta a filosofia platônica
da representação da imagem do pensamento de uma pré-filosofia, em que o pensamento é prémoldado e uniformizado para uma verdade final. O conceito de representação é explorado na
seção direcionada ao pensamento cartográfico. Vasconcellos explica o surgimento do conceito
de diferença na filosofia deleuziana, indo ao combate da pré-filosofia platônica:
Deleuze constituiu um pensamento que fez da diferença seu ponto angular. É mais
que simplesmente dizer: viva a diferença! É antes disso, pensar a diferença. Mais
que isso, fazer uma filosofia da diferença. Construir uma filosofia da diferença, em
última instância reverter o pensamento representacional, isto é, afirmar a diferença
em seu gozo pleno, revertendo o legado deixado pelo platonismo. Platão criou várias
estratégias para encurralar as singularidades. Essas estratégias levaram por sua vez à
subordinação da diferença [...] segundo Deleuze, conseguiu através das artimanhas
da dialética [...] Dito de outro modo, o principal movimento estratégico do
platonismo não foi privilegiar o modelo à cópia, mas selecionar as boas cópias das
mal fundadas, que, por seu distanciamento do modelo, passaram às formas de
simulacro-fantasmas ou, simplesmente, simulacro [...] Assim, o platonismo nada faz
mais vez que instaurar uma instância predifinidora e julgadora, cujos artifícios
dialéticos levaram, antes de tudo, a selecionar os bons e os maus pretendentes.
Aqueles que seriam selecionados pelo rigor do Mesmo. O que estaria perdendo
então? A diferença. O que fazer? Diz Deleuze: desafiar o Modelo, afirmar todas e
quaisquer cópias, potencializar o simulacro. (VASCONCELLOS, 2005, p. 143).
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“Tirar a diferença do seu estado de maldição parece ser, pois, a tarefa da filosofia da
diferença” (DELEUZE, 2006, p. 57). Com essa fala Deleuze complementou todo o
pensamento de Vasconcellos ao descrever como o pensamento de Platão abominou as
diferenças, ou seja, os simulacros, desejando o Mesmo, o semelhante, o análogo, mas Deleuze
reverteu essa imagem dogmática da filosofia, da vida.
Sobre a diferença que Deleuze critica toda e qualquer forma de homogeneização,
construindo uma filosofia da multiplicidade, negando, portanto, a igualdade, a identidade, mas
potencializando as singularidades, pensamento implicado no falecimento da noção de sujeito
como um ente constituído de singularidade essencializada.
Com este olhar. “[...] o que então se revela é o ser que se diz de diferenças que nem
estão na substância nem num sujeito” (DELEUZE, 2006, p. 96). A ideia de diferença de
Deleuze não está no sujeito pronto, porque o conceito de sujeito não tem nenhuma função.
Para o autor, um conceito tem função até o momento em que tem uma utilidade, mas caso não
haja mais funcionalidade, o conceito deve ser extirpado, como o sujeito que teve função como
o “EU universal e o mim individual”. “Em suma, cremos que a noção de sujeito perdeu muito
de seu interesse em favor de singularidades pré-individuais e de individuações não pessoais”
(DELEUZE, 2014, p. 2).
Mona Lisa captura o pensamento de Deleuze. A partir da desatualização do sujeito
platônico marcado pela semelhança, pelo mesmo, pelo idêntico, emerge um ser com uma
potência criadora, de inovação, um ser no plano imanente da vida, no fluxo da imanência, ou
seja, a vida acontecendo sem determinações prévias. No fluxo de forças a vida se forma, e
permite a construção de modos de existência permeados de movimentos, multiplicidades,
devires e desejos, movimento tragado pelas diferenças.
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2.1 Currículo e Deleuze: um território pelas diferenças
Depois de entender como o “sujeito” é pensado por Deleuze, que não é sujeito, além
de compreender o conceito de representação que mortifica a pré-filosofia por ter uma única
forma de pensar a realidade, nasce ou ressurge a diferença para pensar a vida na mais pura
multiplicidade. Então, a opção é demarcar o currículo pelas diferenças como espaço de relações
de poder, trajetória, viagem, percurso, texto, vida, discurso (SILVA, 2011). Pensando assim o
currículo nessa macrodimensão, dá para entender que diferentes concepções de currículo foram
construídas e desconstruídas ao longo da história. Para na realidade pós-moderna o contexto
social, econômico, cultural, permitisse pensar um currículo como produtor de subjetividades
pelas diferenças, pelo olhar cultural.
Berticelli (2005) fala que as tendências do currículo no Brasil estiveram por demais
distantes da realidade social e cultural. Somente nos anos de 1980 os estudos de currículo
ganham conotação mais crítica com a teorização crítico-social dos conteúdos e a pedagogia
histórico-crítica de Dermeval Saviani e a pedagogia do oprimido de Freire, vertentes marxistas
(LOPES, MACEDO, 2002). De 1986 a 1989 Berticeli (2005) ressalta as mudanças reais no
currículo brasileiro. Do entendimento do currículo como programa de disciplinas e conteúdos,
agora é configurado no sentido dos conteúdos a serem significativos à realidade do aluno,
graças ao artigo de Domingues sobre “Interesses humanos e paradigmas curriculares”.
A concepção de currículo passa de uma marca tradicional, racionalista, economicista,
a uma perspectiva de crítica ao modelo de escola com princípios capitalistas. A cada
concepção de currículo estava presente uma pretensão de sociedade, indivíduo que se
pretendia formar, ou seja, um tipo de subjetivação a produzir; para isso havia uma
epistemologia do conhecimento, um discurso que norteava cada uma dessas concepções.
Sistematicamente, é possível afirmar como o currículo é um artefato de poder, logo, de grande
relevância à sociedade, no intuito de “produzir” sujeitos dentro do “molde” requerido. É o
processo denominado de agenciamento coletivo de enunciação, em que toda a produção
perpassa pela coletividade (GUATTARI, apud GALLO, 2013, p. 214).
Seguindo a ideia de agenciamento, conceito trabalhado com mais profundidade no
decorrer do texto, Mona Lisa mergulha sobre como o currículo foi agenciado, a datar pelos
anos de 1990 no Brasil. É possível afirmar que o campo do currículo foi agenciado por várias
vertentes, entre elas a sociológica, em detrimento das ideias pedagógicas, em estudos sobre o
currículo e a relação com o conhecimento científico/escolar. Mas o destaque na área de
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currículo foram os trabalhos sobre a relação currículo e poder (LOPES, MACEDO, 2002).
Ressaltando que os estudos sobre a questão do poder ganharam destaque graças à tese de
Moreira (1988) e aos estudos de Tomaz Tadeu da Silva, em conjunto com Moreira, sobre o
currículo no cenário pós-moderno (BERTICELLI, 2005).
Há mudança no cenário econômico no fim da primeira metade dos anos 1990, devido
à industrialização, com mudanças de paradigmas, de uma sociedade moderna fincada nas
metanarrativas, no universalismo, na razão do sujeito centrado, para uma sociedade
polissêmica, múltipla, de identidades fragmentadas, chamada de sociedade pós-moderna
(LOPES, MACEDO, 2002).
Sob essa realidade os estudos acerca da cultura, interligados à relação saber/poder,
ganham relevância no cenário curricular pós-moderno. “Mas não se trata, aqui, de ver a cultura
como algo geral, genérico, abrangente, categoria universal. Trata-se, mais, de descobrir na
cultura as diferenças mínimas, mas significativas, dinâmicas, diferenças que produzem
diferenças” (BERTICELLI, 2005, p. 173). Mona Lisa não perde de vista a filosofia da
diferença de Gilles Deleuze: na semelhança mais extrema a diferença está presente.
Para tratar de culturas e diferenças, os estudos curriculares com a dimensão de
sujeito descentrado buscaram filiações a autores franceses, entre eles Deleuze, Derrida,
Foucault, Guattari, os quais “possibilitaram uma base de discussão teórica das práticas, sem
pretender se tornar um “Grund”, ou seja, um fundamento, na argumentação dos fenômenos
sociais em que se inserem a educação e o currículo” (BERTICELLI, 2005, p. 174). Essa é a
ideia, que esses filósofos inspirem a problematização de um currículo não homogeneizador.
Portanto, não que as suas filosofias se tornem mais uma verdade absoluta, ou seja, mais uma
metanarrativa, dessemelhante. Apenas mais uma ideia, um olhar entre inúmeros que permeiam
a filosofia, o currículo, a educação.
Prova da relevância da filosofia da diferença deslocada ao campo da educação e do
currículo no Brasil são os dossiês da revista Educação & Realidade (2002) e da revista
Educação & Sociedade (2005) sobre Gilles Deleuze. Fica evidente a projeção da filosofia de
Deleuze ao campo educacional, como aos estudos curriculares na perspectiva da teoria póscrítica. Essa projeção produz subjetividades para discutir e proliferar o pensamento do currículo
pelas diferenças.
Nos estudos da pesquisadora sobre os dossiês, os da revista Educação & Realidade
organizados por Tomaz Tadeu da Silva e Sandra Corazza relatam que não têm nenhuma
pretensão de fazer “convocações do tipo “devemos”, “precisamos”, “é urgente”, “é isso ou
aquilo que precisamos fazer”. “Tampouco se verá aqui os famosos últimos parágrafos
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conclamando à reforma geral da consciência do professor, do papel da professora, da
sociedade, da cultura” (CORAZZA, SILVA, 2002, p. 8). Acrescentam: “Não é que sejamos a
favor do status quo”. Muito pelo contrário. “Mas temos a impressão de que a prática do bando
aqui reunido toma mais o caminho das linhas de fuga, das dimensões moleculares e dos
devires” (CORAZZA, SILVA, 2002, p. 8).
Um currículo pelas diferenças vivencia dia a dia essas dimensões, jamais visa querer
politizar em um padrão requisitado de como ser ou como fazer para ser um sujeito.
Na mesma perspectiva, o dossiê Entre Deleuze e a Educação, coordenado por Silva
e Kohan (2005) mostra por que Deleuze é inspirador para a filosofia da educação: “Para criar o
que ainda não foi criado, para pensar o que ainda não foi pensado” (SILVA, KOHAN, 2005, p.
1173).
Pelo olhar de Silva, Kohan, (2005), é possível uma aproximação de Deleuze e a
educação, apesar de pertencerem a polos antagônicos. De um lado está a educação, preocupada
em “formar, capturar, avaliar, moralizar” (SILVA, KOHAN, 2005, p. 1174). Já do outro lado o
pensamento deleuziano de linhas de fuga, acontecimento que contradiz a fala da educação.
Porém é possível que muitas coisas relevantes movam-se, entre Deleuze a educação. Para isso,
afirmam que é essencial “desprender-se do que se costuma simplesmente pensar; desprender-se
do pensamento que costuma habitar as teorias e as práticas educacionais” (SILVA, KOHAN,
2005, p. 1173).
Certamente, Deleuze e a educação saem do estágio de acomodação e partem rumo ao
improvável, ao impensável, para daí ser uma educação que assegura a diferença pura em seu
fazer curricular. O olhar da pesquisadora, que busca intercessores entre filosofia e currículo,
quer exprimir muito além de dizer uma forma correta de se pensar currículo ou o currículo e
Deleuze, mas para divagar num universo improvável e cheio de potenciação.
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2.2 Conversações sobre currículos e diferença
Nas conversações nas quais os agenciamentos coletivos de enunciação se revelam,
fica evidente que no cenário educacional Tomaz Tadeu da Silva e Sandra Corazza são autores
agenciados pelo pensamento deleuziano. Ambos deslocam conceitos da filosofia da diferença
ao setor educacional, especialmente ao campo do currículo.
Por verem produções significativas, Silva e Corazza nortearão a costura desta seção,
em um viés de uma conversação que agenciam e são agenciados: “Certas conversações duram
tanto tempo que não sabemos mais se ainda fazem parte da guerra ou já da paz” (DELEUZE,
2013. p. 7).
A intenção é que ocorra entre os autores uma conversação ou agenciamento entre os
textos produzidos, como espécie de rizoma, o encontro entre as ideias dos pesquisadores,
convidando outros estudiosos. A conversa entre os autores instaura-se sob a temática
currículo e Deleuze, um território pelas diferenças.
Outro autor convidado para a conversa rizomática é Silvio Gallo que nos últimos
anos fez a aproximação da filosofia de Deleuze e a educação. Entre suas obras de destaque
está o livro Deleuze e a Educação, demarcando o termo deslocamento (deslocamento da
filosofia deleuziana à educação). Gallo escreveu, além do livro, vários artigos sobre Deleuze e
o currículo.
Sem a pretensão de rotular Silva, Corazza e Gallo, é possível afirmar: são estudiosos
em busca sempre do novo, do devir, por isso se envolveram com a filosofia deleuziana. Pois
“levamos a sério o que Deleuze e Guattari dizem: que a forma de expressão puxa a forma de
conteúdo para aquilo que é inédito e que pode criar, dar a novidade para pensar” (CORAZZA,
2013, p. 6). Tadeu complementa Corazza: “O pensamento inventivo – e aqui sigo Gilles
Deleuze – não nasce de uma reprodução, de uma representação, do lado de fora do
pensamento, mas de um encontro com o lado de fora como um ‘outro’ do pensamento, como
aquilo que é estranho ao pensamento” (SILVA, 2002a, p. 7).
Pela ação criadora de Deleuze de adentrar o lado de fora, a imanência, pelo problema
ser o motivo impulsionador do pensamento (DELEUZE, 2006), pode-se dizer que há uma
potência da sua filosofia com o currículo, uma potência de subverter a ordem estabelecida de
um currículo ser meramente um documento que reza quais conteúdos devem ser trabalhados,
uma potência que transgride as prescrições metodológicas. Toda essa potência da filosofia da
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diferença agencia para potencializar a vida, as subjetividades artísticas e criadoras, o
investimento na “pedagogia do risco” ou na “pedagogia da diferença” (GALLO, 200).
Corazza e Tomaz Tadeu da Silva promovem um agenciamento coletivo de
enunciação que defendem a potência da diferença no currículo. Porém, ao pensar o currículo
pela multiplicidade, Mona Lisa, ainda com resquícios de uma imagem dogmática, reflete: será
possível esse currículo pelas diferenças provocar agenciamentos criadores nas salas de aulas
das universidades, das escolas? Corazza esclarece com facilidade a dúvida, pois o currículo
deve ser “pensado a partir de um desmoronamento da interioridade do pensamento curricular,
dotado da potência extrínseca de surgir em qualquer ponto e traçar qualquer linha, irrompendo
nas águas mansas da sabedoria adquirida, de modo involuntário, imprevisto” (CORAZZA,
2008, p. 1). Deste modo, o currículo pela diferença se torna real.
Corazza (2008), ao propor uma nova imagem do pensamento de um currículo pela
diferença, como Silva, Gallo, entendem o agenciamento do currículo que paira sobre nossa
educação com uma realidade sombria e fria? Certamente, um currículo dogmático. Silva
questiona: “É possível conceber a educação e o currículo de outra forma que não como
processo de desenvolvimento e formação, organizado em torno das tradicionais categorias
sujeito e objeto?” (SILVA, 2002, p. 47). O currículo restringe o conhecimento ao modo de
disciplinas desconectadas, gerando consequências (GALLO, 2004), pois “na educação, por
sua vez, os professores começaram a espantar-se ante o fato de que os estudantes, após
aprenderem disciplinarmente, raramente conseguiam fazer a operação lógica para recuperar
totalidade, articulando os saberes que aprenderam de forma isolada” (GALLO, 2004, p. 41).
Para a pesquisadora, que deixa ser agenciada pelo devir, é o retrato do currículo
imposto na maioria das vezes à educação brasileira, que funciona como agenciador que visa
formar sujeitos padrões, currículo no qual o pensamento inventivo só acontece pelas linhas de
fuga.
Na mesma perspectiva, a fala de Corazza pode ser um grito de muitos que querem
um currículo pelas diferenças, mas se deparam com uma realidade controversa.
Pós-currículo não aceita conviver com nenhum dos currículos oficiais desses
governos neoliberais – nem com seus programas de avaliação –, seja para a
educação infantil, seja para o ensino fundamental, médio ou superior, pois constata
que tais currículos fundamentam-se no princípio de uma totalizadora identidadediferença nacional. Princípio fictício, fabricado pelo etnocentrismo dos grupos
privilegiados e posto em funcionamento pelo aparato disciplinar do Estado.
Princípio estratégico que, embora reconheça os diferentes e fale de suas diferenças,
utiliza a tal identidade nacional para tratá-los como desvios ou ameaças. Acima de
tudo, princípio obediente, que segue os imperativos globais de administrar a
pluralidade, a diversidade e a alteridade, por meio da transformação de cada
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diferença e de cada diferente em objeto de ação curricular-estatal, a ser corrigido ou
eliminado. (CORAZZA, 2002, p. 104,105).

Diagnóstico triste. Uma educação que compactua e agencia um currículo que apenas
visa formar cidadãos em série, como no exemplo trazido por Gallo do filme “The Wall”, de
Alan Parker: “Sob os sons de ‘Another brick in the wall’, do Pink Floyd, a escola inglesa é
mostrada como imensa máquina que transforma crianças em bonecos sem face, e que pouco a
pouco são triturados num imenso moedor de carne” (GALLO, 2002, p. 174). Para fabricar
essas crianças o currículo é um agenciador potencialmente “disciplinarizador”, estanque, o
qual mascara até certa empatia pela diferença, pela diversidade, mas apenas num sentido do
respeito da tolerância, nada além disso. As universidades estão formando educadores para
serem mais um no meio da multidão? Ou para fazer com seus alunos assim como descrito no
filme ou formam para a liberdade?
Viveremos, com prazer e gozo, a porção Marginal dos Currículos-Certinhos
(CORAZZA, 2008, p. 49). Esse currículocertinho vive na imagem dogmática do pensamento
da educação brasileira, como no da pré-filosofia do senso comum de Descarte (DELEUZE,
2006). Esse é o currículo oficial, que Corazza (2002) questiona. Moralmente os educadores
foram agenciados a aplicá-lo nas escolas, instigando a formação de um sujeito que saiba se
comportar como um bom cidadão, cumpridor dos direitos e deveres, podendo até ser crítico,
mas numa perspectiva futura, o que importa é formar para conformar com a realidade de
preconceitos, injustiça social presente no dia a dia da escola e da sociedade. Esse discurso da
pesquisadora parece ser já conhecido, ou até mesmo saturado, mas é uma realidade ainda
presente nos sistemas educacionais.
Entretanto, Silva (2002), Corazza (2009, 2005) e Gallo (2002) pensam um novo
plano de imanência para o currículo. “Só um plano de imanência pode fazer um currículo
dançar” (SILVA, 2002, p. 48). Certo que o plano de imanência não descreve nada. “Os
conceitos de que é composto não nos dizem de que modo devemos ver o mundo: ele é isso e
não aquilo outro” (SILVA, 2002, p. 52-53).
A partir daí, Mona Lisa entende que para Silva um novo currículo deve se pautar
questionando as relações de poder: “O que motiva o processo? Por que queremos que alguém
tenha determinada atitude e não outra? Por que pensamos nesse ‘alguém’ como tendo um tipo
de natureza e não outra?” (SILVA, 2001, p. 4).
Referindo-se às transformações incorpóreas ou a agenciamentos coletivos de
enunciação, o currículo submete o sujeito a ter determinado comportamento na sociedade, na
vida, processos para subjetividades moralizantes.
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Gallo (2002) apresenta um plano imanente de uma educação menor. O conceito de
educação menor é deslocado do conceito de literatura menor de Deleuze, usado como
dispositivo para investigar os escritos de Kafka. Uma educação menor para o autor deve ter
uma característica militante, com a postura do professor na sala de aula desterritorializando a
educação maior, criando rizoma. Isso será uma prática política de resistência à educação
maior das leis, diretrizes que normatizam a educação (GALLO, 2002). Terá potência apenas
se for trabalhada na coletividade aluno-professor, professor-professor, professor-sociedade.
A professora Corazza (2009), agenciada, diria embriagada por Deleuze, pensa que a
educação e o currículo devem operar sob prisma da diferença, porque “é um tempo babélico
de mapas plurais dos povos diferentes, em que estamos tão desafiados, como educadores, que
chegamos a nos sentir encurralados” (CORAZZA, 2009, p. 15). Corazza institui a diferença
pura para ser o plano imanente do currículo. “Ou a diferença pura se torna, de uma vez por
todas, a principal argila de nosso trabalho pedagógico e curricular, ou seremos educadores
perdidos, à deriva, fora de nosso tempo. E o que é mais grave: não estaremos educando nossos
alunos para um porvir plural e criativo” (CORAZZA, 2005, p. 10). Ser agenciado para agir
pelas diferenças é atitude de um currículo que não compactua com a educação maior.
Para a pesquisadora Mona Lisa, de todos esses planos imanentes do currículo, podese afirmar como produtores de subjetividades. Mas as subjetividades agenciadas pelos
currículos nos planos imanentes de Silva (2001), Gallo (2002) e Corazza (2005; 2009) são
para produção do desejo, da problematização, das linhas moleculares, da educação menor.
A conversa entre os textos dos autores revela um problema: o currículo oficial não
corresponde à realidade plural em que as diferenças imperam. Assim, Corazza, Silva e Gallo
invocam, potencializam um currículo sem dogmas, aberto às diferenças, às mudanças, à
inovação, para forçar a criação de problemas, forçar o pensamento a criar ideias impensáveis
(DELEUZE, 2006).
Um professor do currículo das diferenças deve ser agenciado pelas diferenças para
agir. “Um professor assim tem muita chance de botar um currículo para dançar [...] que pode
fazer a conexão de uma filosofia da imanência com uma pedagogia ou com um currículo da
imanência” (SILVA, 2002, p. 52).
Por esse currículo imanente, o professor “[...] importa pensar outras formas de se
constituir professor mais distante da matriz do pensamento moderno; ou seja, pensar em
acontecimentos inusitados, que agreguem produção, invenção, criação, sentimentos e
vivências em devir” (SARDAGNA, CORAZZA, 2013, p. 3,4). Não há como definir um
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professor que age ou não pela diferença, mas é possível perceber se ele ou ela se subordinam
ao currículocertinho ou criam, problematizam, agem pelas linhas de fuga.
Silva ressalta: “Um professor que, antes de mais nada, tem horror à pedagogia da
pergunta da resposta na manga. Um professor que não tem menos horror a uma pedagogia da
solução de problemas. Em vez disso, um professor da pedagogia do problema, que é a
pedagogia do pensar” (SILVA, 2002, p. 49). Um currículo e uma pedagogia não agenciam
sozinhos. Deve haver um profissional equipado para as diferenças, contestando a própria
prática, as crenças teóricas, posicionando-se sempre pelas linhas de fuga.
Portanto, o professor polemizado pelos autores interroga Mona Lisa, a professora
problematizadora: nossos cursos de formação de professores agenciam essa formação
problemática ou provocam agenciamentos coletivos de enunciação que paralisam nossos
professores com teorias prontas e entendidas como verdade cabal para aplicar nas salas de
aula? A professora Mona Lisa foi agenciada em uma formação de teorias compreendidas
como adequadas e não adequadas para sala de aula. Não é uma crítica à universidade, mas um
olhar para pensar na formação de professores e na formação dos futuros alunos. A formação
se reflete na prática pedagógica, e se em uma formação impera pensar não em receitas para o
educador, mas caminhos, possibilidades de se arriscar, teremos educandos mais ousados,
dispostos a violentar a estagnação do pensamento.
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2.3 Entre agenciamentos

Depois de compreender que o currículo pelo pensamento da filosofia da diferença é
agenciado pela filosofia de Deleuze, deve-se entender o conceito de agenciamento coletivo de
enunciação. Desvendemos a palavra “enunciação” no livro Mil Platôs vol.2. Deleuze e
Guattari criticam a linguística estruturalista, pois entendem que o enunciado é meio de poder
para estabelecer comandos e ordens.
Deleuze critica o enunciado por ser uma ditadura do significante, por isso privilegia a
ideia de enunciação, por contrariar a linguagem como simples instrumento de comando,
entendendo como uma linguagem coletiva permeada de expressões - a pragmática. Usa a
língua sem se submeter aos ditames da linguagem de uma estrutura rígida, pois polifônica e
heterogênea, pelo fato de a língua ser preenchida de variáveis e não constante. “Onde as
pseudoconstantes da língua dão lugar às variáveis de expressão, interiores à própria
enunciação” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 26).
O posicionamento de Deleuze e Guattari sobre enunciação se refere a pensar o
enunciado muito além de regras gramaticais, semânticas, sintaxes. Dizem os autores que estão
presentes na enunciação todas as variáveis da enunciação, na ideia do discurso indireto.
Quando Mona Lisa diz algo, traz consigo as mais diferentes vozes, dos mais diferentes
contextos, tratando, portanto, de um agenciamento coletivo de enunciação, ou seja, um
discurso indireto, porque ninguém produz um discurso só, ou puramente direto. O discurso é
sempre agenciado pelo contexto histórico, social, judicial ou familiar.
Os agenciamentos coletivos de enunciação provocam transformações incorpóreas, e
Deleuze cita como exemplo um réu que passa de acusado a condenado devido ao veredicto do
juiz. A transformação instantânea se deu pelo anúncio do juiz, carregada de valores coletivos,
formatando um agenciamento coletivo de enunciação.
O estudo de Deleuze e Guattari sobre a relação entre linguagem e filosofia entende a
linguagem muito além de um código com regras, a linguagem ligada a vida, como rizoma,
mapa e não decalque, por isso “a língua e a subjetividade são formas por agenciamentos
coletivos de enunciação, e por coletivo quer-se dizer heterogêneo, múltiplo, polívoco”
(DELEUZE, GUATTARI, 2006, p. 92).
Sobre a relação entre processo de subjetivação, agenciamento e linguagem, no
mundo conceitual, Deleuze e Guattari assim resumem:
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Pois é o processo de subjetivação e o movimento de significância que remetem aos
regimes de signos ou agenciamentos coletivos. A função-linguagem é transmissão
de palavras de ordem, e as palavras de ordem remetem aos agenciamentos, como
estes remetem às transformações incorpóreas que constituem as variáveis da função.
A linguística não é nada fora da pragmática (semiótica ou política) que define a
efetuação da condição da linguagem e o uso dos elementos da língua. (DELEUZE,
GUATTARI, 1997a, p. 20).

Para a pesquisadora, fica evidente dizer que não há função-linguagem fixa e
homogênea, mas pelo contrário, uma linguística pragmática com expressão, uma linguagem
ligada à vida, às questões sociais, uma linguagem agenciada. E não há subjetividade em si, ou
seja, um ser constituído puramente do seu Eu; o que há são subjetividades agenciadas por
agenciamentos coletivos de enunciação.
A subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os processos de
subjetivação, de semitização - ou seja, toda a produção de sentido, de eficiência
semiótica - não são centrados em agentes individuais (no funcionamento de
instâncias intrapsiquícas, egoicas, microssociais), nem em agentes grupais. Esses
processos são duplamente descentrados. Implicam o funcionamento de máquinas de
expressão que podem ser tanto de natureza extrapessoal, extraindividual (sistemas
maquínicos, econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de
mídia, enfim, sistemas que não são mais imediatamente antropológicos), quanto de
natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de percepção, de
sensibilidade, de afeto, de desejo, de representação, de imagens, de valor, modos de
memorização e de produção ideica, sistemas de inibição e de automatismos,
sistemas corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos etc.). (GUATTARI,
ROLNIK, p. 31, 1996).

Para Guattari e Rolnik (1996), o processo de subjetivação se faz por agenciamentos
coletivos de enunciação, que não é formado por agentes individuais ou grupais, mas pelo
funcionamento de máquinas de expressão que podem ser extraindividuais ou extrapessoais são os sistemas econômicos, sociais, entre outras máquinas, ou intra-humano, relacionadas ao
sistema de sensibilidade, desejo e afeto.
A produção da subjetividade é a intensa relação do sujeito com a imanência da vida,
ou seja, com o mundo, com os agenciamentos, sejam de conteúdo ou forma – corporal, que é
o agenciamento maquíniquico, ou incorpóreo de expressão, que é o agenciamento coletivo de
enunciação explorado neste texto. Sobre os dois tipos de agenciamento que mantêm uma
relação inseparável, dizem Deleuze e Guattari: “A independência das duas formas, a de
expressão e a de conteúdo, não é contradita, mas ao contrário confirmada, pelo fato de que as
expressões ou os expressos vão se inserir nos conteúdos, intervir nos conteúdos, não para
representá-los” (DELEUZE, GUATTARI, 1995a, p. 91).
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Sobre esse aspecto, Mona Lisa aprofunda ainda mais a ideia de agenciamento, em
que Deleuze e Guattari (1995) citam como exemplo o agenciamento feudal de misturas de
corpos, próprio do ambiente feudal, como os corpos sociais, que são do suserano, do vassalo,
do servo, e o corpo da terra, o corpo do cavalo, isso é, agenciamento maquínico. Por outro
lado, nesse mesmo ambiente há uma série de transformações incorpóreas, graças aos
enunciados e às expressões de juramento, obediência, formadas a partir do agenciamento
coletivo de enunciação.
Além disso, o agenciamento coletivo de enunciação agindo sobre a subjetividade é o
enunciado e a enunciação de uma professora sobre o aluno, quando ela a questiona dizendo:
“Isso é coisa de menina?!” Uma ação do currículo. Automaticamente a professora está
provocando uma transformação incorpórea instantânea na aluna - ter um comportamento
feminino, ou seja, uma forma apropriada de uma mulher, logo, fornece subsídio para produzir
uma subjetividade feminina-padrão.
Certo que o discurso da professora não é puramente dela, ao contrário, é um discurso
cheio de vozes, um discurso agenciado, capaz de produzir subjetividade. Que agenciamento
coletivo de enunciação a professora, em conjunto com o currículo, está agenciando?
Agenciando a produção de uma subjetividade para e pela diferença ou para as normas e o
modelo da sociedade padrão? Interroga a professora Mona Lisa sem dicotomia, mas a
provocar a reflexão.
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3 A produção de subjetividades: por entre linhas e desejo
Em Mona Lisa existem Mona Lisas que são as diferentes linhas que atravessam a sua
vida, o que resulta em subjetivações diferentes.
Pois, o ser do devir em Deleuze é a experiência do dado, no fluxo da vida, e é a
produção de subjetividade. Dessa maneira, nesta seção todas as composições inerentes a
subjetividades são discutidas para a melhor compreensão ao relacionar a produção de
subjetividades ao currículo, porque as narrativas dos discentes e docentes, e as narrativas
textuais, revelam as subjetividades produzidas pelo currículo do curso de pedagogia, tratando
das diferenças.
Ao discutir a produção de subjetividade, Deleuze e Guattari pretendem trazer a
temática no sentido que a subjetividade é uma produção, ou para Guattari a subjetividade é
fabricada, modelada. Especificamente, Deleuze discute a produção da subjetividade inspirada
na ideia de dobra, ou melhor, das forças do lado de fora que fomentam a subjetividade. Certo
que é uma interpretação deleuzeana da filosofia de Foucault, de como este autor compreende
o “sujeito”; e ao usar o conceito de sujeito com aspas é o sujeito no sentido de que não é, mas
está se construindo.
Na viagem pelo mundo imanente dos conceitos, Mona Lisa acolhe o pensamento
destes autores sabendo que o “sujeito” passa por diversas situações, ou melhor, por diversos
arranjos, e a subjetividade vai a cada instante sendo construída, ora para um caminho estético
de pura criação, ou mesmo para a estagnação, constituindo a vida com um sentido de
acomodação para um sedentarismo que nega a beleza criadora da vida. Então, ao falar de
produção de subjetividade, pensa-se na produção de um sujeito que jamais é tomado como um
Eu pronto, mas vai se produzindo no contexto social, animal, vegetal, político, econômico,
enfim nos mais diferentes aspectos da vida.
Sob este olhar “levaram-me a enfatizar cada vez mais a subjetividade produzida por
instâncias individuais, coletivas e institucionais” (GUATTARI, 1992, p. 11); assim, Guattari,
companheiro de luta e escrita de Deleuze, aventurou-se em pensar a produção da
subjetividade de uma subjetividade serializada a uma subjetividade com marcas de
singularidade.
Para Guattari (1992), existe uma fábrica de produzir subjetividade serializada, ou
uma subjetividade capitalística, a qual refere a cultura de massa com o intuito de normatizar
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com determinados padrões visando à universalização. Logicamente essa universalização é
preenchida de sistemas hierárquicos, sistemas de submissões, sistemas com valores, porém
esses sistemas atuam implicitamente, ou seja, produzem um tipo de subjetividade que o
“sujeito” nem se dá conta da atuação, atuando na constituição em si, como o caso das
“grandes máquinas sociais mass-mediática, linguísticas, que não podem ser qualificadas de
humanas” (GUATTARI, 1992, p. 12).
Sobre esse modelo de produção de subjetividade Mona Lisa conclui que as
diferenças são eliminadas fomentando o padrão, a universalização, a sujeição aos sistemas
dominantes. Essa questão do pensamento de Guattari (1992) é extremamente atual, pois a
sociedade capitalista tenta impor um padrão a ser seguido, por exemplo, um padrão de beleza,
de estética, de popularidade, e isso com certeza é carregado de homogeneização visando ao
fim das diferenças, acredita a professora Mona Lisa.
Mas, diferentemente do processo de subjetivação capitalístico que oprime,
regulariza, há um processo de subjetivação para a diferença. É o que Guattari (1992) chamou
de processo de singularização, que é possível se correlacionar com o conceito de linhas de
fuga de Deleuze, que mesmo diante das linhas duras e segmentares, é possível transgredir
todas essas linhas da ordem e procurar as suas próprias linhas caóticas. No processo de
singularização, Guattari (1992) enfatiza que deve desviar do já estabelecido, do dito normal,
contrariar o que todos pensam e querem, sendo possível apenas por meio do espírito criador,
ou melhor, da estética criadora.
Entre um processo de subjetivação normalizado, planificado, e um em que é preciso
um potencial inovador, logicamente entende Mona Lisa que é muito mais cômodo viver no
“sistema de modelização”. Porém, do século XX aos nossos dias, observa-se um processo em
busca da singularização, e que essas singularizações sejam reconhecidas, como as ditas
“minorias”. Para Deleuze, “a esquerda é o conjunto dos processos de devir minoritário. Eu
afirmo: a maioria é ninguém e a minoria é todo mundo. Ser de esquerda é isso: saber que a
minoria é todo mundo” (DELEUZE, 1989, p. 42). Minorias raciais, étnicas, sexuais,
religiosas, musicais, geracionais, entre outras, que querem ser reconhecidas pelas suas
singularidades que fogem da lógica capitalística, que presume um sistema global, normal.
A produção de uma subjetividade singular contra o sistema capitalístico é
compreender que “cada coisa, cada ser deve ver sua própria identidade tragada pela diferença,
cada qual sendo uma só diferença entre as diferenças” (DELEUZE, 2006, p. 94). Entre as
próprias singularidades formatadas em grupos comuns que são carregadas de diferenças, ou
seja, as diferenças comuns estão permeadas de outras diferenças.
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Aquilo que eu chamo de processo de singularização - poder simplesmente viver,
sobreviver num determinado lugar, num determinado momento, ser a gente mesmo não tem nada a ver com identidade (coisas do tipo meu nome é Félix Guattari e
estou aqui). Tem a ver sim, com a maneira com, em princípio, todos os elementos
que constituem o ego funcionam e se articulam: ou seja, a maneira como a gente
sente, como a gente respira, como a gente tem ou não vontade de falar de estar aqui
ou de ir embora [...]. (GUATTARI, ROLNIK, 1996, p. 69).

Sobre a produção da subjetividade Mona Lisa destaca o processo de singularização,
marcado pela diferença e não por uma identidade pronta; logo, é possível afirmar que a
subjetividade é plural e polifônica (GUATTARI, 1992), porque cada um tem a sua forma de
pensar, sentir e agir. Mona Lisa convida Deleuze ao texto: “Penso até que a subjetivação tem
pouco a ver com um sujeito. Trata-se antes de um campo elétrico ou magnético, uma
individuação operando por intensidades (tanto baixas como altas), campos individuados e não
pessoas ou identidades” (DELEUZE, 2013, p. 121).
Continuando na problemática sobre a produção da subjetividade, agora
intensificando com o pensamento de Deleuze, o autor ressalta as forças de fora atuando na
constituição de si. Esse pensamento, inspirado na filosofia de Foucault, revela que “é no fora
ou no caos propriamente dito, onde encontra as forças soltas, nômades e selvagens que
compõem o mundo das singularidades; lugar onde se chocam as forças, e onde elas
constituem sua diferença de potencial” (SAVAZZONI, 2012, p. 62). Fica evidente que a
constituição de si não está no Eu universal, mas na relação com as forças de fora; se há um
choque de forças ocorre um processo de singularização.
Indaga Mona Lisa: o que é o fora? Para Levy (2011), o conceito de fora vem de
Blanchot, passa por Foucault e chega a Deleuze. Em Blanchot o fora se refere ao espaço
literário que contraria a ideia do espaço literário resumir uma representação do mundo,
passando a dar uma nova conotação literária de transgressão - o mundo é desvirado, e o irreal
não quer dizer que não é real. Assim, a nova literatura em Blanchot é a possibilidade de
vivenciar um mundo imaginário diferente do mundo caricato da representação, que faz uma
literatura fria e vazia.
Em Foucault o fora vem da inspiração de Blanchot, que é a despersonalização do
sujeito, ou seja, o desaparecimento do eu, que fala formando o ser da linguagem. O fora situa
como dobras e pregas formando o lado de dentro - processo de subjetivação por pregas. Por
meio deste pensamento Deleuze não apenas pensou o lado de fora baseado em Foucault, mas
criou seu próprio pensamento do que vem a ser o lado de fora. Levy (2011) interpreta que no
livro que Deleuze escreve sobre a obra de Foucault (Foucault, 1991), o fora é interpretado
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como espaço entre forças. Esse pensamento direciona para um dos conceitos centrais da obra
de Deleuze, o plano de imanência. “Essa afirmação se faz crucial aqui, uma vez que quero
enfatizar que o fora, ou o plano de imanência, nos coloca diante do mundo e não em outro”
(LEVY, 2011, p. 104); um mundo com potencial criador, de que a vida é a imanência,
preenchida de singularidades.
A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência às duas formas
atuais de sujeição, uma que consiste em nos individualizar de acordo com as
exigências do poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a uma identidade
sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas. A luta pela
subjetividade se apresenta então como direito à diferença e direito à variação, à
metamorfose. (DELEUZE, 1991, p. 113).

Construir modos de existência é um processo de curvar as forças do lado de fora para
o lado de dentro. Mas curvar as forças de fora não é algo tão simples, antes um processo de
resistência que vai além do poder, do saber, no intuito de criar possibilidades de vida, de ter a
vida como obra de arte: “[...] como produzimos uma existência artística, quais são nossos
processos de subjetivação, irredutíveis a nossos códigos morais? Em que lugares e como se
produzem novas subjetividades? Existe algo a esperar das comunidades atuais?” (DELEUZE,
2013, p. 146).
A produção da subjetividade pela potência criadora da vida, no pensamento de
Deleuze, Guattari e Foucault, é desmoronar o mundo do senso comum e invadir o mundo
caótico e desconhecido, e isso requer decisão. A escolha por uma subjetividade que sai do
comum, da aparência, da normalização, para o novo, para uma produção de subjetividade com
tons artísticos, tons de alegria, que invadem a potência máxima da vida. Por isso a produção
de subjetividade é um estilo, cada “sujeito” escolhe o seu estilo de vida. Mona Lisa escolhe a
linha da vida vibrante, caótica e problemática.
Entre essas linhas existem diferenças; como exemplo, Deleuze e Parnet (1998) citam
a máquina de guerra, que segue as linhas de fuga, do combate. O aparelho do Estado faz parte
da linha segmentar, ou seja, é molar, como o trabalho, entres outros setores. Mas, Mona Lisa
percebe que vive cortada por todas essas linhas. Mas as linhas de fugas que a fazem viver as
experiências mais surpreendentes e inovadoras.
Contrariando esse pensamento de caos, da potência criadora da vida, há o plano de
organização, que produz uma subjetivação para a identidade, para a “alienação”. Um entre os
vários planos de organização que Deleuze menosprezou é a psicanálise: ela segmentou o
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desejo pelas linhas duras, pela linha molar, fechando o desejo ao famoso complexo de Édipo
formulado por Freud.
A subjetividade produzida pela representação do complexo de Édipo, o desejo é
simplesmente reduzido ao sistema de representação do inconsciente, que tem como cena
teatral a representação triangular papai, mamãe e filho. Sob essa cena a libido é reduzida ao
componente familiar. “Contra a psicanálise dissemos somente duas coisas: ela destrói todas as
produções de desejo, esmaga todas as formas de enunciados. Com isso ela quebra o
agenciamento sobre duas faces, o agenciamento maquínico de desejo, o agenciamento
coletivo de enunciação” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 63).
Portanto, sob o plano de organização reside a estagnação do desejo ao reduzido
complexo de Édipo, que tem apenas uma única forma de desejar; assim é a sociedade
capitalista criticada por Guattari (1996). Ela deseja mostrar apenas uma forma de desejo, uma
forma de enxergar a realidade social, política, ambiental, industrial, comercial, ou seja, apenas
uma forma de agenciamento coletivo de subjetivação. Isso estagna, mata a potência da vida,
acredita a pesquisadora. Como a produção do desejo é homogênea para a psicanálise, a
sociedade capitalista visa também, no plano de organização, formatar os indivíduos em
sujeitos serializados, estagnados, negando, logicamente, as diferenças imanentes à vida.
O ataque de Deleuze e Guattari (2013) ao complexo de Édipo é para libertar o desejo
das grades do inconsciente fabricado de repressão e fantasias. Pois o desejo é potência e não
sinônimo de falta, o desejo é revolucionário. Sob esse cenário do desejo está o plano de
consistência, sob as linhas de fugas, agenciando e produzindo subjetividades para a linha da
vida, por isso Mona Lisa vive como uma máquina desejante.
Só há desejo agenciado ou maquinado. Você não pode apreender ou conceber um
desejo fora de um agenciamento determinado, sobre um plano que não preexiste,
mas que deve, ele próprio, ser construído. Que cada um, grupo ou indivíduo,
construa o plano de imanência onde ele leva sua vida e seu empreendimento, é a
única coisa importante. Fora dessas condições, falta-lhe, com efeito, alguma coisa,
mas faltam-lhe, precisamente, as condições que tornam um desejo possível. As
organizações de formas, as formações de sujeitos (o outro plano) tornam o desejo
“impotente”: elas o submetem à lei, elas introduzem nele a falta. Se você amarra
alguém, e se você lhe diz “exprima-se, camarada”, tudo o que ele poderá dizer é, no
máximo, que não quer ficar amarrado. É essa, provavelmente, a única
espontaneidade do desejo: não querer ser oprimido, explorado, subjugado, sujeitado.
(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 77-78).

Pelo desejo ser agenciado e maquinado, somos assim máquinas desejantes. Porque se
deseja dormir, cantar, dançar, passear, a vida, e até mesmo a morte, mas todos esses desejos
são agenciados e construídos, porque se deseja em conjunto. O exemplo sobre o desejo em
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conjunto que Deleuze fala em “abecedário” é quando se deseja uma mulher, não se deseja
apenas uma mulher, mas uma paisagem sonhada que envolve uma situação.
A produção de uma subjetividade para o desejo é deixar ser agenciado num plano
construído para o desejo, pois só há desejo pelo plano de imanência. Esse plano é o fora, e é
pelo fora que a subjetividade é produzida. No fora ocorrem as relações de forças na produção
do desejo, porque há fluxos de potência, afetos e devires. Certo que o desejo “é feito de
diferentes linhas que se entrecruzam, se conjugam ou se impedem, e que constituem este ou
aquele agenciamento sobre um plano de imanência. Mas o plano não preexiste a esses
agenciamentos que o compõem, a essas linhas abstratas que o traçam” (DELEUZE, PARNET,
1998, p. 77-78).
Por entre as linhas da vida está o desejo como potência criadora da vida; permitir
viver os desejos é viver em devir...

3.1 A construção da subjetividade entre rizocurrículo
Um currículo que age pela diferença é vida; logo, é rizomático. Contraria a ordem da
imposição disciplinar, viaja pela desordem em ordem do conhecimento.
Qual imagem do pensamento impera no senso comum sobre currículo? Grade,
disciplinas, conteúdos, carga horária, avaliações? Ou existe uma nova imagem do pensamento
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sobre o currículo? Qual imagem seria essa? Quais subjetividades são atravessadas por essas
imagens de currículo? Subjetividades pelas diferenças, ou pela homogeneização? Estes
questionamentos são pontos para pensar um currículo como produtor de subjetividades. Mas
quais subjetividades são produzidas pela imagem que impera do pensamento de currículo?
Ao se referir à imagem do pensamento, Deleuze, no livro Diferença e repetição
(2006), dedica um capítulo para falar sobre a imagem do pensamento da filosofia, de uma
filosofia “maior”. Para Deleuze, existem oito postulados que definem uma imagem dogmática
de uma filosofia tradicional.
O primeiro postulado é o princípio da Cogitatio Natura Universalis, caracterizado
por uma “imagem moral”, “pois só a Moral é capaz de nos persuadir de que o pensamento
tem uma boa natureza, o pensador uma boa vontade, e o só o Bem pode fundar a suposta
afinidade do pensamento com o verdadeiro” (DELEUZE, 2006, p. 193). Por meio deste
postulado a filosofia se propagaria com a ideia do Eu penso como um pressuposto universal e
inquestionável. Mas para Deleuze, deve-se se afastar necessariamente da imposição de uma
pré-filosofia, de uma imagem moral do pensar.
O segundo postulado da imagem do pensamento de uma pré-filosofia é “o ideal do
senso comum”, em que pensar é algo extremamente natural (DELEUZE, 2006), e por meio
dessa ideia existe uma forma e um modo correto de se pensar. Mas Deleuze recusa esse
dogma, porque pensar é uma ação que exige uma potenciação. “É sempre mais fácil não
pensar, e não há então por que supor que o pensamento se produza espontaneamente” (MAIA,
2013, p. 2).
Na imagem do pensar ser algo espontâneo está o terceiro postulado, “o modelo de
recognição”, que é a expressão da representação, da identidade, da não diferença, pelo fato de
ser “concordância das faculdades, fundada no sujeito pensante tido como universal e se
exercendo sobre o objeto qualquer” (DELEUZE, 2006, p. 196). Continua Deleuze nos escritos
seguintes: “a Recognição, como se o pensamento não devesse procurar seus modelos em
aventuras mais estranhas ou mais comprometedoras”, (DELEUZE, 2006, p. 197). Para, por
fim, nessa na imagem do pensamento só “consagrando” a diferença nunca determinística,
dogmática, mas sujeita a um pensamento sempre em devir.
Contrariando a diferença está justamente a representação, quarto postulado de um
pensamento pré-filosófico. “Eis por que o mundo da representação se caracteriza por sua
impotência em pensar a diferença em si mesma” (DELEUZE, 2006, p. 2001). A representação
mortifica o pensamento e a diferença pura, pois finca o pensamento no senso comum. Daí que
“o problema da representação está em tratar a diferença como erro ou como falsa
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representação” (GELAMO, 2008, p. 166). Para Deleuze, a esquizofrenia deve ser uma forma
de pensar diferente do dogmatismo filosófico, não como um erro, pois o erro não deve ser
tomado como fator de besteira, de negatividade, contudo como maneira de pensar
diferentemente; o erro como sinônimo de negatividade é mais um postulado da filosofia
tradicional.
O sexto postulado, que marcou decididamente o conhecimento filosófico, foi o
“privilégio da designação”. O postulado diz o que é designado como verdadeiro e o que é
designado como falso. Deleuze inteligentemente evoca o exemplo de um professor que passa
uma atividade ao aluno; para Deleuze, a resposta do aluno pode conter certas confusões de
ideias, ou ideias mal formuladas, sem sentido, mas o erro não é possível encontrar, porque “a
verdade, sob todos os aspectos, é caso de produção e não de adequação” (DELEUZE, 2006, p.
222). Portanto, a imagem de determinar se uma proposição é verdadeira ou falsa não cabe à
filosofia, porque a verdade para Deleuze é uma produção.
Além da imagem dogmática do pensamento de afirmar o que é verdadeiro, há o
dogmatismo de que valem muito mais as soluções do que os problemas, pelo fato de que o
“filósofo pretende levar a verdade das soluções aos problemas, mas ainda permanecendo
prisioneiro da imagem dogmática, remete a verdade dos problemas à possibilidade de suas
soluções” (DELEUZE, 2006, p. 232). Mas o problema é muito mais criativo, inventivo,
provocador, potencializador das soluções dogmáticas.
No último postulado está “o resultado do saber”. Deleuze diferencia “Saber” de
“Aprender”: “Aprender é o nome que convém aos atos subjetivos operados em face da
objetividade do problema (Ideia), ao passo que saber designa apenas a generalidade do
conceito ou a calma posse de uma regra de soluções” (DELEUZE, 2006, p. 236). Aprender é
um ato problemático, requer abertura, jogar-se ao caos, o saber requer soluções.
Por esses oito postulados há uma imagem dogmática do pensamento, que se perpetua
até hoje em muitos sujeitos. Mas por essa imagem tradicional maior há uma linha de fuga, por
uma não imagem do pensamento, ou seja, por uma nova imagem do pensamento. Assim como
Deleuze descortinou o pensamento filosófico, destruindo esses pressupostos por meio da
diferença, é possível desnudar a imagem do pensamento que domina o senso comum sobre
currículo: grade, disciplinas, conteúdos, carga horária, avaliações, para uma nova imagem do
currículo?
Tratar-se-ia de começar a pensar um currículo sem pressupostos, de abdicar das
presunções do senso comum, de jogar fora as bússolas representacionais,
fenomenológicas, hermenêuticas, dialéticas, e transformar todas as opiniões
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curriculares nas idiossincrasias de um estilo de pensar-criar o currículo de outros
modos. (CORAZZA, 2004, p. 4).

A nova imagem do currículo sai da imagem arbórea de conhecimento disciplinar
especializado, compartimentalizado, estanque, em que subdivide o conhecimento nos mais
diferentes galhos, especializando-o, que tem como raiz o mito, o tronco, a filosofia,
(pensamento filosófico de Descarte), segundo Gallo (2004).
Esse mesmo esquema cartesiano está presente na composição
do currículo disciplinar. Gallo (2001) representa esse
pensamento na imagem ao lado: a árvore do conhecimento.
“Toda lógica da árvore é uma lógica do decalque e da
reprodução” (DELEUZE, 1996, p. 21).
O currículo disciplinar para Mona Lisa é, portanto, um currículo sem vida, um
currículo que se apoia na ideia de um conhecimento universal, homogêneo, frio, que perpassa
o universo do poder, pois o fato do conhecimento estar dividido em disciplinas institui
implicitamente a ideia de poder, de controle, por regular quem sabe e quem não sabe
determinado conhecimento (GALLO, 2001).
O currículo disciplinarizado se compromete com a construção de uma subjetividade
que repele as diferenças, que prima pela homogeneização com a formatação de identidades
ditas normais.
Muito além disso, existem um novo horizonte, uma nova imagem do pensamento, há
um rizoma que contrapõe a imagem arbórea; e muito além de pensar o currículo rizomático
como troca ou opção pelo currículo disciplinar, é pensar pelas diferenças, pelas
multiplicidades. Essa é a lógica de pensar um rizocurrículo, ou seja, um currículo rizomático:
Entender a educação na perspectiva rizomática, seja na escola ou na universidade,
como um campo de construção de conhecimento, requer, sobretudo, a compreensão
de que existem diversas formas de conhecimento, e que elas dialogam entre si dentro
de contextos históricos e sociais. Os conteúdos abordados criam conexões múltiplas
com elementos de outros campos do saber. Mito, ciência, filosofia, artes, religião e
senso comum se comunicam entre si e estabelecem redes interligadas de construção
de conhecimento. Mesmo as ciências naturais, como a matemática, estabelecem
relações com saberes de outras áreas, como as ciências humanas. (KHOURI, 2009,
p. 6).

Ser um currículo rizomático não é ser, mas a potência da conjunção “e ... e... e...”
(DELEUZE, 1996, p. 37), que sustenta territorializando, desterritorializando, retorrializando o
currículo. Sabendo que o conceito de rizoma foi um roubo à filosofia de Deleuze, ou melhor,
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um deslocamento, como bem diz Gallo (2008), ao campo do currículo, o qual subverte o
currículo padrão, prisão porque vive sob grade.
É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior,
mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no nível das
dimensões de que se dispõe, sempre n-1 (é somente assim que o uno faz parte do
múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser
constituída; escrever a n-1. Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma. Um
rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e radículas.
(DELEUZE, 1996, p. 14,15).

Um

currículo

rizomático

é

permeado

pela

multiplicidade, pela diferença, pondo fim à hierarquia
disciplinar, formando um “[...] mapa dos saberes como um
imenso rizoma, um liame de fios e nós, sem começo e sem
fim; teremos infinitas possibilidades de transitar entre eles,
sem nenhum vestígio de hierarquia” (GALLO, 2001, p. 24),
como mostrado na imagem ao lado, formulada por Gallo
(2001): o conhecimento segue algumas características para
ser rizomático.
Essas características são pensadas por Deleuze (1996) e repensadas no campo do
currículo por Gallo (2001a). A primeira e a segunda características de um rizoma é o princípio
da conexão e da heterogeneidade. Esses aspectos do rizoma dizem respeito a qualquer área do
conhecimento, podendo ter relação com outra área distinta, sendo que não há uma hierarquia a
ser seguida, mas uma abertura, violação à ordem estabelecida de que cada componente
curricular deve estar fechado à sua metodologia, conteúdos, numa perspectiva homogênea.
Rizocurrículo diz não à homogeneização, atributo de um currículo arbóreo, que quer
planificar, igualar os diferentes.
Essa característica de um rizocurrículo para Mona Lisa marca a produção de uma
subjetividade plural e polifônica, como enfatiza Guattari (1992): “Não se comprometendo
mais com a produção do igual, o currículo pode se envolver na construção de subjetividades
plurais, a partir de múltiplos referenciais, em processos de heterogênese, de singularização,
que afirmam as diferenças” (MATIAS, 2008, p. 10). Afirmar as diferenças é o que fazem os
rizocurrículos, marcar processos de subjetivação pela multiplicidade.
Argumentando sobre a multiplicidade, essa é a terceira característica de um sistema
rizomático para Deleuze. Um rizoma por natureza é múltiplo, jamais uno, idêntico. Essa ideia
de multiplicidade adentra o campo do currículo por meio de propostas multiculturais, da

49

inclusão, de leis e decretos em favor de determinadas categorias raciais, étnicas, religiosas.
Contudo, presencia-se uma pseudomultiplicidade ao encarar as diferenças, multiplicidades nas
propostas curriculares de apenas aceitação e tolerância, sem um teor de problematização. São
casos como as leis que obrigam cursos de graduação a implantar em seus currículos
disciplinas que tratam temáticas sobre as diferenças, à exemplo a disciplina de Libras2 que
está a cumprir um exigência legal, sem uma problematização ou compreensão da temática em
questão. Assim, permanece com o mesmo modelo de currículo arbóreo, longe de um rizoma,
em que a multiplicidade da vida, dos encontros buscam continuadamente se deslocarem.
Ao analisar o movimento do currículo como produtor de subjetividades, há o
estimulo por determinadas subjetividades, aguçando o desejo a determinadas situações, e
produzindo modos de não estar, de não ser, de não fazer, porque a subjetividade é “a produção
dos modos de existência ou estilo de vida” (DELEUZE, 2008, p. 42). No rizocurrículo os
modos de existência se dão pela multiplicidade e heterogeneidade.
Ao desterritorializar, ou seja, ao retirar-se do território se movendo a outro território
com propriedades diferentes, ocorre o princípio de ruptura a-significante, em que “o rizoma
não pressupõe qualquer processo de significação, de hierarquização. Embora seja estratificado
por linhas, sendo assim territorializado, organizado etc., está sempre sujeito às linhas de fuga
que apontam para novas e insuspeitas direções” (GALLO, 2001a).
O mesmo movimento de linhas de fuga acontece nos processos de subjetivação,
como refere Ribeiro: “Os processos de subjetivação produzidos nos currículos estão sujeitos
ao escape, às resistências e às manobras” (RIBEIRO, 2013, p. 51). Portanto, por mais que a
todo momento os currículos queiram normatizar os comportamentos, os olhares, as linhas de
fuga existem para desvencilhar os dogmas, fomentando novos processos de subjetivação.
Ser um currículo sem receio de sofrer transformações radicais é ser rizomático;
currículos presos a dogmas, normas, hierarquias, são arborescentes, mas rizoma é
problemático. Por ser problemático o currículo rizomático não faz com que os professores
percam a capacidade de criar problemas, fato relatado por Rubens Alves no texto “Perguntas
de crianças”. O autor mostra que as crianças têm sede de aprender; prova disso é uma carta
que Alves (2002) recebeu de uma professora com as perguntas extremamente provocadoras
das crianças. O mesmo fato aconteceu com um diretor de uma escola de Portugal, a partir das
provocações das crianças o diretor lançou o desafio aos professores, porém, para surpresa do
diretor, os professores fazem perguntas relativas à sua área de conhecimento, sem criatividade

2

Na seção de análise sobre a produção dos dados há uma preocupação maior em discutir a temática: Libras.
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alguma, sendo que os professores sabiam perfeitamente as respostas. “Os professores que
fizeram as perguntas já foram crianças; quando crianças, suas perguntas eram outras, seu
mundo era outro... Foi a instituição “escola” que lhes ensinou a maneira certa de beber água:
cada um no seu ribeirão” (ALVES, 2002, p. 1).
A afirmação de Rubens Alves fez com que Mona Lisa refletisse um pensamento
deleuzeano: [...] “mas nós hoje: quais são nossos modos de existência, nossas possibilidades
de vida ou nossos processos de subjetivação” (DELEUZE, 2013, p. 128) no contexto de um
currículo árvore? Bom! Pode-se presumir que essa estrutura curricular simplesmente produz
uma subjetividade que aniquila a capacidade de ser problemático, de ser inventivo.
Continuando sobre os princípios rizomáticos, o da cartografia vai contra a ideia do
decalque, da reprodução. A reprodução é o que mais se encontra no currículo árvore; a todo
momento os professores reproduzem os conhecimentos distribuídos nos galhos das árvores.
Não há produção e sim reprodução de um modelo estruturado e determinado. Tocando no
ponto da reprodução, os currículos árvores querem reproduzir um modelo de sujeito, modelo
representativo do sujeito marcado por Guattari (1992) com a ideia de subjetividade
capitalística: “O que precisamos explicitar é que, nesse emaranhado de assujeitamentos e
fabricação de subjetividades em grandes escalas, é possível criar saídas, iniciar processos de
subjetivação que escapem àqueles que nos subjugam” (BASTOS, 2014, p. 28).
Outro princípio é o da decalcomania, a potência de múltiplas entradas, ou seja, a
capacidade de multirreferencialidade como um mapa que não se prende a apenas uma entrada,
sabendo que “é preciso sempre projetar o decalque sobre o mapa” (DELEUZE, 1996, p. 23).
O princípio do rizoma adentra os currículos árvores a fim de quebrar a ordem, o decalque,
com o intuito de formar redes de saberes, aprendizagens conectáveis e heterogêneas. Por essas
entradas nos espaços normatizados novas subjetividades são produzidas, marcando
singularizações em meio a contextos de homogeneização.
Todos os princípios formulados por Deleuze pensados para um sistema rizomático,
contrário ao conhecimento arbóreo, funcionam com uma lógica incrível quando deslocados ao
campo do currículo. Entretanto, muitos pensam que essa proposta curricular é divagação
filosófica, engano! Por que nossas universidades e escolas pedem socorro contra o sistema
dominante, pensar um rizocurrículo é pensar uma formação de sujeitos sem identidade, pensar
um processo de subjetivação pelas diferenças:
Assumir a transversalidade rizomática, no currículo, é transitar por conhecimentos e
saberes que se desvinculam da tentativa de homogeneização, de modelo, de uno,
para o reconhecimento do múltiplo e da diferença. Não se comprometendo mais com
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a produção do igual, o currículo se envolve na construção de subjetividades plurais,
em processos de singularização que afirmam as diferenças. (MATIAS 2008, p. 13).

Sistematicamente, rizoma jamais deve ter a pretensão de se tornar um dogma, porque
“quando um rizoma é fechado, arborificado, acabou, do desejo nada mais passa; porque é
sempre por rizoma que o desejo se move e produz” (DELEUZE, 1996, p. 23). Ser um
professor, uma universidade que operam por rizoma o desejo, a diferença são molas mestras
de todo o processo, e isso nunca será uma proposta curricular de domesticação, mas na trilha
da liberdade e da problematização.
De todas as possibilidades de linhas de fuga de um currículo, cabe um
questionamento: por que o ensino superior como um “modelo” de conhecimento continua
cada vez mais especializando o conhecimento, dicotomizando o aluno em saberes teóricos e
saberes práticos? Prova disso são que muitos discentes do ensino superior, especialmente das
licenciaturas, quando vão para os estágios, ou seja, atividades práticas, costumam relatar a
dificuldade em associar o que aprenderam nos bancos das universidades com os problemas
reais das salas de aula. Por que essa situação? E como reverter essa realidade que atinge o
cenário educacional? E como o currículo rizomático poderia acontecer nas universidades e
escolas?
Em primeiro lugar, seria necessário deixar de lado qualquer pretensão científica da
pedagogia [...]. Em segundo lugar, seria necessário deixar de lado qualquer
pretensão massificante da pedagogia. O processo educativo seria necessariamente
singular, voltado para a formação de uma subjetividade autônoma,
completamente distinta daquela resultante do processo de subjetivação de
massa que hoje vemos como resultante das diferentes pedagogias em exercício.
Em terceiro lugar, seria necessário abandonar a pretensão ao uno, de compreender o
real como unidade multifacetada, mas ainda assim unidade. A perspectiva
interdisciplinar ressente-se de que na disciplinarização se cai numa fragmentação,
buscando assim recuperar a unidade perdida. Uma educação rizomática, por sua vez,
abre-se para a multiplicidade, para uma realidade fragmentada e múltipla, sem a
necessidade mítica de recuperar uma ligação, uma unidade perdida. Os campos de
saberes são tomados como absolutamente abertos; com horizontes, mas sem
fronteiras, permitindo trânsitos inusitados e insuspeitados. (GALLO, 2001, p. 24,
grifo nosso).

Para vislumbrar um currículo rizomático, Gallo (2001) destaca três mudanças que
devem ocorrer: fim do desejo de cientificidade da pedagogia, término de uma pedagogia
massificante e sair de uma pedagogia voltada ao uno, elegendo a multiplicidade. Somente se
desvencilhando dessas pretensões o sistema rizomático acontecerá no dia a dia da
universidade, logo, da escola, porque “o pensamento não é arborescente e o cérebro não é
uma matéria enraizada nem ramificada” (DELEUZE, 1995, p. 25).
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Por certo, universidades que compreendem o saber muito além da cientificidade,
longe da perspectiva da serialização dos indivíduos, comprometem a formação de sujeitos
para a autonomia, compilados por uma subjetividade capaz de “produzir uma nova música,
um novo tipo de amor, uma relação inédita com o social, com a animalidade: é gerar uma
nova composição ontológica correlativa a uma nova tomada de conhecimento sem mediação,
através de uma aglomeração prática de subjetividade” (GUATTARI, 1992, p.89). Uma nova
tomada de posição sobre o ser, formatando um devir ontológico diferente da univocidade que
os currículos árvores tentam modelizar para uma sociedade sobrecodificada pelo Estado.
“É curioso como a árvore dominou a realidade ocidental e todo o pensamento
ocidental” (DELEUZE, 1995, p. 28). “A árvore ou a raiz inspiram uma triste imagem do
pensamento” (DELEUZE, 1995, p. 26). Para uma nova imagem do pensamento mais alegre,
motivadora, deve-se querer fazer rizomas, jamais raízes. Currículo rizomático é marcar uma
revolução nos sistemas educativos, como os sujeitos que escapam dos processos subjetivos
massificantes, os quais estão fazendo diariamente nas histórias marcadas por um dogmatismo,
por uma identidade centrada, rotulada, mas que vem sendo quebrada por um espírito
inventivo, marcando uma singularidade própria.
Para fazer rizoma e sair dos processos de subjetividade capitalística é necessário “ter
a coragem de rasgar o falso céu desse mundo artificial e mergulhar no caos, por mais
estranho, feio e assustador que ele possa parecer” (GALLO, 2004, p. 47). Pelo caminho de
sair da artificialidade, da mesmice, entra-se num mundo novo, que pode parecer arriscado e
caótico; mas ser rizomático é se arriscar, não é viver sob a disciplina, a organização metódica,
e sim mergulhar num mundo de novidade, sabendo que “o mundo só se constitui com a
condição de ser habitado por um ponto umbilical de desconstrução, de destotalização e de
desterritorialização, a partir do qual se encarna uma posicionalidade subjetiva” (GUATTARI,
1992, p. 102). Desconstruir a imagem de currículo árvore é assumir uma posição subjetiva
singular, ou seja, um modo de articular conhecimento de modo polifônico nos encontros e
acontecimentos da vida.
Pensar desse modo é pensar que diferentes currículos estão produzindo pessoas
diferentes. Por tudo isso, lançar mão de um currículo que preze pelo rizoma é o olhar de
muitos pesquisadores, como Silva (2002), Corazza (2002) e Gallo (2001, 2004), que querem
sair do dogma de um currículo arborescente que não corresponde mais à realidade de pura
multiplicidade que se vive: “Rizoma. Transversalidade. Caos. Currículo rizomático. Fluxos e
percursos transversais. Pedagogia do caos. Que todas essas imagens não nos paralisem o
pensamento, mas, ao contrário, nos façam pensar e produzir [...]” (GALLO, 2007, p. 10).
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Produzir subjetividades jamais essencializadas, cristalizadas, porque, de fato, os currículos
são agenciadores de subjetividades, portanto produtores das relações sociais, culturais ou
históricas de uma sociedade.
Esse é o toque do currículo rizomático: não ser mais um metadiscurso, mas um
percurso em pleno devir...
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4 O ser do devir...
Na imersão ao mundo conceitual de Deleuze, Rolnik e Guattari, Mona Lisa percebeu
que o mundo filosófico de Deleuze e seu intercessor é o mundo imanente da vida, a imanência
transcendental, ou seja, uma filosofia que vive a vida, a vida imanente, diferente de uma
filosofia abstrata.
O conceito de devir em Deleuze e Guattari (1997a), Deleuze e Parnet (1998) não é
abstração pura, e sim pensar os processos de subjetividade, pensar um sujeito descentrado.
Deleuze pensou em um sujeito que nunca é, mas está sempre em devir. Por isso, “em Deleuze
o ser se diz do devir; que é o mesmo que dizer: o ser é afirmação do devir”
(VASCONCELLOS, p.151, 2005a).
O ser do devir não é preexistente, mas está sempre em processo de produção. É
possível afirmar que a subjetividade em Deleuze nunca é, mas se diz do devir, como o desejo,
as linhas de fuga se dizem do devir.
No livro Mil Platôs vol.4, Mona Lisa se lança, com Deleuze e Guattari, em um
devir... Devir não é imitação, não é analogia ou comparação. Devir é matilha. Devir é marca
de singularidade, jamais analogia, representação, por isso o ser do devir de Deleuze não
vivencia uma subjetividade massificada, serializada, homogênea, mas o ser do devir revela na
diferença uma subjetividade de pura multiplicidade, de puro devir, devir dos mais diversos
possíveis: devir-animal, devir-criança, devir-mulher. Sobre o devir-animal Deleuze e Guattari
escrevem:
Num devir-animal, estamos sempre lidando com uma matilha, um bando, uma
população, um povoamento, em suma, com uma multiplicidade. [...] Nós dizemos
que todo animal é antes um bando, uma matilha. Que ele tem seus modos de
matilha, mais do que características, mesmo que caiba fazer distinções no interior
desses modos. É esse o ponto em que o homem tem a ver com o animal. Não nos
tornamos animal sem um fascínio pela matilha, pela multiplicidade. Fascínio do
fora? (DELEUZE, GUATTARI, 1997a, p. 16).

Mona Lisa, no devir particular com os autores, vive um devir animal, mas o
devir-animal não é imitar o animal, ser semelhante. Não é sonho ou irrealismo, é real,
porém não é real o animal que se tornou, o devir-animal está a todo instante
desterritorializando, provocando multiplicidade, sendo bando. Num devir-animal
Deleuze chama atenção para três tipos de animais: os individuados, familiares, que
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seriam os animais edipianos, como tipo gato e cachorro; a segunda espécie são os
animais de gênero, do Estado, relacionados aos mitos divinos; e a terceira classe de
animais são os “animais mais demoníacos, de matilhas e afetos, e que fazem
multiplicidade, devir, população, conto...” (DELEUZE, GUATTARI, 1997a, p. 18).
Portanto, cada devir é passado por um agenciamento, por isso “há toda uma
política dos devires-animais, como uma política da feitiçaria: esta política se elabora
em agenciamentos que não são nem os da família, nem os da religião, nem os do
Estado. Eles exprimiriam antes grupos minoritários ou oprimidos” (DELEUZE;
GUATTARI, 1997a, p. 25). Um devir-animal não é perpassado por animais familiares,
ou do Estado, mas por devires-animais de pura multiplicidade, ou seja, pela terceira
classe de animais, que vão ao encontro das minorias.
A produção da subjetividade em devir-animal não é subjetividade arraigada
no plano da organização familiar, das máquinas do Estado, mas o devir-animal está no
plano de consistência que permite as linhas de fuga. O devir-animal é uma espécie de
simbiose de interação entre seres completamente diferentes, como a orquídea e a
vespa, citadas por Deleuze e Parnet (1998). Uma não vira a outra, mas há troca, uma
aliança entre elas.
Na produção de uma subjetividade de pura multiplicidade num devir-animal,
Mona Lisa entra em agenciamento animal, por exemplo, com uma borboleta. Mona
Lisa é afetada de forma intensa pelos afetos da borboleta, como a busca pela liberdade,
não ter território fixo, está sempre em mutação. Esse devir-animal que a agenciou a
levou a sair de sua zona de sedentarismo e provocou a produção de uma subjetividade
criadora, múltipla, inovadora, problematizadora; devir é isso, vir a ser e nunca ser.
O homem não se torna lobo, nem vampiro, como se mudasse de espécie molar; mas
o vampiro e o lobisomem são devires do homem, isto é, vizinhanças entre moléculas
compostas, relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, entre
partículas emitidas. É claro que há lobisomens, vampiros, dize-mo-lo de todo
coração, mas não procure aí a semelhança ou a analogia com o animal, pois trata-se
do devir-animal em ato, trata-se da produção do animal molecular. (DELEUZE,
GUATTARI, 1997a, p. 58).

Nesse vir a ser, o devir pode ser inúmeros. Mona Lisa pode então viver um
devir-mulher, um devir-criança, um devir-vegetal, mas devir é sempre devirminoritário, nunca há um devir-majoritário. Devir é sair do padrão majoritário,
caminhar por estradas moleculares, linhas de fuga. Uma produção de subjetividades
para o devir é minoritária, sai do dogma da identidade, da homogeneização. Deleuze e
Guattari o enfatizam com a ideia de que não pode haver um devir-homem, porque
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homem é padrão, “sexo forte”, tido como ideal de ser humano, nessa conjuntura não
há devir, porque não há espaço para vir a ser, já é.
Por que há tantos devires do homem, mas não um devir-homem? É primeiro porque
o homem é majoritário por excelência, enquanto os devires são minoritários; todo
devir é um devir-minoritário. Por maioria nós não entendemos uma quantidade
relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao
qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias:
homem-branco, adulto-macho etc. Maioria supõe um estado de dominação, não o
inverso. Não se trata de saber se há mais mosquitos ou moscas do que homens, mas
como “o homem” constituiu no universo um padrão em relação ao qual os homens
formam necessariamente (analiticamente) uma maioria. Da mesma forma que a
maioria na cidade supõe um direito de voto, e não se estabelece somente entre
aqueles que possuem esse direito, mas se exerce sobre aqueles que não o possuem,
seja qual for seu número, a maioria no universo supõe já dados o direito ou o poder
do homem. É nesse sentido que as mulheres, as crianças, e também os animais, os
vegetais, as moléculas são minoritários. É talvez até a situação particular da mulher
em relação ao padrão-homem que faz com que todos os devires, sendo minoritários,
passem por um devir-mulher. (DELEUZE, GUATTARI, 1997a, p. 77).

Um devir-mulher, por exemplo, Mona Lisa sai do modelo padrão, busca a
singularidade, portanto, a produção da subjetividade molecular, diferente de uma produção da
subjetividade massificada, modelizada. O processo de individuação para o devir é inédito,
pois a diferença está sempre presente. “Nesta medida, o devir corresponde a um momento de
dessubjetivação, que é condição para que o processo de produção de subjetividade se
mantenha em curso” (KASTRUP, 2005, p. 1276). Portanto, o devir permite sair, voar,
produzir outros modos de viver, ou seja, dessubjetivar, desamarrar, desvincular dos moldes,
das subjetividades já construídas, ou consolidadas, ou seja, sempre em processo de produção
de subjetividade, sempre agindo pelas diferenças e em diferença.
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4.1 Currículos, currículos, currículos sempre em devir...
“Já não é mais possível operar com qualquer tipo de currículo; a não ser com
currículos plurais, que podemos chamar por diferentes nomes” (CORAZZA, 2012a, p. 1).
Quantos nomes, metáforas, apelidos, jogos de nomes, comparações, ganhou o currículo,
simplesmente pelo fato de as diferenças possibilitarem toda essa abertura. Currículo não é isso
ou aquilo, é puro devir.
Currículo como máquina de subjetivação; pós-currículo; currículo-nômade;
currículo por composições; currículo-louco; currículo como acontecimento; currículo
rizomático; currículo dançarino; currículo problemático; currículo multicultural; currículo
vagamundo; currículo gangue; currículo como agenciamento; currículo da diferença;
currículo vitalista; currículo-rebelde; currículo-aprendizado; geocurrículo...
Para um curriculista de valores conservadores, um currículo com todas essas
possibilidades de nomes é pura surrealidade, é pura ficção, é pura fantasia. É tudo isso e muito
mais, mais inovação, mais alegria, mais linhas de fuga, mais devir, mais criação. Para Mona
Lisa, todos esses currículos têm vida, têm possibilidades, têm potência, provocam a invenção,
a diferença pelo fim da representação.
Mediante isso, reflete-se que em meio a tantos programas educativos, tantas políticas
públicas voltadas à educação, a realidade educacional deveria ser esta em que se encontra?
Com plena insatisfação dos profissionais de educação, com índice baixo de aprendizagem,
com elevadas taxas de evasão, desistência, repetência, distorção idade-série, baixíssimo índice
de leitores, universidades constantemente em greve, alunos pedindo reformulação curricular,
reclamando do tratamento e da formação em muitas universidades, enfim, a sensação é de um
verdadeiro andar na contramão da realidade. Os sujeitos gritam por um currículo que
extravase a mediocridade do que está posto, um currículo que nunca é.
Por esse olhar, é preciso um currículo-louco “[...] ilegítimo e usurpador, odeia planos
homogêneos e unidades metodológicas, objetivos e projetos, formas didáticas e medidas
avaliativas, e não interpreta, não reconhece, nada entende do que é trazido pelo bom senso e
pelo senso comum” (CORAZZA, 2002, p. 133). Pode parecer absurdo um currículo sem
planos, sem objetivos, sem avaliação, mas quem sabe pela loucura, pelo caos, aconteça uma
educação com a qual tanto se sonha, mas que ainda se vê perdida pela estrutura rígida dos
programas educacionais vigentes.
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Para isso, precisa-se de um currículo-dançarino para demolir “as grandes editoras, os
grandes intelectuais e funcionários da educação, as grandes forças econômicas e políticas, os
grandes centros de poder” (CORAZZA, 2002, p. 134). Todas as grandes estruturas a todo
tempo manipulam para o controle, jamais para a liberdade. Eis a mais imperiosa e difícil
estratégia de se ter um currículo com diferencial.
Mona Lisa evoca um currículo-problemático. Parece até loucura, devaneio,
divagação, numa sociedade com inúmeros, incontáveis problemas, desejar um currículoproblemático. A maioria deseja resolver todos os problemas e não criar problemas, mas o
problema impulsiona o pensamento (DELEUZE, 2006).
[...] nada tem a ver com a correta aplicação de um método, nem com perguntas sobre
a verdade ou a essência das coisas, mas que só aprende a partir de um encontro com
o signos, os quais deve decifrar e interpretar, e o que o forçam, constrangem,
obrigam a pensar e a inventar problemas, realizando assim uma aprendizagem de
novidades sempre imprevisíveis, envolvendo a transposição de todos os limites.
(CORAZZA, 2002, p. 137).

Ser problemático é ao partilhar um currículo por composição, em que “tudo girará,
então, em torno da questão do saber quais composições, quais encontros, quais agenciamentos
são bons e quais são maus. A grande pergunta: aumentam ou diminuem a nossa potência de
agir? Fazem a vida vibrar e renovar? Acionam a diferença, a criação [...]” (SILVA, 2002, p.
56). “[...] ou, ao contrário, colocam a vida em risco e matam o desejo?” (SILVA, 2002, p. 56).
“São algumas das perguntas que se podem fazer ao currículo concebido como arte da
composição e do encontro. Evitar, a todo custo, o segundo tipo de encontro. Reforçar,
multiplicar o primeiro tipo de encontro” (SILVA, 2002, p. 56). Para ir em busca de um
currículo pela multiplicidade, a composição não deve ser binária certo/errado, bom/mau; ao
invés disso, a composição, o encontro para conceber o currículo é pela imaginação, pela
descoberta, pela transgressão, pelo devir...
A analogia de um currículo por composição fez a professora Mona Lisa lembrar-se
do aforisma de Rubens Alves, de que existem escolas gaiolas e escolas asas. Nesse texto,
Alves (2001) fala das escolas que se comportam como verdadeiras gaiolas, fazendo com que
os pássaros desaprendam a arte de voar; no caso, os alunos desaprendam o poder da liberdade,
da criação, da invenção, ou seja, os alunos ficam presos a um programa de conteúdos. O autor
traz à discussão o pensamento nietzschiano de que a inteligência deve ser encarada como a
“ferramenta” e o “brinquedo” do corpo. “Ferramentas e brinquedos não são gaiolas. São asas.
Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo” (ALVES, 2001, p. 1). Por escolas,
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universidades asas ou devir a filosofia da diferença quer que o ensino se processe
continuadamente.
Continuando com essa ideia, Rubens Alves questiona: “Será que a aprendizagem dos
programas oficiais se identifica com o ideal de uma boa educação?” (ALVES, 2001, p. 1).
“Pobres professoras, também engaioladas... São obrigadas a ensinar o que os programas
mandam, sabendo que é inútil. Isso é hábito velho das escolas” (ALVES, 2001, p. 1). Para
mudar de hábito somente com os currículos-bandos.
Currículos-Bandos movimentam os Oficializados porque estes (embora muita gente
não aceite ou não perceba) vivem em metamorfose perpétua e em errância perigosa,
voam, galopam, varrem tudo aquilo que, neles, foi organizado e ordenado, enquanto
dualidades, correspondências, estruturas; de modo a poderem criar novos
movimentos curriculares que ousem impulsos inovadores e vivam em permanentes
devires-revolucionários. (CORAZZA, 2008, p. 6-7).

Os currículos-bandos acontecem em meio ao oficial, ao estipulado por ordens
superiores, porém acontecem nas linhas de fuga, pois “[...] debaixo das suas histórias e
divisões oficiais, existem outras potências que são atualizadas por outros tipos de encontro e
de invenção: minorias, diferenças moleculares, devires, processos de descodificação e de
desterritorialização” (CORAZZA, 2004, p. 10). A diferença molecular é agir com a
potencialização dos escapes, das bifurcações, dos movimentos de linhas de fuga. Nesse
movimento de escapes novos processos de produção de subjetividades estão ocorrendo.
Por isso, existe um geocurrículo para desterritorializar, ou seja, não fixa território,
não há uma identidade para se formar, modelar. “[...] um geocurrículo tem, assim, sentidos
nômades, desde que é feito por nômades e para nômades.” (CORAZZA, 2010, p. 161). O caos
é o destino do geocurrículo, constituindo um mapa do currículo, o qual possui uma grande
dimensão, uma potência do devir; contraria um currículo perfeitamente orientado que segue
normas, estando no combate da generalidade, do senso comum, os quais fazem apenas criar
consensos bestiais, impedindo as diferenças.
Trazendo o pensamento filosófico da repetição/diferença à letra da música de Milton
Nascimento, Encontro e despedida:
Coisa que gosto é poder partir
Sem ter planos
Melhor ainda é poder voltar
Quando quero...
Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai
Pra nunca mais...
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Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai, quer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim chegar e partir...

A música faz Mona Lisa ficar cada vez mais certa da imanência da tese diferença e
repetição de Deleuze; a diferença está presente na vida. A vida se repete, a diferença
indiscutivelmente está presente e atuando - há mobilidade, abertura, como na multiplicidade
de gente: gente que “olha”, “fica”, “chora”, “parte”, “sorri”, “não tem “planos”, “vai”,
“volta”, “vai-e-vem”. Toda a pluralidade e a multiplicidade da vida não devem estar longe dos
currículos das universidades, das escolas, porque o currículo é vida (CORAZZA, 2012).
Como também o currículo produz vidas.
Um currículo pela diferença é sem planos. “A diferença é mais da ordem da anomalia
que da anormalidade: mais do que um desvio da norma, a diferença é um movimento sem lei”
(SILVA, 2002b, p. 66). O movimento desvirtuoso em que um pós-currículo da diferença se
acha, pelo fato que ao introduzir a diferença “[...] sente e trata essas vozes, histórias, corpos,
como desafios ao intercâmbio e à interpretação radical das crenças, valores, símbolos e
identidades hegemônicas (cf. Larossa e Skiliar, 2001)”; (CORAZZA, 2002, p. 106). Por certo,
em um currículo que age nessa perspectiva, as diferenças não são toleradas, mas
problematizadas no universo educacional (GALLO, 2008).
Perseguindo a diferença e a diferença perseguindo Mona Lisa, currículos pelas
diferenças não visam formar sujeitos com identidades determinadas, como os currículos
magnos. Silva evoca um currículo, uma pedagogia que “[...] deveriam ser capazes de oferecer
oportunidades para que as crianças e os/as jovens desenvolvessem capacidades de crítica e
questionamento dos sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e da
diferença (SILVA, 2013, p. 91-92). Mas infelizmente, os currículos provocam uma
cristalização das identidades, renegando as diferenças. Porque “ser diferente dói. “Não é fácil
não ficar (ser) cristalizado quando somos vistos diferentes; às vezes ficamos meio isolados;
agir diferente exige reconstrução contínua para vir a ser” (PROFESSORA 3, apud,
SARDAGNA, CORAZZA, 2013, p. 10). Porque na realidade ir contra o sistema dominante
educacional, eleger a diferença é tarefa complexa e desafiadora, por isso muitos educadores
optam pela comodidade de apenas respeitar e tolerar as diferenças, mesmo nos centros
universitários, restringindo o currículo como agenciador que produz um tipo de subjetividade
segmentar, linear, reprimindo o devir caótico da vida.
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A diferença que Deleuze exaustivamente aprofundou está no plano imanente, seja de
um currículo-louco, um geocurrículo, currículos-bandos, currículo por composição,
currículo-dançarino, currículo problemático, currículos como produtores de subjetividade.
Qualquer tipo de currículo é um artefato que produz subjetivações. As subjetividades
produzidas pelos currículos podem ser pelas diferenças, para o devir, multiplicidades, ou para
as prisões, gaiolas, o porvir. Mas, isso nunca é definitivo, nada é definitivo. O devir existe
para contrariar o contundente, o absoluto.
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5 Produzindo pistas cartográficas...
5.1 Mona Lisa em diálogos ...
- Mona Lisa! É hora de fazer a metodologia da pesquisa.
- Metodologia?! Nossa! É a parte metódica da pesquisa, de enumerar, ou melhor,
definir precisamente o objeto, o local de pesquisa, os sujeitos, o método. O momento que
determina os rumos da pesquisa.
- Mas você tem uma filosofia da diferença, compactua com a diferença, jamais com a
representação, podendo construir um métododevir na sua aquarela de cores...
- Então, posso me arriscar pela multiplicidade de cores presentes no currículo,
educação, filosofia da diferença, universidade, diferenças, conceitos que firmaram como o
plano imanente desta pesquisa, construindo uma pesquisa pelo novo.

5 .2 Acompanhando processos... produzindo pistas cartográficas...
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No plano imanente a pesquisa está pronta a ganhar mais vida, uma vida por território
desconhecido, que cada vez parece ficar mais desconhecido, ou até simulado como conhecido.
Certo que o ato de pesquisar é uma escolha, fixar território é uma escolha; logo,
desterritorializar e retorritarializar o são. Mona Lisa fica entre a zona de uma pesquisa que a
qualquer momento pode desterritorializar ou retorritarializar. Essa é a maneira de pesquisar
pela filosofia da diferença de Deleuze: uma nova maneira de sentir, de pensar a educação, o
currículo, o professor, o pedagogo.
Mona Lisa sabe que pensar a pesquisa desse modo foge do modelo de pesquisa
ensinado nos bancos das universidades, pelo fato de a professora ter aprendido que a pesquisa
deve passar pelo crivo da verdade, comprovação, do padrão. “Por conseguinte, engano,
falsidade, erro, ilusão, dúvidas seriam palavras repudiadas na prática científica” (CARDOSO,
PARAÍSO, 2013, p. 274).
No modelo de ciência moderna, o objeto e o pesquisador devem manter uma
distância considerável para o objeto não ser contaminado pelas impressões pessoais do
pesquisador, portanto, a neutralidade é característica imprescindível na ciência moderna. O
objetivo, ao falar de como a ciência moderna determina a sua metodologia, não é anular as
pesquisas que trabalham nessa perspectiva, as quais contribuíram para a humanidade, mas
dizer que uma pesquisa inspirada na filosofia da diferença não pode compactuar com o
modelo hierárquico de pesquisa da ciência moderna.
A ciência moderna vem do projeto sociocultural da modernidade, originária no
século XVI e indo até finais do século XVIII (SANTOS, 2013, p. 102). Para Santos (2013),
“o paradigma da modernidade é um projeto sociocultural muito amplo, prenhe de
contradições e de potencialidades” (SANTOS, 2013, p. 170). A modernidade está firmada em
dois pilares: o da regulação, fundado principalmente no Estado, e o da emancipação, formado
por três lógicas de racionalidade: “racionalidade estético-expressiva”; “racionalidade moralprática”; e a “racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da técnica” (SANTOS, 2013).
Pela racionalidade científica, a ciência moderna construiu o chamado conhecimento
científico, baseado nas ciências naturais, principalmente na matemática. Construiu o método
científico da ciência moderna, assentado na objetividade e neutralidade (RAMOS, NEVES,
CORAZZA, 2011). “Para isso, a ciência moderna apoiou-se na ideia de uma realidade externa
constituída fundamentalmente de regularidades, regidas por leis matemáticas independentes
do sujeito do conhecimento” (FERREIRA, CALVOSO, GONZALES, 2002, p. 244).
Nessa ótica, o sujeito da ciência moderna é um prisioneiro. No olhar de Mona Lisa,
prisioneiro de um modelo metodológico rígido, o qual não oferece liberdade de fazer o
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conhecimento fluir dentro do objeto pesquisado no contexto histórico e cultural, mas
impulsiona o conhecimento acontecer em uma verdade dita universal, com a ilusão da
imparcialidade do pesquisador. Pesquisador e objeto em total distanciamento para haver uma
lei universal, logicamente “verdadeira”.
A ciência moderna dividiu o mundo entre o “mundo vivido” e o “mundo
sistêmico”. O mundo vivido é marcado pelo dia a dia, contato com as pessoas, a rotina; o
mundo sistêmico é formado pela razão advinda da transformação do mundo vivido
(FERREIRA, CALVOSO, GONZALES, 2002).
O conhecimento, a partir de tal processo, passou a ser considerado como
representação do mundo vivido, fruto de observações sistemáticas rigorosas e
descontaminadas dos valores do sujeito que conhece. A meta da ciência moderna
voltou-se para o desenvolvimento de representações do real, configuradas em ideias
claras e simples, preferencialmente traduzidas através de formulações matemáticas.
(FERREIRA, CALVOSO, GONZALES, 2002, p. 245).

O conhecimento verdadeiro para o método científico da ciência moderna é aquele
obtido por meio da representação do objeto pesquisado. A representação é uma correlação
precisa da realidade dada, adquirida pelos órgãos dos sentidos, em que o objeto emite as
informações ao pesquisador/observador, sendo que este é um mero receptor. As informações
são processadas utilizando a razão, traduzindo-se em uma verdade representativa
(FERREIRA, CALVOSO, GONZALES, 2002). Afirmar que esse método traz um
conhecimento verdadeiro à humanidade, por isso não deve ser questionado, mas aceito como
lei, é deixar o ser humano sujeito a uma só perspectiva, a uma só reflexão, a um só
pensamento: acreditar inegavelmente na ciência moderna.
A ciência moderna é a ciência das ciências naturais ao demarcar que o objeto, para
ser científico, deve ser mensurado. A comprovação dessa proposição é que somente a partir
do século XVIII, até o século XIX, o método científico se estende às ciências sociais
(SANTOS, 1988). Estudar questões ligadas à sociedade era considerado irrelevante e
impossível, porque não havia como quantificar o objeto. Para a ciência moderna, a
experiência levada ao objeto pesquisado implica a ilusão, o erro, formatando um
conhecimento do senso comum.
O conhecimento científico que nasceu apoiado sobre as ciências da natureza por
acreditar que esse tipo de conhecimento é o que leva às leis universais, desprezou todo e
qualquer tipo de conhecimento fundado nas ciências sociais. Mas ocorrem mudanças, como
anuncia Santos (1988) a Mona Lisa: “Nas luzes, vai criar as condições para a emergência das
ciências sociais no século XIX. A consciência filosófica da ciência moderna, que tivera no
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racionalismo cartesiano e no empirismo baconiano as suas primeiras formulações, veio a
condensar-se no positivismo” (SANTOS, 1988, p. 6).
A partir da ciência moderna positivista de Comte, as ciências sociais desenvolvem a
mesma perspectiva das ciências naturais com neutralidade, objetividade e rigidez. “Sua
ascensão foi marcada pela abordagem empírica, traduzida por meio de experimentos, com o
intuito de compreender a realidade” (ROMAGNOLI, 2009, p. 166). Portanto, o objeto
estudado como nas ciências da natureza deveria ser apreendido em sua completude, sem as
impressões dos pesquisadores. Pois “o saber científico exige o isolamento de um jogo de
linguagem, o denotativo, e a exclusão dos outros. O critério de aceitabilidade de um
enunciado é o seu valor de verdade” (LYOTARD, 1998, p. 46).
Questiona a professora Mona Lisa: será possível fazer ciências humanas com o
mesmo viés da ciência moderna com o método científico?
Eis alguns dos principais obstáculos: as ciências sociais não dispõem de teorias
explicativas que lhes permitam abstrair do real para depois buscar nele, de modo
metodologicamente controlado, a prova adequada; as ciências sociais não podem
estabelecer leis universais porque os fenômenos sociais são historicamente
condicionados e culturalmente determinados; as ciências sociais não podem produzir
previsões confiáveis porque os seres humanos modificam o seu comportamento em
função do conhecimento que sobre ele se adquire; os fenômenos sociais são de
natureza subjetiva, e como tal não se deixam captar pela objetividade do
comportamento; as ciências sociais não são objetivas porque o cientista social não
pode libertar-se, no ato de observação, dos valores que informam a sua prática em
geral. (SANTOS, 1988, p. 7).

A partir de Santos, inspirado em Nagel, é possível produzir conhecimentos sobre as
sociedades,

escolas,

currículos,

professores,

alunos,

quantificando,

enumerando,

fundamentados nos princípios matemáticos. Categorizar as coisas não é o objetivo desta
pesquisa; certamente ocorrem obstáculos de fazer as ciências humanas fluírem por meio do
método científico, o qual as reduziu a uma categoria inferior de ciências.
É preciso haver mudanças nos paradigmas da ciência moderna para Mona Lisa fazer
a sua pesquisa bailar no século XXI, dançando nas cores da vida. Santos (2006) afirma que o
modelo da ciência moderna de racionalidade científica atravessa profunda crise,
caracterizando-a como irrecuperável. Uma das condições que Santos (2006) aborda é a crise
de cunho teórico, pelo fato de que se tem um paradigma, ou seja, um postulado científico, mas
devido aos próprios avanços científicos, os postulados são derrubados. Como na investigação
de Gödel com a formulação do teorema da incompletude - mesmo diante de uma realidade
formal, com todas as regras matemáticas, “é possível formular proposições indecidíveis”. A
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partir dessa descoberta, a matemática, considerada a propulsora do conhecimento inteligível,
rígido, vê-se agora como questionável.
Situações semelhantes geram “insatisfação crescente, pelo fato de o paradigma
vigente não ser mais funcional na exploração de aspectos da realidade que desejam
compreender, vindo a gerar uma crise de transição” (FERREIRA, CALVOSO, GONZALES,
2002, p. 246). Emerge a desconfiança na ciência rígida, ocasionando uma crise da ciência
moderna, ou a deslegitimação anunciada por Lyotard:
Na sociedade e na cultura contemporâneas, sociedade pós-industrial, cultura pósmoderna, a questão da legitimação do saber coloca-se em outros termos. O grande
relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificação que lhe é
conferido: relato especulativo, relato de emancipação. (LYOTARD, 1998, p.69).

Esse modelo da ciência moderna foi fervorosamente contestado por Deleuze, por
acreditar que “a repetição não é a generalidade” (DELEUZE, 2006, p. 19), e que na repetição
a diferença está de fato presente, ao afirmar que necessariamente ocorre a diferença, não
havendo espaço para a representação que quer fundar uma autenticidade, uma universalidade
do objeto pesquisado: “O teatro da repetição opõe-se ao teatro da representação” (DELEUZE,
2006, p. 31). Portanto, para o autor, “o pensamento moderno nasce da falência da
representação” (DELEUZE, 2006, p. 15). Representação é ter a pretensão de um
conhecimento verdadeiro, fidedigno, com o objeto pesquisado, observado, quantificado,
rejeitando a potência da diferença, da multiplicidade.
A ideia é refutada por Silva (2010), ao afirmar que há uma “crise da representação”.
No contexto pós-moderno, a representação simplesmente é incabível, ainda mais com o
desequilíbrio das epistemologias que a fundamentaram como verdade universal.
Está em curso, pois, um processo de desestabilização epistemológica. No contexto
da chamada “virada linguística”, epistemologia tem a ver, fundamentalmente, com
representação: com a relação entre, de um lado, “o real” e a “realidade” e, de outro,
as formas pelas quais esse “real” e essa “realidade” se tornam “presentes” para nós –
representados. Na perspectiva pós-estruturalista, conhecer e representar são
processos inseparáveis. A representação – compreendida aqui como inscrição,
marca, traço, significante, e não como processo mental – é a face visível e palpável
do conhecimento. (SILVA, 2010, p. 32).

Ocorre a mudança de paradigma de uma sociedade moderna para pós-moderna
(SANTOS, 1994). A pós-moderna é a sociedade do simulacro, “representações de
representações” (SILVA, 2010, p. 32). Esse pensamento se origina na filosofia deleuziana, ao
afirmar que o mundo é dos simulacros, e que há uma simulação principalmente das
identidades. É possível destacar: “No simulacro não há mais representações” (SILVA, 2010,
p. 32). Ademais, há uma “política de identidade” de grupos que lutam contra os sistemas

67

dominantes que querem homogeneizar ou subjugar sua identidade a uma representação
uniforme (SILVA, 2010).
Com o fim da representação no sentido da realidade plenamente em si, Silva (2010)
discute a representação como sistema de significação numa perspectiva pós-estruturalista. A
significação é essencialmente social, ou seja, a verdade passa a ser diversificada, múltipla,
considerando o contexto histórico e social no qual o sujeito está inserido, logo, não tem como
haver leis universais determinando que algo seja verdadeiro, mas não é uma vocação por um
descomprometimento com o conhecimento, simplesmente: “Estamos querendo ressaltar o fato
de o conhecimento ser constituído a partir de influências e restrições tanto do objeto quanto
do sujeito” (FERREIRA, CALVOSO, GONZALES, 2002, p. 247).
Com a crise da ciência moderna de um método fechado, restrito e rígido, indiferente
à multiplicidade, às diferenças, às pluralidades, obviamente para Mona Lisa não cabe esse
método científico ao pesquisar as imagens do pensamento sobre diferenças que aparecem nas
narrativas dos discentes e docentes. Nesse caso, o que fazer com o objeto que fluiu num
estágio de cor primária? Santos (2006) e Romagnoli (2009) escrevem sobre a emergência de
novas formas de se pesquisar, certos que em um contexto histórico e social, com
características ambivalentes, de verdades múltiplas, de uma interação natural entre objeto e
pesquisador, não compete um método científico experimental.
Portanto, que caminho faria um elo com as imagens do pensamento sobre diferenças
nas narrativas dos discentes e docentes, promovendo saberes múltiplos no estilo de um
mapeamento? É notório que um objeto que está sempre em movimento, vibrante como as
cores vivas, berrante como as cores cítricas, é um objeto que se mistura às cores da
cartografia:
Sabemos que a teorização cultural e social, os movimentos sociais, a pedagogia e a
educação não podem ser mais os mesmos. Consideramos que nossos entendimentos
disso tudo também devem ser outros. Não podemos mais pesquisar do mesmo modo
que, em outros tempos, investigamos em educação e em currículo. Por isso, em
nossas pesquisas, ampliamos nossas categorias de análise, que deixaram de priorizar
apenas classe social e passaram a atentar e a operar com questões de gênero,
sexualidade, raça/etnia, geração, idade, cultura, regionalidade, nacionalidade, novas
comunidades, localidades, multiculturalidade etc. (PARAÍSO, 2012, p. 27).

Mona Lisa, ao direcionar o olhar ao solo do currículo do curso de pedagogia e às
diferenças, escolheu uma nova imagem do pensamento ao pesquisar uma metodologia não
dogmática, na qual a palavra “método” não designa exatamente a disciplina. Um método não
é um caminho para saber sobre as coisas do mundo, mas um modo de pensamento que se
desdobra acerca delas e que as toma como testemunhas de uma questão: a potência do
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pensamento (OLIVEIRA, PARAÍSO, 2012, p. 163). Por esse viés metodológico, o objeto não
é fixo em um caminho com território predeterminado e sem volta; ao contrário, “ele é como
alguma coisa que se estende sobre uma superfície, geográfico, geológico, e que pode tomar
emprestado um grande número de modos de existir. O que temos são processos de
(des)territorialização, que se fazem nas conexões entre fluxos heterogêneos” (OLIVEIRA,
PARAÍSO, 2012, p. 165).
Esse formato de metodologia que se contrapõe à metodologia oficial é a cartografia,
e surge da filosofia da diferença de Gilles Deleuze e Guattari (1995). Conceito marcado no
livro Mil platôs Vol. I. O princípio da cartografia vem do rizoma, não obrigatoriamente
estrutural, mas transformacional, diferente do decalque - estrutural, reprodutivo e cristalizado.
Deslocando o pensamento de Deleuze ao plano imanente da pesquisa, a cartografia é método
criativo (CARDOSO, PARAÍSO, 2012), problemático (CORAZZA, 2008), pura diferença,
dessemelhante da ciência moderna, como o decalque, pura reprodução. Com esse olhar, a
cartografia:
quando transportada para a pesquisa em educação parece soar como “uma espécie de
tecnologia de reconsideração das significações dominantes” (Guattari, 1988, p. 175)
dos nossos fazeres lineares e unívocos da pesquisa científica. Bem menos que uma
nova “metodologia” a compor nossas listas de procedimentos metodológicos, a
cartografia está mais próxima de deslocar o estatuto de pensamento de uma pesquisa
qualquer. (CARDOSO, PARAÍSO, 2012, p. 165).

Cartografia ou filosofia pragmática universal, esquizoanálise, filosofia rizomática,
filosofia da diferença. Nomes que se equivalem (OLIVEIRA, PARAÍSO, 2012), em um
“método” que é refletido a partir da filosofia deleuziana com Guatarri, como já dito. Contudo,
Deleuze não o esquematizou como método de pesquisa em educação, porém, como as
pesquisas pós-críticas não têm um método específico que abriga os seus objetos de estudos,
foi essencial a criação de metodologias que problematizam os diferentes currículos
pesquisados. Requer um entusiasmo no pensamento para criar e reformular metodologias na
vertente pós-crítica. Deleuze, como outros filosófos - Derrida, Foucault são pertinentes com
suas filosofias contra paradigmas determinantes, favorecendo a construção das pesquisas em
educação, logo, para o currículo (PARAÍSO, 2012).
São pesquisas que problematizam e sustentam o objeto flutuante do pesquisador,
com compromisso, mas sem inflexibilidade, com sabedoria, mas sem arrogância. Pois no
território desterritorializante, cartografar significa mover, criar, estar em constantes devires,
num plano de multiplicidades de cores, desejando sempre cartografar os devires curriculares.

69

Cartografar as imagens do pensamento sobre diferenças do currículo do curso está no
território desterritorializante da cartografia, não simplesmente porque emerge da filosofia
deleuziana, mas muito mais, pois não é um método que “parte de um modelo preestabelecido,
mas indaga o objeto de estudo a partir de uma fundamentação própria, afirmando uma
diferença, em uma tentativa de reencontrar o conhecimento diante da complexidade”
(ROMAGNOLI, 2009, p. 169). Não há mais uma dicotomia sujeito/objeto, pois, como nesta
pesquisa o objeto está implicado com questões intrínsecas da professora Mona Lisa (relatado
na seção um), consequentemente para a cartografia a implicação do pesquisador funciona
como potência que pode produzir sentido à pesquisa (ROMAGNOLI, 2009).
Então, em uma realidade polissêmica, com viéses interpretativos diferentes, a
pesquisa cartográfica se insere pela sua dinamicidade, pela sua ousadia, e pela alegria de ver o
objeto sendo colorido, ganhando vida, intensidades, provocando afetos. Um currículo que
provoca afetos é um currículo devir... “buscando nos afetos e afecções a potência inventiva de
um currículo não burocratizado e normalizado” (CARVALHO, 2011, p. 78). Um
rizocurrículo, que provoca perceptos, é um currículo que aguça as mais diversas sensações no
sujeito (DELEUZE, 1992): aprendizagens, descobertas, divagações, dança, dúvida, medo,
produção de subjetividades.
A sensação de fazer o texto de cunho científico contaminado pela poesia é uma das
maravilhas cartográficas. Mona Lisa, amante da poesia simples como a vida, fica fascinada.
“Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é
palavra” (LISPECTOR, 1998, p. 13). O poder da cartografia é romper com a imagem do
pensamento dogmático de uma pesquisa ser puramente neutra e fria, de conter apenas
conceitos e termos técnicos e “científicos”. “Poetizar na pesquisa em educação e em currículo
significa produzir, fabricar, inventar, criar sentidos novos, inéditos. Significa, durante todo o
trabalho de pesquisa, aguçar os sentidos para ver, sentir, escutar, falar e escrever de modo
distinto” (PARAÍSO, 2012, p. 40). “O fazer cartográfico está mais próximo do fazer artístico”
(OLIVEIRA, 2012. p. 77), marcando abertura ao novo, uma contravenção.
Na conjuntura da realidade contemporânea, na perspectiva pós-moderna, com uma
realidade múltipla, é tempo de problematizar as diferenças, numa nova racionalidade de uma
realidade assentada na perspectiva de um novo tempo:
[...] em primeiro lugar, que este novo tempo vive mudanças significativas na
educação por que mudaram as condições sociais, as relações culturais, as
racionalidades. Mudaram os espaços, a política, os movimentos sociais e as
desigualdades. Mudaram também as distâncias, as geografias, as identidades e as
diferenças. Mudaram as pedagogias e os modos de ensinar e aprender. Mudaram as
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estratégias de “colonizar”, de educar e de governar. Mudaram os pensamentos, os
raciocínios, os modos de descolonizar, os mapas culturais. Nesses “novos mapas
políticos e culturais” (SILVA, 2003) mudaram as formas como vemos, ouvimos,
sentimos, fazemos e dizemos o mundo. Mudaram nossas perguntas e as coisas do
mundo. Mudaram os “outros” e mudamos nós. (PARAÍSO, 2012, p. 26).

Seguindo o pensamento de mudanças, “nossas pesquisas pós-críticas com o
pressuposto de que o sujeito é um efeito das linguagens, dos discursos, dos textos, das
representações, das enunciações, dos modos de subjetivação, dos modos de endereçamento,
das relações de poder-saber” (CORAZZA, TADEU, apud, PARAÍSO, 2012, p. 29), se dão
por acreditar num sujeito múltiplo, em devir, haja vista que o ato de cartografar deve ser
inventivo, como salienta Paraíso:
Em uma cartografia, um objeto de pesquisa é tomado apenas como testemunho de
uma vontade de viver, de durar, de crescer e intensificar a vida. Em quais criações a
vida pode entrar, que outros modos de existência em educação podem ser criados? A
criação torna-se, mesmo, a gênese do método cartográfico. Método que varia “com
cada autor” e “faz parte da obra” (Deleuze; Guattari, 1997b), criador de fluxos de
experiências notáveis, de sensibilidades e ações sobre as disposições sensóriomotoras e capacidades intelectuais. Linguagem, raciocínio, coordenação, explicação,
medição, compreensão, notação, operações, relações simbólicas, geometrias das
imagens, acordos e contrastes, sequências infinitas, equivalências, repetições,
variações estão em jogo na criação de uma cartografia. (PARAÍSO, 2012, p. 8).

Por meio do “princípio” cartográfico de criação, a produção de dados da pesquisa
mostra-se dinâmico. Consiste na produção de dados, diferente de coleta de dados, não
caracterizado como mera mudança de vocabulário, mas de atitude frente ao campo de
pesquisa (BARROS, KASTRUP, 2009). A relação do pesquisador com o campo de pesquisa é
produtiva, criativa, respeitosa com a vida, diferente da coleta de dados, que vê o sujeito ou as
diversas fontes utilizadas como já dadas, prontas a coletar, postura da ciência moderna
(ARMADOR, FONSECA, 2009).
Mediante “cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir” (DELEUZE, 1995,
p. 13), na produção dos dados sobre o currículo do curso, no que se refere às diferenças
pujantes nas narrativas dos discentes e docentes da UESB, as narrativas se inserem numa
política de narratividade que, segundo Passos e Barros, “é sempre de narrativas que tratamos.
Os dados coletados a partir de diferentes técnicas (entrevistas, questionários, grupos focais,
observação participante) indicam maneiras de narrar - seja dos participantes ou sujeitos da
pesquisa, seja do pesquisador ele mesmo” (PASSOS, BARROS, 2009, p. 150).
E no campo do currículo, as narrativas se inserem em uma política de narratividade,
como demonstra Carvalho:
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[...] tudo aquilo colocado na trama da narratividade, de alguma forma merece ser
considerado, levando-se em consideração a positividade da heterologia discursiva
que habita no cotidiano das escolas. Assim sendo, destaca-se, mais uma vez, que o
currículo não pode ser pensado unicamente como texto prescrito e/ou rol de
objetivos, conteúdos, metodologias e avaliações. O currículo se expressa como
política de narratividade, pois, por meio das experiências que povoam a paisagem da
escola, podem-se constituir círculos ampliados e diálogos em torno de temáticas que
nos passam em sua múltiplas e diversas dimensões. (CARVALHO, 2013, p. 200).

Conhecer as narrativas vivenciadas pelos praticantes do currículo no cotidiano da
universidade, e por elas evocar problematização, dúvidas e relações de poder presentes no
currículo foi o caminho percorrido.
Por esse caminho da sua artistagem inventiva, Mona Lisa, sem normas e regras
deterministas, pensa que não há busca de soluções universais ao problema da pesquisa: quais
imagens do pensamento aparecem nas narrativas dos discentes e docentes sobre o currículo?
Mas, foi na busca de olhares, narrativas e imagens que provocaram as inquietações, num
caminho desterritorializante e reterritorializante.
Pois cartografar é dar a possibilidade do objeto se encaixar nos procedimentos que o
pesquisador julga como importantes para a produção dos dados, certo que “[...]restaria saber
quais são os procedimentos do cartógrafo? Ora, estes tampouco importam, pois ele sabe que
deve ‘inventá-los’ em função daquilo que pede o contexto em que se encontra. Por isso, ele
não segue nenhuma espécie de protocolo normalizado” (ROLNIK, 1989, p. 3).

A pesquisa investe, portanto, contra tudo aquilo ao qual o pensamento se dirige: a
besteira, o erro, a superstição, a ideologia, a estupidez, o senso comum, o bom
senso, a opinião, a comunicação. Para escapar da “Imagem Dogmática do
Pensamento”, ela posiciona-se a favor de que pesquisar é criar, e criar é
problematizar; só que problematizar é determinar dados e incógnitas dos problemas,
que vão sendo formulados à medida que a pesquisa se realiza e que persistem nas
soluções que lhe são atribuídas, como num jogo afirmativo de novidades, por meio
da Vontade de Pesquisar. Vontade que, para o professor-pesquisador, abre novos
caminhos, os quais interferem e ecoam uns nos outros, graças a materiais de
expressão ainda informes ou de conteúdos incodificados. (CORAZZA, 2008, p.
251).

Sem a pretensão de estabelecer um caminho determinado do processo investigativo,
mas apenas com dinamicidade, anuncio situações, ou melhor, pistas, que fomentam a
problematização do objeto pesquisado, na direção de mapear, jamais o decalque, pois “o mapa
é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de
receber montagens de qualquer natureza” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 22). Sob o
prisma de um mapa desmontável, logo, não fechado, Mona Lisa se aventura em momentos do
acompanhamento de processos da produção de dados da pesquisadevir.
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Nesse caminho, o mapeamento cartográfico em função do objeto estudado passou
ideias (pistas) a Mona Lisa: “As ideias são multiplicidades puras que não pressupõem
nenhuma forma de identidade num senso comum, mas que, ao contrário, animam e descrevem
o exercício disjunto das faculdades do ponto de vista transcendente” (DELEUZE, 2006, p.
275). Essas ideias são fruto do acompanhamento, porque cartografar é acompanhar processos
(BARROS, KASTRUP, 2009). Então, acompanhando o processo da pesquisa com leituras,
descobertas, questionando o próprio objeto, algumas pistas foram vivenciadas pela professora,
ou seja, como resultado das indagações. Pois “a cartografia não comparece como um método
pronto, embora possamos encontrar pistas para praticá-lo. Falamos em praticar a cartografia e
não em aplicar a cartografia” (KASTRUP, BARROS, 2009. p. 76).
Mona

Lisa,

roubando

Lispector

com

toda

a

sua

literatura

nômade

(VASCONECELOS, 2002), afirma: “Sei que meu olhar deve ser o de uma pessoa primitiva
que se entrega toda ao mundo primitivo” (1998, p.6). “Mas arrisco, vivo arriscando” (1998, p.
10). As pistas que Mona Lisa mapeou têm um tom primitivo, com a audácia da coragem de
reunir cores fortes a fim de cartografar as imagens do pensamento sobre diferenças nas
narrativas dos discentes e docentes.
Foram quatro pistas que Mona Lisa viveu para cartografar os devires, as linhas de
fuga, territorialização e desterritorialização, o âmago, os limites do currículo no que se refere
às diferenças como plano imanente da pesquisa, ou o solo no qual Mona Lisa quer pintar um
desenho sem ilustração.
1ª PISTA: “O melhor está nas entrelinhas” (LISPECTOR, 1998). A primeira
pista foi a análise da proposta curricular atual, vigente desde 2011, a qual delineia a proposta
do colegiado do curso de Pedagogia aos discentes e docentes. Daí a urgência de cartografar a
proposta curricular. Cartografar um documento, uma proposta curricular, é muito mais do que
dizer o que está de acordo com leis, parâmetros ou o “politicamente correto”, mas ter um
olhar de cartógrafo, ser aprendiz de cartógrafo (KASTRUP, 2009). Buscar mostrar o que está
em evidência em se tratando das diferenças, e o que se encontra no limite, sempre com olhar
questionador e nunca punitivo. Ser cartógrafa significa ter visão ampla.
O acompanhamento inicial pelos documentos levou a refletir sobre as demais pistas:
“Oh, como tudo é incerto. E no entanto dentro da Ordem” (LISPECTOR, 1998, p. 45); “O
que me guia é apenas um senso de descoberta” (LISPECTOR, 1998, p. 46); “O que eu te falo
nunca é o que te falo e sim outra coisa” (LISPECTOR, 1998, p. 7). A pista inicial (os
documentos) foi confrontada com as demais.
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Cartografar implica adentrar um campo sem passo a passo, mas com pistas que
podem levar a outras. E ao cartografar a proposta curricular, Mona Lisa acreditou que “o
melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas” (LISPECTOR, 1998, p. 67)
(grifo meu). Nas entrelinhas, Mona Lisa cartografou, questionando as linhas que movimentam
o currículo do curso. “É pela desestabilização das formas, pela sua abertura [...] que um plano
de composição da realidade pode ser acessado e acompanhado” (PASSOS, EIRADO, 2009, p.
109).
O conceito de formas vem do plano denominado por Deleuze e Parnet de Plano de
organização:
Ele concerne, a um só tempo, ao desenvolvimento das formas e à formação dos
sujeitos e é também, se se quer, estrutural e genético. De qualquer maneira, ele
dispõe de uma dimensão suplementar, de uma dimensão a mais, de uma dimensão
oculta, já que não é dado por si só, mas deve sempre ser concluído, inferido,
induzido a partir do que organiza. (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 108).

O plano traduz o formato da sociedade organizacional, pois “tal plano é o da Lei,
enquanto ele organiza e desenvolve formas, gêneros, temas, motivos, e que assinala e faz
evoluir sujeitos, personagens, caracteres e sentimentos: harmonia das formas, educação dos
sujeitos” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 108). A forma inferida é a proposta curricular do
curso: “No limite das formas algo vibra e contagia. Essa vibração e esse contágio criam uma
ativação intensiva que permite tender (ir em direção) estender os limites do caso” (PASSOS,
BARROS, 2009, p. 163).
Ao cartografar o currículo do curso no que se refere às diferenças, o jogo de forças
está no limite - “as formas resultam dos jogos de forças” (PASSOS, BARROS, 2009, p. 94).
“A construção do plano é uma política, ela engaja, necessariamente, um ‘coletivo’,
agenciamentos coletivos, um conjunto de devires sociais” (DELEUZE, PARNET, 1998, p.
107). Ao tratar de currículo, o jogo de poder mostra-se evidente, e cabe o questionamento: até
que ponto o jogo de poder influenciou determinadas diferenças estarem em evidência?
Cartografar as narrativas presentes nos documentos indica o jogo de poder, em
virtude de que as narrativas não podem ser desvinculadas da política, como enfatizam Passos
e Barros:
Podemos pensar a política da narratividade como uma posição que tomamos quando,
em relação ao mundo e a si mesmo, definimos uma forma de expressão do que se
passa, do que acontece. Sendo assim, o conhecimento que exprimimos acerca de nós
mesmos e do mundo não é apenas um problema teórico, mas um problema político.
(PASSOS, BARROS, 2009, p. 151).

Pensar a política na esfera da produção curricular é que a política não está atrelada
apenas a grandes organizações, pois no cotidiano existe a potência de um jogo político.
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Para a pesquisa, “os documentos e as propostas curriculares são visualizadas como
textos que se entrelaçam a outros textos (escritos, orais, imagéticos, sonoros), e não como
ponto de chegada para orientar as mudanças educativas” (CARVALHO, RANGEL, 2013, p.
187). O documento da reforma curricular do curso é esquizoanalisado. A esquizoanálise do
currículo é, como Guathier (2002), a “destruição” das análises das linhas. Sair da postura de
determinar o que são as universidades e o ensino, o papel do professor e do discente; para
isso, foi preciso sair do paradigma de dogmatismos e pressupostos, na análise do documento
da reforma curricular do curso de pedagogia. Deleuze afirma:
Não está assegurado que a questão que é? Seja uma boa questão para descobrir a
essência ou a ideia. É possível que questões do tipo: quem?, quanto?, como?, onde?,
quando? sejam melhores – tanto para descobrir a essência quanto para determinar
algo mais importante concernente à ideia. (DELEUZE, 2004, p. 112).

Motivada por esses questionamentos, Mona Lisa buscou na cartografia deleuziana a
criação de problemas na potência de mexer com o pensamento, tirá-lo do senso comum e do
lugar algum.
2ª PISTA. “Oh, como tudo é incerto. E no entanto dentro da Ordem”? (Lispector,
1998). “Sempre que o cartógrafo entra em campo há processos em curso. A pesquisa de
campo requer a habitação de um território que, em princípio, ele não habita. A cartografia se
aproxima da pesquisa etnográfica e lança mão da observação participante” (BARROS,
KASTRUP, 2009, p. 56). A produção de dados do objeto de pesquisa da professora Mona
Lisa emergiu na observação participante como pista para cartografar a imagem do
pensamento dos discentes e docentes sobre diferença. Por meio do contato direto com os
colaboradores da pesquisa em seu território existencial (BARROS, KASTRUP, 2009),
capturam-se as linhas que atravessam o espaço, os devires. Ocorre rizoma? É rizomático?
“Como cartógrafos, nos aproximamos do campo como estrangeiros visitantes de um território
que não habitamos. O território vai sendo explorado por olhares, escutas, pela sensibilidade
aos odores, gostos e ritmos” (BARROS, KASTRUP, 2009, p.60).
Esse foi o caminho da aprendiz de cartografia. “Nada planejo no meu trabalho
intuitivo de viver: trabalho com o indireto, o informal e o imprevisto” (LISPECTOR, 1998, p.
27). Por isso, “tudo é incerto. E no entanto dentro da Ordem”? (LISPECTOR). A ordem
está no plano da forma, do PPC. A organização na imanência, no movimento, no fluxo da
vida torna-se linhas de fuga ou linhas duras? No Plano de organização são aulas e horários
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definidos. Que cotidiano é operado quando as diferenças são levantadas? Há espaço para o
Plano de consistência3 em meio ao Plano da organização?
Essa é a grande questão da observação participante de Mona Lisa, pois o
acompanhamento das ações e da realidade observada não visou apenas relatar ou descrever a
realidade construída ou em construção, mas buscou acessar a realidade visando à produção
desta realidade com base nas narrativas presentes nos relatos.
Para Passos e Barros (2009), a observação participante indica uma forma de
narrativa. E o relato de Mona Lisa significou a tomada de posição frente aos dados
produzidos, gerando uma política4 de narratividade. Pois, em meio a uma realidade tão
múltipla, a atenção da cartógrafa capturou uma dada situação, determinada fala, determinado
olhar, ou até mesmo determinado texto que a implicou politicamente ao analisar.
3ª PISTA: “O que eu te falo nunca é o que te falo e sim outra coisa”
(LISPECTOR, 1998). Um dos princípios do rizoma, segundo Deleuze, é a cartografia. E a
cartografia, como um caminho a ser percorrido pelo objeto de estudo, cada pista é trilhada,
encaminhando a novas pistas que se entrecruzam, formando uma espécie de rizoma. Por esse
sistema rizomático surgiu a necessidade de entrevistar personagens da comissão do projeto
pedagógico do curso, ou melhor, que estiveram na condução da reforma curricular, o
professor das disciplinas observadas e os discentes que se posicionam a trabalhar no campus
com temáticas relativas às diferenças. Sabendo que as entrevistas, segundo Passos e Barros
(2009), são como narrativas - “indicam maneiras de narrar – seja dos participantes ou sujeitos
da pesquisa, seja do pesquisador ele mesmo” (PASSOS, BARROS, 2009, p. 150), no ato da
produção dos dados e ao relatar os dados.
As narrativas capturadas nas observações e nas entrevistas passam pelo
procedimento narrativo de desmontagem. “O procedimento narrativo da desmontagem das
formas permite, em suas bordas, atiçar o que lá insiste/resiste como força de criação”
(BENEVIDES, PASSOS, apud PASSOS, BARROS, 2009). O procedimento de desmontagem
é ir além do dito, da estrutura, da forma, do limite, do “atrás do atrás do pensamento”
(LISPECTOR, 1998, p. 46). Para um “caso” narrado ser desmontado, Passos e Barros
acreditam em três características estudadas por Deleuze e Guattari ao tratar de uma literatura
3

O Plano de consistência é oposto ao Plano de organização, definido como: “Este outro plano não conhece senão
relações de movimento e de repouso, de velocidade e de lentidão, entre elementos não formados, relativamente
não formados, moléculas ou partículas levadas por fluxos” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 108).
4
O termo política é empregado pelos autores Passos e Barros (2009) no sentido de Foucault - “não mais pensada
exclusivamente a partir de um centro do poder (o Estado, uma classe), a política se faz também em arranjos
locais, por microrrelações, indicando a dimensão micropolítica das relações de poder” (Foucault, 1977) (p. 151,
2009). Esse conceito de política não será explorado na pesquisa, mas o termo é igualmente empregado nesse
sentido.
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menor, “aquela que uma minoria faz em uma língua maior” (DELEUZE, GUATTARI, apud
PASSOS, BARROS, 2009). A primeira característica da desterritorialização é fazer o “caso”
narrado vacilar, sair da “zona de conforto”, “enfrentar os limites do território regulado”
(PASSOS, BARROS, 2009, p. 166).
Outro procedimento de desmontagem afirma que “tudo é político”, que consiste no
teor de que por mais que é um “caso”, uma fala, surge carregado de um valor coletivo, o
terceiro procedimento de desmontagem. Esse terceiro procedimento denota que o sujeito é
carregado por agenciamento coletivo de enunciação; a constituição do sujeito se processa no
plano de agenciamentos de determinadas esferas do plano da consistência; nesse caso, na “[...]
enunciação, na produção de enunciado, não há sujeito, mas sempre agentes coletivos; e
daquilo que o enunciado fala, não se encontram objetos, mas estados maquínicos”
(DELEUZE, PARNET, 1998 , p. 86). A narrativa não significa uma singularidade própria do
sujeito, mas intercruzada com as mais diversas heterogeneidades firmadas na forma, “mas
tampouco agenciamentos sem ponta de desterritorialização, sem linha de fuga” (DELEUZE,
PARNET, 1998, p. 87). Por aí as cores vibram e a pesquisa ganhou vida.
Todas as narrativas que deram vida à pesquisa foram cartografadas numa espécie de
conversa interativa, com alguns pontos definidos, mas dependendo de como nos envolvíamos
na conversa novas questões eram trazidas, ou alguns pontos não eram comentados. Foram
conversas prazerosas, e as narrativas inspiraram ainda mais a pesquisadora. Nas conversas
interativas foram acessadas três narrativas de professores – o primeiro, o atual coordenador do
colegiado, que passa a ser conhecido nesta pesquisa como “Atual”. Tê-lo como um dos
personagens da pesquisa se deu por ter o olhar de um professor do curso e gestor, alguém que
não participou da elaboração da reforma curricular.
Houve uma conversa muito mais afetiva, pode-se dizer assim, com o professor das
disciplinas que Mona Lisa observou. Esse professor, na pesquisa, é o “Esquizofrênico”,
profissional que se mostrou sempre disposto a contribuir com a pesquisa e com perfil afinado
com os objetivos da pesquisa. Trabalha com temáticas sobre as diferenças, e no ano em que
ocorreu a pesquisa dedicou-se às disciplinas de Educação Gênero e Sexualidade, Educação e
Relações Étnico-Raciais, as quais foram observadas pela pesquisadora.
Participou o professor “Virtual”, um dos mais ativos da comissão da reforma
curricular. Deve-se respeitar o conhecimento do professor sobre todo o processo da reforma.
Trouxe detalhes da reforma, muito além do que o documento dizia. Os conceitos deleuzianos
tornaram-se nomes fictícios com a intenção de apenas denominar cada personagem real da
pesquisadevir, a fim de manter preservada a “identidade” dos envolvidos.
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Na mesma ação de escutar, ser ouvida, problematizar, discentes do Coletivo Pró5Equidade Cabeça de Boi foram envolvidos na pesquisa. Um grupo formado por discentes da
pedagogia e de outros cursos, como zootecnia e biologia. Ouvi-los é ter a dimensão do
currículo muito além de quem o “programou”, mas de quem o vivencia no chão da
universidade.
A conversa com o coletivo foi marcada em um dia de reunião do grupo, precisamente
uma segunda-feira. Eles discutiam a pauta para um cinedebate, e falavam sobre a questão da
violência sofrida pelas mulheres, especificamente a violência doméstica. No final da reunião,
três discentes do grupo se dispuseram a participar da entrevista, na verdade uma conversa
sobre a relação currículo e diferenças. Um discente do primeiro semestre é “Desejo”, que
idealizou, com outros colegas, a criação do grupo; outra discente do quinto semestre é
“Multiplicidade”. Ambos dialogaram, expressaram, narraram, mostraram subjetivações e o
devir pelo desejo de extravasar a segmentaridade dura.
Todas as narrativas foram gravadas, com exceção do coordenador do curso, que não
aceitou. Cartografar todas essas narrativas foi um processo da pesquisadora se produzir,
perceber novas subjetividades sendo geradas, e ter um olhar para os agenciamentos coletivos
que atravessaram cada um. Processo de alteridade.
“Ao escrever detalhes do campo com expressões, paisagens e sensações, o coletivo
se faz presente no processo de produção de um texto” (BARROS, KASTRUP, 2009, p. 71).
Os relatos da pesquisa ganharam vida no registro do acompanhamento do processo da
pesquisa, constituindo um tipo de texto denominado “diário de campo ou diário de pesquisa”
(BARROS, BASSOS, 2009). Ele retrata o cotidiano da pesquisadora no campo, com
implicações, inquietações, olhares, encontros, acontecimentos e devires. Mediante isso,
Barros e Kastrup afirmam: “Podemos dizer que para a cartografia essas anotações colaboram
na produção de dados de uma pesquisa e têm a função de transformar observações e frases
captadas na experiência de campo em conhecimento” (2009, p. 70). Conhecimento não
compreendido como verdade soberana, pois “verdades não têm palavras. Verdades ou
verdade?” (LISPECTOR, 1998, p. 37).
Cartografar é seguir pistas, mas apenas no acompanhamento do processo da pesquisa
as pistas ganham cores, misturas de cores, formando cores imprevistas, que pintam quadros de
imagens improvisadas.

5

Na seção posterior há explicações mais contundentes sobre o Coletivo Pró-Equidade Cabeça de Boi.
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4ª PISTA: “O que me guia é apenas um senso de descoberta” (LISPECTOR). A
cartografia proporciona o uso de diferentes recursos para ser uma pesquisa criativa, prazerosa,
incluindo fontes não só escritas e nem só teóricas. Seus operadores conceituais podem surgir
de um filme, uma conversa ou um tratado de filosofia. Complementa-se esse pensamento com
a fala de Paraíso: “Usamos grupos focais, entrevistas, narrativas, documentos. Juntamos
materiais impressos, textos, livros, projetos. Coletamos cartazes, desenhos, figuras,
fotografias” (PARAÍSO, 2012, p. 35). E “olhamos, observamos, escutamos. Entrevistamos,
registramos, anotamos, gravamos, filmamos. Perguntamos, interrogamos, questionamos”
(PARAÍSO, 2012, p. 35).
No acompanhamento do processo da pesquisa estávamos à espreita, como Deleuze
relata: quando vai a uma exposição está sempre à espreita, na busca do encontro com um
quadro que o toque, que o comova (DELEUZE,1989). Mona Lisa, nas observações
participantes, esteve à espreita, em alerta, a fim de ocorrer um encontro. E no segundo dia de
observação, lopo após o término da aula, houve uma conversa com dois discentes do curso de
pedagogia, do quinto semestre, ansiosos diante das suas temáticas de pesquisa. E um deles
disse que

pesquisaria o gênero na educação infantil, focando o problema da presença

masculina como professor de crianças. Mona Lisa o questionou: há muitos colegas que
desejam pesquisar temáticas ligadas às diferenças? A resposta foi afirmativa.
“O mar calmo. Mas à espreita e em suspeita” (LISPECTOR, 1998, p.37). Veio a
pista: cartografar os Trabalhos de Conclusão de Curso dos discentes do quinto e sétimo
semestres. Por que recorrer a essa pista? Como as narrativas se inserem num processo de
desmotagem, cabe a pergunta: por que as temáticas sobre diferenças foram escolhidas? O
currículo prescritovivido influenciou a escolha da temática? Sofreu influência dos docentes?
Existem temáticas de diferenças “cristalizadas”?
Além disso, cartografar os Trabalhos de Conclusão de Curso que se referiam às
temáticas ligadas às diferenças mostra o território imanente do curso ao tratar das questões,
evidenciando temáticas recorrentes, e se ocorrem linhas de fuga. O mapeamento não indicou
apenas a produção científica do curso sobre diferença inerente ao desejo do discente e
docente, mas agenciamento: “Não há desejo que não ocorra por um agenciamento”
(DELEUZE, 1989, p. 15).
Cartografar é se aventurar por um caminho desconhecido, cheio de incógnitas que se
entrecruzam com outras numa espécie de rizoma, consciente que soluções prontas são uma
ilusão num cenário caótico, permeado de devir.
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6 Cartografando em meio às entrelinhas
Com toda a sua potência criadora, pesquisadora, sonhadora e encantadora, Mona
Lisa desejou intensamente um encontro com os documentos da reforma curricular. Um
encontro que demorou a acontecer - desafiador, burocrático, mas, enfim, um acontecimento
de muitas surpresas, dúvidas e angústias. Tomando a primeira pista de cartografar os
documentos da reforma curricular concernente às narrativas sobre diferenças, Mona Lisa parte
da necessidade de compreender primeiramente a Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia. Qual é essa universidade que abriga o curso de Pedagogia em seus três campi?
Bem, a UESB, como universidade multicampi, se deu pela incorporação das
faculdades de licenciaturas dos munícipios de Jequié e Vitória da Conquista e da faculdade de
Zootecnia de Itapetinga, na década de 80, como relata Moreira, professora e pesquisadora da
UESB:
[...] constitui a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), instituída pela
Lei Delegada Nº 12 de dezembro de 1980, autorizada pelo Decreto Federal Nº 250,
de 22 de abril de 1987 e credenciada através do Decreto Estadual Nº 344, de 27 de
maio de 1998 como uma Entidade Autárquica, dotada de personalidade e de direito
público Interno e Regime Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão, de caráter
multicampi. (RELATÓRIO DO REDECRENCIAMENTO DA UESB, 2006, apud
MOREIRA, 2009, p. 48).

Seguindo sem pretensão de contar a história da UESB, mas apenas situar em que
universidade a pesquisa se insere, Mona Lisa, apoiada em Moreira (2009), ao tratar
especificamente do campus de Itapetinga, discorre sobre a dificuldade do campus em
alavancar o seu desenvolvimento, permanecendo por muito tempo apenas com o curso de
zootecnia, enquanto os demais campi estavam em processo de desenvolvimento voltados à
pesquisa e extensão.
No processo de dificuldades da universidade e da crise econômica enfrentada por
Itapetinga, no que se refere à produção bovina e leiteira, Moreira (2009) relata o pedido dos
setores públicos para a vinda de cursos na área educacional; a resposta a essa situação foi a
resposta de uma carta-consulta endereçada à população; de fato, a população mostrou a
urgência de um curso na área educacional.
Macedo (2008) fala sobre a vinda do curso de pedagogia para a UESB em virtude da
necessidade do Estado da Bahia. Especificamente, a região de Vitória da Conquista, Jequié e
Itapetinga, por ser área estratégica, podendo formar um grande número de professores. Havia
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carência de professores formados em nível superior nessas microrregiões, como revelou
pesquisa da comissão com integrantes dos três campi para criação e implantação de cursos na
UESB. Na pesquisa em 24 escolas de Vitória da Conquista, 22 escolas em Jequié e 21 escolas
em Itapetinga, ficou clara a ausência de pedagogos nas escolas (MACEDO, 2008). Por isso,
era imprescindível haver o curso de pedagogia em todos os campi da UESB.
Nesse contexto histórico, o curso de pedagogia é aprovado em 1997 e começa a
funcionar em 1998. Os professores seriam qualificados a atuar nas redes pública e privada da
cidade de Itapetinga e de toda a microrregião. A criação do curso de pedagogia deveu-se à
luta dos discentes e docentes, e teve o reconhecimento do curso pelo decreto do Poder
Executivo nº 9.488, publicado em 13 de julho de 2005 (UESB, apud UESB, 2011).
Ao tratar da UESB de Itapetinga, Moreira (2009) destaca que logo após a vinda do
curso de pedagogia, a universidade começa a ter novos horizontes, devido a chegada de outros
cursos. Hoje, há nove cursos de graduação, voltados às áreas de ciências exatas, engenharia e
biológica. Os cursos na área de ciências humanas, como história e letras, são ainda uma
lacuna na universidade.
Entretanto, é inegável o desenvolvimento da UESB com o aumento de vagas de
vestibular, a busca pelo ensino/pesquisa/extensão, com cursos lato sensu e stricto sensu. Outro
avanço citado por Moreira (2009): “De maneira geral, os campi em 2009 estarão colocando
em prática as ações afirmativas para a inclusão de negros, índios, quilombolas e alunos
oriundos da escola pública” (MOREIRA, 2009, p. 66). Cabe uma dúvida em relação à
afirmação (naquele momento era uma previsão): de fato há a inclusão dessas diferenças no
currículo, nos cursos de extensão, em incentivos financeiros, estudantis, às minorias? E o
curso de pedagogia, como se posiciona? Conseguiu cumprir a previsão? Afinal, forma
educadores.
Mona Lisa, ardente por conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), não com a
certeza de obter respostas a todos os questionamentos, mas certa de que muitos outros
surgiriam, pois a “[...] esquizoánalise ou a pragmática, a própria micropolítica, não consistem
jamais em interpretar, mas apenas em perguntar: quais são suas linhas” (DELEUZE,
PARNET, 1998, p, 117).
Na esquizoanálise de suas linhas, a primeira impressão que Mona Lisa teve do PPC
foi passada pelo coordenador em uma conversa informal. Disse que era relevante a pesquisa,
pois os alunos reclamavam intensamente do currículo. Surgiu em Mona Lisa um turbilhão de
dúvidas, curiosidades, ansiedade para conhecer a nova proposta do currículo, que começou a
ser reformulada em 2004 por uma comissão de oito professores e alguns discentes. Por meio
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dessa comissão os primeiros resultados começam a aparecer em 2006 e 2007, pois ocorreram
discussões de grande relevância ao PPC, como o perfil dos egressos, fundamentação teórica,
campo de atuação do pedagogo. Mas somente em maio de 2008, em meio às dificuldades
inerentes ao processo, a comissão apresenta o PPC junto a reforma curricular para serem
avaliados pelos setores competentes, com a estimativa de ser implementado em 2010.2. Mas
somente em 2011.1 o PPC é efetivado, assim justificado:
Para atender às mudanças estabelecidas pelas legislações educacionais brasileiras e
definir a formação do egresso, o curso de graduação, licenciatura em Pedagogia, no
contexto das Políticas Públicas em Educação, e das condições de formação e de
trabalho, ampliadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, no âmbito da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, atribuindo novo sentido e
significado para o curso, o corpo docente da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB, campus Juvino de Oliveira, Itapetinga-BA, resolve atualizar o
Projeto Pedagógico do Curso – PPC. (UESB, 2011, p. 65).

Os documentos oficiais - Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, além das Diretrizes Curriculares
Nacionais pelo Parecer CNE/CP nº 3/2006 (DCN-Pedagogia), demarcam o território do PPC.
Ao ter esses documentos como base da reforma curricular para atender às exigências legais, o
PPC se situa na linha dura, na linha segmentar do plano da organização (DELEUZE,
PARNET, 1998), ou seja, está pautado em regulações legais, as quais nortearam a proposta no
que se refere a que profissional pretende formar, os conhecimentos que nortearão a proposta
curricular, o que entende por avaliação da prática discente, o que entende como prática
discente e como as diferenças são tratadas. É possível entender que as questões estão
amarradas por essas linhas segmentares, que são os marcos legais.
A fala do professor na conversa interativa demarca como o PPC está fundamentado
no marco legal:
[...] dizemos, olha são essas as disciplinas que a comissão vê ao longo do tempo
como necessárias ao curso de pedagogia, procurando atender a alguns requisitos
básicos, um deles a legislação. Não adianta construir uma reforma que seja uma
contrarreforma, ou seja, temos uma legislação nacional, a base de toda a proposta
precisa contemplar a legislação nacional, que é o direcionamento do Conselho
Nacional de Educação e da própria Lei de Diretrizes e Base; então, procuramos
contemplar estágios, pesquisa, trabalhar com a questão das relações étnicorraciais,
as questões ambientais, e a questão de libras, educação especial, então não pode
fugir, está presente, a gente não pode fugir da legislação nacional. (Virtual).

A narrativa do professor confirma como o plano de organização é determinante ao
propor a reforma, ou seja, a reforma jamais pode e deve acontecer contrariando as legislações
vigentes; se acontecesse, seria uma contrarreforma. Uma narrativa agenciada de
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agenciamentos coletivos de enunciação pelo aparelho estatal, pelo plano de organização. Mas
nas contrarreformas as mudanças acontecem, na contrarreforma a imagem dos CurrículosCertinhos (CORAZZA, 2008), dos currículos oficiais, desfaz-se, dando espaço aos
rizocurrículos - que não dizem como deve ser ou permanecer, mas como pode o devir vir a
ser, sempre devir.
Isso leva a professora curiosa a pensar com Gallo (2008) sobre uma educação maior
e uma educação menor. “A educação maior é aquela dos planos decenais e das políticas
públicas de educação, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da constituição e da lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a
serviço do poder” (GALLO, 2008, p. 64). Essa educação maior funciona como um
agenciamento coletivo de enunciação, pois implica um discurso permeado da estrutura estatal,
sendo denominada por Guattari e Rolnik (1996) como extra individual, capaz de produzir
subjetividades para o modelo estatal, para a serialização em massa (GUATTARI, ROLNIK,
1996).
Daí cabe a pergunta: é possível ter-se um curso de nível superior reconhecido
baseado somente nos marcos legais? A mudança que se pretende em um setor educativo é
possível baseada em leis, pareceres e regimentos, ou melhor, permeada pela educação maior?
Um rizocurrículo, norteado pelas diferenças, dança; se arrisca, é inundado pela educação
menor.
Por isto, nos dias que correm, os movimentos sociais e a teorização cultural e social
não podem mais ser os mesmos; o Currículo e a Pedagogia não podem agir e nem
pensar como antes; os professores e alunos não podem educar nem serem educados
como até então. Desse modo, a Pedagogia e o Currículo, os professores e sua
formação, as didáticas e as metodologias, a Escola e a Educação são impelidas a
tornarem-se em tudo mais culturais e menos escolares. (CORAZZA, 2009, p. 15).

Por meio da constatação de Corazza (2009), conclui-se que não há espaço para as
diferenças serem rechaçadas. Pelo contrário, as diferenças devem conduzir o processo
pedagógico em todas as instâncias, contrariando a homogeneização dos currículos da
educação maior. O discente do curso de pedagogia questiona a universidade, o currículo que
muitas vezes pouco possibilita o trabalho com as temáticas sobre diferenças em sala de aula,
implicando a formação do professor. Afirma o discente do curso:

A fragilidade do curso está dessa forma: como eu, como pedagogo, que escuto do
meu professor que tenho que dispor dos meus preconceitos para absorver o
conhecimento e o próprio curso não disponibiliza mecanismos e matérias para que
eu venha estimular, para que eu realmente me disponha desses preconceitos [..].
mas em contrapartida, ela tem que também fazer com que eu tenha uma abertura de
visão, porque eu, como pedagogo, eu como professor, vou lidar com alunos da
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diversidade, na minha sala vai ter alunos negros, vai ter alunos brancos, na minha
alunos LGBT, lésbicas, alunos gays, alunos bissexuais. Mas a universidade nessa
preparação me deu subsídios para saber lidar com esses alunos ou esses alunos vão
ser o problema dentro da sala, porque na verdade vou problematizá-los, porque vai
ser mais fácil, porque no meu processo de formação a universidade não me deu, não
me ensinou como lidar com eles, foram matérias soltas e vagas no tempo. (Desejo).

Pensando no processo pedagógico da formação do pedagogo baseada na narrativa do
discente, a reforma curricular segue como determinam as DCN-Pedagogia de 2006, ou seja,
não promove uma contrarreforma. Segue as DCN-Pedagogia de 2006, em que o egresso é
licenciado para atuar nas “funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação
Profissional na área de serviços e apoio escolar, e em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos”, e “gestão de sistemas e instituições de ensino que engloba o
planejamento, coordenação; a produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do
campo educacional, em contextos escolares e não escolares” (RESOLUÇÃO, CNE/CP
01/2006, apud UESB, 2011, p. 116). A partir do campo de atuação territorializado e
sedentário dos pedagogos, os currículos devem estar organizados em Núcleos de Formação,
como determinam as DCN-Pedagogia.
Fundamentada na determinação legal, a reforma curricular se organiza por núcleos
compreendidos com especificidades e carga horária mínima para cada princípio norteador,
como ordenam as DCN-Pedagogia 2006. A ideia de núcleo é enraizar, arborificar, nuclear o
conhecimento, impedindo suas ramificações, os liames que podem produzir numa
conectividade de pura multiplicidade, no pensamento de um rizocurrículo.
O “Núcleo de Estudos Básicos” é dedicado aos conhecimentos ligados à sociedade,
da sala de aula, da cultura, do ensino-aprendizagem, da escola, do homem e da gestão
educacional (UESB, 2011); o “Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos”
voltado às especificidades locais na relação teórico-prática, e o “Núcleo de Estudos
Integradores”, voltado à discussão de temas próprios da educação, da sociedade e da
instituição em seminários, congressos, monitorias e projetos de extensão.
É o que os agenciamentos coletivos de enunciação do PPC querem: plantar árvores
em nossa cabeça, nuclear,

nos paralisar, quando queremos multiplicar, desejar outros

horizontes, arriscar, proliferar em conexões sem limites.
Um currículo estruturado desse modo não é um currículo-louco (CORAZZA, 2002),
pois os loucos não são condizentes com planos oficiais, nem objetivos, mas formas didáticas
estruturadas, como orientam as legislações educacionais, especificamente as DCN-Pedagogia,
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pois a reforma curricular do curso seguiu as determinações. O que faz com que siga as
determinações do plano da organização sem desterritorializá-las? Deleuze trata da máquina
abstrata do estado que age “ocultamente”:

Ou, antes, o aparelho de Estado é um agenciamento concreto que efetua a máquina
de sobrecodificação de uma sociedade. Essa máquina, por sua vez, não é, portanto, o
próprio Estado, é a máquina abstrata que organiza os enunciados dominantes e
a ordem estabelecida de uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as
ações e sentimentos conformes, os segmentos que prevalecem sobre os outros. A
máquina abstrata de sobrecodificação assegura a homogeneização dos diferentes
segmentos, sua convertibilidade, sua traduzibilidade, ela regula as passagens de uns
nos outros, e sob que prevalência. (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 151, grifo
nosso).

A máquina abstrata são as Diretrizes e leis educacionais que organizam as ações,
dizem como se deve proceder, qual o perfil do pedagogo, como deve agir. Seguem esses
princípios sem questionar, sem problematizar, sem arriscar por outras linhas. Mona Lisa se
pergunta mediante essa realidade: é uma imagem do pensamento curricular dogmática? É um
currículo sedentário? Essa indagação revela-se com um tom afirmativo e suspeito: é possível
dizer que o PPC como orientador de toda ação pedagógica produz subjetividades sustentadas
nas linhas segmentares, duras, molares, diferentemente de produzir subjetividades pelas linhas
do desejo nas quais passa o devir.
Em nenhum desses núcleos de estudos nos quais as DCN-Pedagogia determinam que
os currículos devem se organizar há a ontologia devir da diferença como orientação
(DELEUZE, 2006), somente Núcleo de Estudos Básicos, como estabelece o artigo 6º das
DNC à reforma curricular. Acrescenta que “não deve perder de vista a diversidade e a
multiculturalidade da sociedade brasileira por meio de estudos sobre a literatura
pertinente oriunda da produção acadêmica sobre o saber pedagógico, envolvendo
realidades educacionais mediante ações e reflexões críticas” (BRASIL, apud UESB, 2011, p.
119, grifo nosso).
A diversidade e a multiculturalidade restritas ao saber acadêmico. Somente é
possível estudar a diversidade da sociedade brasileira ligada aos estudos tidos como
científicos? “Há, em geral, uma tendência a identificar o conhecimento inscrito no currículo
como o conhecimento produzido no campo científico, artístico ou cultural. Nesse caso, o
currículo atuaria apenas como meios ou correias de transmissão” (SILVA, 2013, p. 195).
Silva (2013) refuta essa posição, ressaltando que o currículo não pode apenas ser mero
instrumento do saber científico. “Ao determinar quem está autorizado a falar, quando, sobre o
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quê, quais conhecimentos são autorizados, legítimos, o currículo controla, regula, governa”
(SILVA, 2013, p. 196).
Quando estabelece que o saber deve ser acadêmico, logicamente já está dizendo nas
entrelinhas que o saber popular não é digno de ser estudado, tomando como base apenas o
saber tido como científico, por acreditar em sua veracidade. Sobre isso há um dos princípios
do curso, “Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional”
(UESB, 2011, p. 79). Um rizocurrículo no qual a diferença paira sobre o plano da
consistência, deixando de ser pura multiplicidade; a cientificidade é apenas um detalhe, não o
norte, que mostra o que é considerado verdade ou padrão. Certo que “não há padrão a seguir e
nem há o próprio padrão” (LISPECTOR, 1998, p. 25), constatando que vivemos num tempo
do desafio diário da diferença.
Chamo-o tempo de Desafio da Diferença Pura porque suas concepções e práticas
atestam a existência dos diferentes, que povoam nossas casas e ruas, escolas e salas
de aula, dias e noites. Diferentes, que são os homossexuais, negros, índios, pobres,
mulheres, loucos, doentes, deficientes, prostitutas, marginais, aidéticos, migrantes,
colonos, criminosos, infantis-adultos, todos os que foram denominados minorias,
isto, todos os Sem...; os quais, por tanto tempo, ficaram borrados e excluídos,
calados e subordinados, dominados e pisoteados pela lógica da IdentidadeDiferença, mas que, hoje, por força de suas próprias lutas, são diferentes em simesmos, essencialmente-outros, não-idênticos, outros-diversos, puros em si
mesmos, não aceitando mais serem vistos como vítimas ou culpados, fontes do mal,
ou desvios a serem tolerados; e para que nunca mais suas diferenças sejam
governadas, traduzidas, calibradas, reparadas ou integradas ao velho Princípio da
Identidade Universal. (CORAZZA, 2009, p. 14).

Nesse tempo da diferença pura, as minorias no currículo não devem ser
essencializadas, cristalizadas, mas a mola-mestra do processo educacional. Seguindo pelas
entrelinhas para problematizar o tema, a recomendação das DCN-Pedagogia no artigo 3º
afirma que os estudantes de pedagogia trabalharão com base na relação teoria-prática,
fundamentados no princípio da interdisciplinaridade (BRASIL, 2006, p. 19). O PPC de
Pedagogia da UESB pensa na articulação do conhecimento além da interdisciplinaridade pela
transdisciplinaridade e interculturalidade. A “nova proposta pauta-se no princípio da
inter/transdisciplinaridade e interculturalidade, confrontando as diversas tendências
contemporâneas em movimento nacional para a reformulação do referido curso e das
licenciaturas” (UESB, 2011, p. 65).

O trabalho interdisciplinar deve prevalecer enquanto princípio norteador da práxis
docente favorecendo a sistemática da construção do conhecimento, e
consequentemente a adoção da curiosidade pesquisadora por parte do discente e ao
mesmo tempo colaborando na articulação do conhecimento e dos saberes
necessários à formação docente. (UESB, 2011, p. 96).
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Entretanto, o PPC não desenvolve o que seria uma proposta baseada na
transdiciplinaridade ou interculturalidade; a ênfase fica mesmo na interdisciplinaridade como
prática metodológica. Na mesma perspectiva, ressalta o plano de ação do curso de pedagogia
que contempla metas, ações metodológicas, objetivos e marco teórico:
O princípio da prática interdisciplinar não deve ser apenas mero instrumento de
retórica, deve se tornar concreto, e, para tanto, deverão constar na sua organização
metodológica atividades que expressem esta práxis interdisciplinar.
Destaca-se que interdisciplinaridade não é justaposição de disciplinas, nem
tampouco uma prática de aniquilação, onde uma disciplina se sobrepõe a outra, mas
sim a articulação necessária dos saberes docentes e disciplinares, numa postura
metodológica transformadora, capaz de inovar e construir novos conhecimentos a
partir da integração e colaboração entre os diversos campos do conhecimento.
(UESB, 2011, p. 99).

O plano de organização (DCN) mais uma vez se sobressai sobre o PPC; a
interdisciplinaridade das DCN é usada como forma metodológica da práxis pedagógica: “[...]
consiste em decalcar algo que se dá já feito, a partir de uma estrutura que sobrecodifica ou de
um eixo que suporta” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 21). Sobre a proposta
interdisciplinar Gallo sustenta:
As propostas interdisciplinares, porém, têm apresentado limites muito estreitos, pois
esbarram em problemas básicos como, por exemplo, a formação estanque dos
próprios professores, que precisam vencer barreiras conceituais para compreender a
relação de sua própria especialidade com as demais áreas do saber. Nesta
perspectiva, podemos afirmar que a proposta interdisciplinar, em todos os seus
matizes, aponta para uma tentativa de globalização, este cânone do neoliberalismo,
remetendo ao Uno, ao Mesmo, tentando costurar o incosturável de uma
fragmentação histórica dos saberes. (GALLO, 2001, p. 1, 3).

O pensamento de Gallo sobre os limites da proposta interdisciplinar fica evidente na
fala do professor, ao dizer que a interdisciplinaridade não acontece porque os colegas não
sabem dialogar sobre suas áreas de conhecimento, mas esbarra na autossuficiência individual,
no espírito sedentário, territorializado, em que as disciplinas e os conhecimentos os
paralisaram:
Mas veja só, então a questão da propriedade é muito séria, enquanto eu me
comporto nesse mesmo espaço e não posso dialogar com os outros não existe
interdisciplinaridade, não existe como fazer interdisciplinaridade sem diálogo, o
diálogo passa pelo campo dos saberes, não sei talvez, cada um tem seus medos de
dialogar com o outro, e a partir desse medo não mantém um contato mais saudável,
e perde a dimensão educativa, perde a dimensão dos saberes, do construir e do
aprender. Essa a relação que estabelecemos hoje dentro de um colegiado, cada um
com as suas preocupações, e isso sem querer apontar para ninguém. (Virtual).
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Pensar pelo viés interdisciplinar é ainda um pensamento territorializado, sedentário,
sem potência de fazer as diferenças vibrarem no arco-íris de cores, sem permitir que os
princípios rizomáticos de conectividade, heterogeneidade, inundem o currículo de dúvidas,
acredita Mona Lisa. Pelo contrário, o currículo está cativo ao conhecimento arborescente,
compartimentado, engavetado, como afirma o professor.
E por mais que a perspectiva do PPC saliente que a interdisciplinaridade é
colaboração entre saberes, a estrutura curricular do curso de pedagogia contradiz esse
pensamento, quando impõe pré-requisitos para cursar determinadas disciplinas. A
compartimentalização e a hierarquização do saber são perceptíveis, disciplinas introdutórias;
depois algumas disciplinas mais “sólidas”, até chegar às disciplinas práticas, voltadas aos
estágios. Implicitamente está posta uma relação de poder entre as disciplinas: “A palavra
disciplina apresenta, porém, um duplo sentido: tanto induz à delimitação de um campo
específico como à hierarquização e ao exercício do poder” (GALLO, 2001, p. 4).
Outro ponto que mostra que o PPC reconhece a interdisciplinaridade como caminho
para uma práxis libertadora e transformadora, como se evidencia pela PPC, é o Eixo Temático
Interdisciplinar, com carga horária definida de 15h no formato de seminário, discussões
abertas a todos e à comunidade no final de cada semestre. Esse eixo foi criado com a intenção
de ser um nicho integrador do curso, estudando temáticas de necessidade da comunidade para
debater em todas as disciplinas, como enfatiza o PPC: “Este Eixo Temático Interdisciplinar
deverá constar de trabalhos desenvolvidos no decorrer do curso, devendo seu conteúdo ser
abordado nas diversas disciplinas, objetivando melhor compreensão por parte do discente
deste processo” (UESB, 2011, p. 101). Mas o eixo interdisciplinar apresenta fragilidades em
sua prática, pois não há diálogo. O diálogo não existe porque não há nomadismo, pelo
contrário, cada professor está firme em seu território (DELEUZE, 1997):

[...] mas qual é a ideia do eixo temático? Que ele possa ser um elemento que
consiga captar a diversidade cultural, que consiga captar essa diversidade que é a
educação básica, de contemplar o espaço da educação básica, que ele consiga
também realizar pensamentos, pluri, trans, multi e inter, que ele consiga superar os
parâmetros da minha disciplina, da minha propriedade, o meu maior problema
ainda com esta questão toda de reforma, e hoje como prática dentro do curso, é que
nós ainda somos donos, nós nos tratamos como cátedra. (Virtual).

Para a realidade descrita, Mona Lisa acrescenta a análise de Gallo: “Devemos,
entretanto, colocar a seguinte questão: a proposta interdisciplinar dá realmente conta de
superar a histórica compartimentalização do saber?” (GALLO, 2001, p. 2). A narrativa

88

descrita, “minha disciplina”, evidencia agenciamentos coletivos de enunciação preenchidos
pelo poder.
A professora Mona Lisa, nessa cartografia inventiva, tem conhecimento pelos
professores que o Eixo Temático Interdisciplinar no semestre de 2014.1 aconteceu no mês de
setembro, com o tema “Educação e Arte”. Mas nas observações das disciplinas que Mona
Lisa cartografou ela não viu nenhum tema condutor presente nas aulas. É...É..É...É está tudo
no plano da forma com um tom territorializado, sedentário, segmentado, numa linha dura.
Ainda sobre a interdisciplinaridade, pensar que professores se sentem proprietários
das disciplinas é porque cultivam um espaço sedentário, ou seja, um espaço agenciado pelo
aparelho do Estado. Não há espaço para um geocurrículo, pois este não tem território fixo,
não há um modelo a seguir: “Porque um currículo não é só um pensamento, mas a ética
desejante de viver com o caos e seus devires. E porque os educadores são arquipélagos:
territórios

atípicos,

difíceis

de

delimitar,

não

integráveis,

em

errância,

sempre

desterritorializados” (CORAZZA, 2010, p. 153), logo não há espaço para um rizocurrículo,
não há produção de subjetividade para a vivência de um conhecimento múltiplo e
heterogêneo.
A relação de hierarquização e poder entre as disciplinas se evidencia quando se trata
das temáticas sobre as diferenças. Pois exatamente, entre quarenta e cinco disciplinas
obrigatórias apenas cinco abordam preferencialmente a temática diferenças: Antropologia;
Educação, Gênero e Sexualidade; Educação e Relação Étnico-Racial; Educação Especial e
Inclusão; Linguagem Brasileira de Sinais – Libras. Essa forma de organização do currículo
Mona Lisa invoca Corazza para questionarem juntas:
Em vez de perguntar “o que é este currículo?” (que levaria à essencialização e à
igualação do não igual), privilegia certo comportamento do pensamento, indagando:
1) QUEM QUER? Quem é aquele que quer? O que quer aquele que diz? Quais são
as forças que dominam aquele que quer isso? Qual a vontade que possui aquele que
quer isso? Quem, então, se exprime e, ao mesmo tempo, se oculta naquele que quer
isso? Qual o seu tipo, isto é: a vontade, a força, o lugar e a ocasião em que ele quer?
Quem ou de qual ponto de vista quer isso? Esta vontade de poder (este “quem”?)
supõe o quê? Qual a imagem do pensamento pressuposta por esse tipo, que não é um
indivíduo, mas aquele que quer a vontade de? O que quer aquele (tipo) que diz,
pensa, sente ou experimenta isso? O que quer aquele que não poderia dizer, pensar,
sentir ou experimentar isso, se não tivesse tal vontade, tais forças, tal maneira de
ser? 2) QUANDO QUER? Em que condições? Em que caso(s)? 3) ONDE QUER?
Lugares? Circunstâncias? Pontos de vista? 4) COMO QUER? Por quais operações?
Por quais configurações de forças? 5) QUANTO QUER? Intensidade das forças que
querem isso? Extensão da vontade que quer isso? (CORAZZA, 2012, p. 11, 12).

Detectada a imagem do pensamento em que as diferenças compreendem uma
pequena parte do currículo, “QUEM QUER”? Quem quer um currículo em que muitas vozes
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não são ouvidas? Quem quer um currículo em que as diferenças são “acessórios”? Quem quer
um currículo disciplinar, arbóreo? E o que quer, por que quer? Quem quer essa imagem do
pensamento curricular do PPC, fundamentado em leis? Quem quer que esses conhecimentos,
essas disciplinas residam no currículo? Quem optou por esse estilo de vida?
[...] talvez o que a gente precisa é fazer esse movimento de pensar em cada
disciplina o porquê, é pensar sobre o conhecimento, ou seja, porque a minha
disciplina de História da Educação resolve trabalhar sobre isso e não isso, isso é
interrogar aquilo que está colocado lá para ser ensinado, é isso que cada um
precisa fazer, e na verdade é esse movimento que a gente precisa fazer
constantemente e não fazer para atender a uma demanda, por exemplo, que muitas
vezes é externa para certificar o curso; para isso, é esse descentramento que a
gente precisa fazer, então pensar o currículo não numa disciplina, num tipo de
professor que tem uma relação de envolvimento, que vai trabalhar, porque ele vai
continuar se esguelhando sozinho, num disciplina só e no mais todos falando a
mesma coisa, [...] eu acho que é urgente, eu acho que é urgente mudar;[...], eu acho
tem que mudar tudo, pensando aquilo que cada disciplina tenha escolhido para ser
ensinado e por que esse conhecimento? Porque não aquele; porque, ao produzir
esse, você leva uma série de outros e outros tantos [...] se você não produzir
movimento de colocar sob suspeita, eu acho que é isso, as disciplinas precisam
colocar sob suspeita aquilo datado de ser ensinado, hegemônico, canônico [....].
(Esquizofrênico, grifo nosso).

Alguns pontos da narrativa se caracterizam agenciadas pelo pensamento inventivo,
problemático, e merecem ser explorados: disciplinas para atender apenas a demandas
externas, ou melhor, agenciamentos estatais, leis, pareceres, resoluções. Por que não colocar
sob suspeita cada uma dessas disciplinas, sair do que deve ser ensinado, transgredir, ir além?
Outro movimento são as diferenças, que podem e devem atravessar todas as disciplinas. Em
História da Educação, por exemplo, pergunta o professor: “por que não estudar a história do
negro” (Esquizofrênico)? O atravessamento, o olhar rizomático, está fora, marcando a fala
sobre as diferenças apenas nas disciplinas canonicamente separadas para tal fim. Isso não
denota a produção de subjetividades com a busca por identidades? “[...] é modular quando
fica capturada, modelos identitários, modelos de vir a ser, quando casa com a moral e o
destino apropriado. Colando com modelos, produz sujeitos num processo de “igualismo”,
“mesmismo” e “xeroquismo” (FELDENS, 2014, p. 116,117). A produção de identidades para
o controle, negando um rizocurrículo pelas diferenças.
As temáticas sobre diferenças no rol de disciplinas obrigatórias são Gênero e
sexualidade, Educação inclusiva, Libras, Relações Étnico-raciais; Diversidade Étnico-cultural,
relativismo cultural. E quem quer que essas diferenças sejam abordadas dentro das disciplinas
obrigatórias? Já as disciplinas que tratam as diferenças, mas enquadradas nas disciplinas
optativas, são Educação Popular e Movimentos Sociais; História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena, e História da África; Gerontologia; Braile; Educação e Meio Ambiente; Educação
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Escolar Indígena. E quem quer que essas diferenças sejam acolhidas pelas disciplinas
optativas com carga horária menor, de apenas 45 horas, em detrimento de 60 horas das
obrigatórias? Problematiza o professor: “[...] fácil você colocar nas optativas porque
optativas não têm dono, a optativa não tem dono, mexer nas obrigatórias vai mexer na minha
carga horária, vai tirar minhas disciplinas, essas disciplinas poderiam ser justamente o
problema ser superado” (Virtual). A narrativa reforça que o agenciamento coletivo de
enunciação do plano de organização já criou raízes nos professores, impedindo caminhar por
outros caminhos, captar outros devires:
O poder está inscrito no currículo através das divisões entre saberes e narrativas
inerentes ao processo de seleção do conhecimento e das resultantes divisões entre os
diferentes grupos sociais. Aquilo que divide e, portanto, aquilo que exclui/inclui,
isso é poder. Aquilo que divide o currículo – que diz o que é conhecimento e o que
não é – e aquilo que essa divisão divide – que estabelece desigualdades entre
indivíduos e grupos sociais – isso é precisamente poder. Se quisermos examinar o
poder, devemos examinar as divisões e, sobretudo, aquilo que as divisões implicam
em termos de inclusão e exclusão. Quais conhecimentos estão incluídos e quais
conhecimentos estão excluídos do currículo? Quais grupos sociais estão incluídos –
e de que forma estão incluídos –, e quais grupos sociais estão excluídos? Como
resultado dessas divisões, dessas inclusões e exclusões, que divisões sociais – de
gênero, raça, classe – são produzidas ou reforçadas? E, naturalmente, a pergunta
mais importante a ser feita é: qual nosso papel, como educadores e educadoras,
nesse processo de divisão e, portanto de relação de poder? (SILVA, 2013, p. 193,
194).

Mesmo nessa relação de poder, não há como negar que existem diferenças mapeadas
pelo PPC, mas a dúvida é: de que forma elas estão incluídas? Entre as disciplinas obrigatórias
são minoria, e entre as optativas, de dezoito disciplinas seis discutem diferenças, sendo que os
alunos são obrigados a cursar apenas quatro durante o curso, ou seja, mesmo que o colegiado
ofereça as seis disciplinas optativas num período de quatro anos, apenas quatro serão cursadas
pelos discentes. Essa realidade de indignação em relação às disciplinas que tratam as
diferenças frente à formação do pedagogo está presente no relato do discente.
O curso não permite que você disponha do seu preconceito, mesmo aí voltando à
questão da diversidade sexual; se chego ao quinto semestre, se nos meus semestres
antecedentes o curso não permitiu que me desprendesse do meu preconceito, então
essa matéria optativa falando sobre sexualidade não vai me interessar; por mais
que não tenha afinidade com política, vou colocar entre as optativas uma de política
e vou excluir a de sexualidade; isso vai refletir dentro da sala de aula, o aluno
LGBT, dentro da sala, vou fazer a mesma coisa que fiz com a matéria no meu
período, no meu processo de formação: vou rejeitar, no meu processo de formação,
dentro da sala o aluno quem for LGBT, quem for estigmatizado pelos colegas, vou
colocá-lo como problema, vai ser mais fácil pra mim, vai ser mais fácil
problematizar o aluno ou problematizar 30, então é a mesma coisa, o currículo o
que faço com o currículo vou fazer a mesma coisa dentro da sala de aula , porque o
curso não permitiu me desprender do meu preconceito, acredito que o problema às
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vezes não estar na grade curricular, mas seja na forma com que ela é passada é na
forma que ela é transmitida. (Desejo).

Quantas temáticas poderiam levar os egressos a saber, como especulado na narrativa
do discente, narrativa agenciada na luta pelas minorias, aprender a não apenas conviver com
essas diferenças, mas, sobretudo, ter conhecimento para problematizá-las, fomentando o
devir, agenciamentos para as linhas de fuga, a fim de possibilitar uma potência no pensar,
logo no agir, porém não chegarão aos egressos, pois o currículo simplesmente as prendeu em
sua grade, tornando um currículocriminoso. Logo, o currículocriminoso agencia uma
subjetividade pode-se dizer limitada, no sentido de o currículo pouco ter ofertado a gama de
conhecimentos existentes sobre as diferenças, porque “o exercício do pensamento se
conforma, assim, com os objetivos do estado real, com significações dominantes como as
exigências da ordem estabelecida” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 12). Na ideia deleuziana,
de que o pensamento se conforma, produz-se uma subjetividade serializada, segmentada nos
parâmetros legais.
Esse currículocriminoso para Mona Lisa soa como dogmático, arbóreo, no plano da
organização, pois o PPC é extremamente orientado por normas oficiais, disciplinarizado,
prendendo as diferenças dentro da grade curricular em disciplinas esporádicas que iniciam
timidamente com Antropologia Cultural no segundo semestre. Segundo a ementa trata de
conceitos como cultura, alteridade, etnocentrismo, diversidade étnico-cultural. Passado esse
período, apenas no quinto semestre volta com as temáticas sobre as diferenças com a
disciplina Educação Gênero e Sexualidade. E depois, somente no final do curso, no sétimo e
oitavo semestres, são oferecidas as demais disciplinas (Libras; Educação Especial e Inclusiva
e Relações Étnico-Raciais), que abrigam especificamente as diferenças.

Então comprometeu o primeiro, o segundo e o terceiro semestres, dá também para
pensar essas disciplinas lá no final do curso?[...] nós temos um problema da
disposição das disciplinas não porque elas estão lá por acaso, elas não estão lá por
acaso, nós temos um problema porque não dá para compreender que algumas
discussões chamadas fundamentos sejam trabalhadas depois, fundamentos é o
entendimento de alicerce, não se faz uma casa para depois se fazer a alvenaria, é
preciso fazer a alvenaria, então essas disciplinas estão aí, consideradas como
alvenarias [...]. (Virtual).

Quando se cartografa que as temáticas sobre as diferenças aparecem como
“acessórios” no currículocertinho revela-se, justamente por isso, porque as disciplinas do eixo
fundamentos da educação são tidas como essenciais e necessárias na composição do currículo,
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estando em lugar de destaque no fluxograma. A narrativa de Virtual mostra as diversas vozes
estatais, as vozes da maioria tradicional e moralizante, ao dizer da necessidade de se ter os
fundamentos da educação no primeiro semestre. Mas por que essas são consideradas mais
relevantes do que as disciplinas que tratam das questões sobre as diferenças? Porque essas
vozes são ouvidas ?
Mona Lisa retorna mais uma vez à indagação: de que forma essas diferenças estão
sendo incluídas no PPC? Para cumprir somente determinações legais? Situadas apenas nas
ementas e isoladas, marcando identidades? A realidade dos currículoscriminosos é
essencialmente crítica. O PPC do curso acolhe temáticas ligadas às diferenças por
determinações oficiais, como o caso da inclusão da disciplina Libras, que se dá em virtude do
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Seu artigo 3º destaca: “A Libras deve ser
inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o
exercício do magistério” (BRASIL, 2005, p. 1). E nas DCN-Pedagogia, 5º, inciso X, está:
“Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambientalecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões,
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras” (BRASIL, 2006, p. 20, grifo nosso).
O PPC abrange quase todas essas diferenças determinadas pelos documentos oficiais.
“A negação é a diferença, mas a diferença vista do lado menor, vista de baixo. Ao contrário,
endireitada, vista de cima para baixo, a diferença é afirmação” (DELEUZE, 2006, p. 92). O
PPC só tem agregado as diferenças como afirmação mediante leis e pareceres, mas as
diferenças como negação que ultrapassa estas afirmadas, “que são os homossexuais, negros,
índios, pobres, mulheres, loucos, doentes, deficientes, prostitutas, marginais, aidéticos,
migrantes, colonos, criminosos infantis-adultos, todos os que foram denominados
minorias, isto, todos os Sem...” (CORAZZA, 2009, p. 14, grifo nosso), ondem se encontram
essas diferenças no currículo? Currículoscriminosos ocultam, segregam, são máquinas
abstratas agenciadas pelo Estado, são máquinas binárias.
[...] o novo currículo é fruto dessas questões todas ... é que muitas destas questões
quando chegam ao currículo chegam também a partir de outro movimento, que é o
movimento de institucionalização, de normatização [...] quando a pro-reitoria de
graduação esteve aqui recentemente, por exemplo, tem a legislação do MEC tal e
tal para atender a alguma coisa de meio ambiente, o currículo precisa estruturar,
uma vez que existe uma demanda que é legal, mas isso acho que só é uma parte do
movimento, porque construir a legalidade torna isso obrigatório do ponto de vista
da lei, isso passou antes por esse processo de movimento de enfrentamento, e é dos
movimentos sociais em grande parte; as questões raciais vêm da luta do movimento
negro desde as primeiras décadas do século, dos anos 70, um enfretamento de uma
luta de tomada de poder de diversos espaços, do próprio governo, do
reconhecimento do próprio governo nos anos 90 de que o Brasil é um país onde o
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racismo existe e existe de forma muito perversa, e não cabe mais negá-lo.
(Esquizofrênico).

O movimento relatado pelo professor, de institucionalização dos temas sobre
diferenças por meio de lutas é um fato, confirmando o que Deleuze (1997) analisa sobre as
linhas molares e moleculares - elas se intercruzam. Quando era apenas um movimento de luta
das minorias em seus devires era totalmente molecular, mas quando pede a institucionalização
se torna molar, mas isso não quer dizer que é apenas molar, mas molecular também; molar
por se tornar norma e molecular por tratar de movimentos minoritários. Nesse mesmo
pensamento é possível questionar o posicionamento do professor e das minorias em meio à
institucionalização: é possível ir além do determinado?
Sobre a construção da reforma curricular, Mona Lisa entende que teve
territorializada no antigo currículo, pois o processo de desterritorialização se deu timidamente
comparado ao currículo anterior, pois apenas cinco disciplinas foram extintas, criando oito
novas disciplinas mais o Eixo Temático Interdisciplinar. Das oito novas disciplinas apenas
duas tratam especificamente de questões ligadas às diferenças (Libras e Relações ÉtnicoRaciais). As demais disciplinas que tratam das temáticas sobre as diferenças existiam no
currículo anterior, como Educação Sexual, hoje Educação Gênero e Sexualidade, Educação
Inclusiva, agora Educação Especial e Inclusiva e Antropologia Cultural, sendo que foram
ampliadas ou resinificadas.
As disciplinas consideradas fundamentos da educação continuaram como no
currículo anterior a reforma. Por quê? Porque ser nômade é difícil, deve desvencilhar-se, optar
pelo caos, por um currículo problemático, arriscar-se a produzir outras subjetividades e
permitir construir outras subjetividades. “O que é esmagado e denunciado como nocivo é tudo
o que pertence a um pensamento sem imagem, o nomadismo, a máquina de guerra, os devires,
as núpcias contra naturezas, as capturas e os roubos, os entre-dois-reinos, as línguas menores
ou as gagueiras na língua” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 12). Tudo isso se destrói porque
implica o impensável, produzindo subjetividades pela contrarreforma.
Analisar as diferenças no currículo significa sair da generalidade, representação,
homogeneização, uno, determinação, semelhança e identidades unificadas (DELEUZE, 2006).
Pensar a diferença na filosofia da diferença é muito além de pensar apenas as diferenças entre,
mas a diferença ontológica do ser em devir. Deleuze não estudou a diferença propriamente
entre brancos e negros, cristãos e muçulmanos, mulher e homem, heterossexuais e
homossexuais, entre outros binarismos, mas a diferença, logo a multiplicidade, as pluralidades
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do devir ontológico. O que a filosofia da diferença acrescenta ao currículo é a possibilidade de
refletir

sobre

as

diferenças

em

um

movimento

intenso

de

desterritorialização,

reterritorialização, devir, máquina de guerra em potenciação, da experiência do fora “das
minorias contra as maiorias” (LEVY, 2011, p. 100).
O mapeamento nas entrelinhas continua pelas demais disciplinas do currículo, com
um olhar pelas ementas de todas as disciplinas, a fim de cartografar como as diferenças
aparecem, ou se aparecem, nos ementários das disciplinas obrigatórias. Das quarenta
disciplinas que não tratam propriamente das temáticas diferenças, apenas sete dizem envolver
nos seus ementários questões relacionadas às diferenças; isso se dá de forma tímida, portanto.
São elas: Educação do Campo sobre os Movimentos Sociais e as Desigualdades Sociais;
Educação e Sociedade, tratando dos problemas culturais e desigualdades sociais; Estágio II “vivências com a diferença, diversidade, pluralidade cultural, social e humana” (UESB, 2011,
p.145); Literatura Infantil, sobre a relação com as etnias indígenas, negras e demais;
Metodologia do Ensino de História, sobre o preconceito nos livros didáticos; Políticas
Públicas da Educação I abordam os movimentos sociais e sindicais, e Sociologia da Educação
II as desigualdades sociais e escolares no Brasil, sobre a estrutura curricular de currículo
resolvido, assentado, (CORAZZA, 2002) e sedentário, comenta o professor:

[...] chega-se à universidade com uma estrutura, por exemplo, de currículo como
esta, porque assim, penso a forma que cada disciplina é pensada e organizada [...],
por exemplo, lá em Jequié tem a disciplina com esse nome Didática para as
Relações Étnico-raciais; a didática poderia pensar essas questões, na verdade a
grande questão, o grande problema, é que essas disciplinas mais canônicas
continuam mais estruturadas e pensadas a partir de um tipo de conhecimento que
ainda não aprendeu, por exemplo, a se pensar nessa relação com essas tantas
outras temáticas. (Esquizofrênico).

Nas disciplinas que incluem as diferenças como temas das ementas, percebem-se
claramente diferenças cristalizadas em contrapartida de diferenças silenciadas. Por que
somente essas disciplinas acolheram as diferenças? “A diferença está atrás de toda coisa, mas
nada há atrás da diferença. É próprio de cada diferença passar através de todas as outras e de
se “querer” ou de se reencontrar através de todas as outras” (DELEUZE, 2006, p. 94). Um
currículo pelas diferenças não tem as diferenças apenas para cumprir determinações legais, as
quais devem ser acolhidas, porque fazem parte da luta das minorias contras as maiorias, de
uma educação menor contra a educação maior, a fim de ver seus direitos serem reconhecidos.
Mas um currículo pelas diferenças rompe com a imagem de apenas ser oficial, as diferenças
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atravessam todo o currículo pela sua transversalidade, produzindo subjetividades marcadas
pela singularização.
Portanto, um currículo que prende as diferenças em suas grades confirma apenas o
viés institucional; além do mais, muitos professores continuam com uma postura sedentária
em meio à imensidão de conhecimentos rizomáticos. Mona Lisa acredita que nessa imagem
curricular do PPC ocorre um agenciamento em que as subjetividades produzidas por meio
desse documento, o qual não é mero papel, sendo segmentar, molar, fundamentado em leis,
diretrizes, pareceres, produzem nos discentes e docentes uma subjetividade muito mais molar,
muito mais massificada, como diz Guattari. Mas que não deixa de, em meio às linhas de fuga,
produzir subjetividades moleculares, pois essas linhas se intercruzam. A vida não é
predefinida, apesar de se ter um currículo predefinido, pré-moldado, territorializado, mas os
sujeitos como agentes da sua vida podem bifurcar as ordens estabelecidas e escolher o seu
estilo de vida.

6.1 Por entre as linhas de fuga dentro da ordem estabelecida
Mas as bifurcações, as linhas de fuga, os rizomas, podem ecoar em meio a uma
imagem do pensamento curricular dogmática? Ou em meio a um currículocertinho? Ou um
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currículo que está fomentando um agenciamento coletivo de subjetividade na linha dura?
Deleuze e Parnet relatam a Literatura de Kafka, uma linha de fuga em meio a uma maioria:
O que é importante para nós em Kafka é, justamente, a maneira pela qual, através de
todos os regimes de signos que ele utiliza e pressente (capitalismo, burocracia,
fascismo, stalinismo, todas as "potências diabólicas do futuro"), ele as faz fugir ou
correr sobre um plano de consistência que é como o campo imanente do desejo,
sempre inacabado, mas que jamais falta nem legifera, nem subjetiva. Literatura?
Mas Kafka põe a literatura em relação imediata com uma máquina de minoria, um
novo agenciamento coletivo de enunciação para o alemão (um agenciamento de
minorias no império austríaco, já era, de outra maneira, a idéia de Masoch).
(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 99).

Mona Lisa, dialogando com Deleuze e Parnet, percebe que eles dizem que os
indivíduos e grupos são feitos por três tipos de linhas diferentes. A primeira são as de
segmentaridade dura, que está na profissão, na família e na escola; no caso da pesquisa na
universidade, com cursos isolados em departamentos diferentes, com currículoscertinhos.
Depois há uma linha de segmentaridade um pouco mais flexível, como a possibilidade de
fazer pequenas modificações no grupo, no indivíduo e na sociedade. E a última linha é que,
mesmo diante de uma segmentaridade dura como a família ou a educação, “o que se passa lá
embaixo, que conexões, que atrações e repulsões que não coincidem com os segmentos, que
loucuras secretas e, no entanto, em relação com as potências públicas: por exemplo, ser
professor, ou então juiz, advogado, contador, faxineira?” (DELEUZE, PARNET, 1998, p.
101).
Essa linha se manifesta de forma imprevisível e desconhecidamente - a linha de fuga,
constituída de um bloco de devires saindo da linha dura, da padronização, do oficial, e faz o
devir acontecer. Essas linhas justificam a pista “Oh, como tudo é incerto. E no entanto
dentro da Ordem” (Lispector). As linhas de fuga fazem o incerto acontecer dentro da ordem,
dos currículos-bandos que quebram as ordens estabelecidas. “Uma educação menor é um ato
de revolta e de resistência” (GALLO, 2008, p. 64). “Como fazer uma educação menor em
meio a uma educação maior”? Como fazer uma educação menor, das minorias dentro da
ordem, da segmentaridade dura? Gallo responde à professora Mona Lisa:
Sala de aula como trincheira, como toca do rato, o buraco do cão. Sala de aula como
espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, estabelecemos nossa militância,
produzindo um presente e um futuro aquém ou para além de qualquer política
educacional. Uma educação menor é um ato de singularização e militância. [...] para
fazê-lo acontecer; o professor militante, por sua vez, está na sala de aula, agindo nas
microrrelações cotidianas, construindo um mundo dentro do mundo, cavando
trincheiras de desejo. (GALLO, 2008, p. 65).
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Mona Lisa cartografou na sua pesquisadevir que em meio a uma imagem do
pensamento do PPC de uma educação maior do currículocriminoso, currículocertinho, ocorre
uma educação menor, traçando linhas de fuga no cotidiano do curso. A educação menor está
na formação de um grupo denominado “Coletivo Pró-Equidade Cabeça de Boi”, com
estudantes de vários semestres e dois professores do colegiado do curso, que estão
promovendo discussões sobre temáticas ligadas às diferenças.
O Coletivo Pró-Equidade Cabeça de Boi surgiu no sentido de uma linha de fuga, de
um devir em meio à educação maior do currículocertinho. A narrativa6 do criador do grupo,
aluno do primeiro semestre, de codinome Desejo7, revela a sua opinião sobre o currículo:
“Currículo inconsistente e que não abrange diversas temáticas para formação tanto do
docente como disponibilização de subsídios. Desculpa é um desabafo” (Desejo).
E quando Mona Lisa indaga sobre como as temáticas das diferenças são
contempladas pelo currículo, ele diz: “Ou como o currículo não contempla”. Nesse ritmo,
Mona Lisa pergunta: como você enxerga o currículo estando no primeiro semestre? “Precário
e preocupante. Essa discussão de gênero, sexualidade, entre outras, deveriam começar a ser
debatidas desde o primeiro semestre” (Desejo).
Então, em meio a um currículocriminoso o discente se encontra insatisfeito por
prender os conhecimentos sobre gênero e sexualidade em apenas uma disciplina determinada
e apenas em um semestre. Provocar a ruptura dessas segmentaridades dura com um grupo
“que tem por bandeira criar mecanismos de combate ao machismo, racismo, homofobia na
universidade e em escolas da comunidade” (Desejo):
O coletivo nasce do preconceito; quando vim fazer a minha matrícula, dois ou três
meninos falaram bem assim, escutei deles o comentário:
- Hi! Chegou mais um veadinho na Universidade.
Como militante do movimento LGBT aquilo me incomodou não de uma forma
agressiva, mas me fez refletir o porquê da minha presença, o que minha sexualidade
faz com que eles exteriorizam de forma agressiva o veadinho, mas um veadinho, por
quê? Eu falei assim: a universidade quando se está fora dela imagina assim, a
união da diversidade, lá posso ser de fato quem sou, mas quando chega lá vê que
não é essa realidade; o coletivo nasce do preconceito e nasce para combater o
preconceito. (Desejo)8.

A narrativa do discente revela é agenciada por diversas vozes, evidenciando o
envolvimento com os movimentos que lutam pelas minorias, como seu envolvimento com o
6

Essas narrativas foram produzidas em um bate-papo via rede social. Cartografar é combinar os mais diferentes
recursos em favor da pesquisa. Essa conversa foi estendida com diálogos presenciais.
7
O entrevistado disse que poderia identificar seu nome de registro, mas Mona Lisa preferiu colocar um
codinome inspirado em Deleuze.
8
Parte da entrevista pessoalmente.
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Movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT).
Sobre isso, é possível afirmar que a produção de subjetividades do discente, anterior ao curso,
é marcada por um agenciamento coletivo de enunciação ligado às causas sociais, em favor dos
movimentos considerados minoritários. Esse processo de subjetivação e agenciamento
continua transbordando na vida acadêmica do discente, movimentando outros processos de
agenciamento dentro do curso.
“Se a educação maior é produzida na macropolítica, nos gabinetes, expressa nos
documentos, a educação menor está no âmbito da micropolítica, na sala de aula, expressa nas
ações cotidianas de cada um” (GALLO, 2002, p. 173). A ação do discente ao criar dentro da
universidade um grupo de protesto, as subjetividades que foram e estão sendo produzidas para
a massificação, para o padrão, estão dispostos a agenciar novas subjetividades para o desejo, o
desejo artístico da vida.
No processo contínuo de se construir, o currículo e todo o curso de Pedagogia
integram mais um potencializador. Mas, os movimentos anteriores de subjetivação marcam
processos diferentes de como o currículo afetará cada envolvido. Ao começar a mapear o
Coletivo Pró-Equidade Cabeça de Boi, o currículo é percebido e sentido de forma diferente
por envolvidos no grupo, principalmente os que vêm com trajetória nos movimentos sociais.
Esse marcador e essa subjetivação são diferenciais ao serem submetidos ao processo de
subjetivação do curso.
Por essa ação cotidiana, o Coletivo Pró-Equidade Cabeça de Boi se dispõe a fazer
debates baseados em filmes, como na primeira sessão cinedebate, em maio de 2014, com o
tema Homossexualidade e Religião, no filme “Orações para Bobby”. Após o filme houve a
discussão do tema com um professor da UESB e um representante de religião Afro. Foram
convidados um representante espírita e um psicólogo, mas não puderam comparecer.
- Nossa! Você nem imagina como foi o debate...
- Você perdeu!
- Menina, o filme é polêmico...
- O debate foi polêmico.
- Não gostei, ficou apenas o olhar das pessoas que defendem as questões ligadas à
homossexualidade.
- Não vou ter um filho gay. (Sigourney Weaver, filme Orações para Bobby).
Cartografando diálogos nos corredores da UESB. Cartografando o filme.
Agenciamentos coletivos de enunciação. Diversos despertares, diversos olhares se
intercruzando, se formando, sendo agenciados, sendo provocados. “Não existe significância
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independente das significações dominantes, nem subjetivação independente de uma ordem
estabelecida de sujeição. Ambas dependem da natureza e da transmissão das palavras de
ordem em um campo social dado” (DELEUZE, GUATTARI, 1997a, p.12).
As afirmações revelam um processo de subjetivação em determinado campo social,
revelam as diversas vozes presentes nos enunciados ao chocar com determinada realidade,
vozes da moral, vozes da religiosidade, vozes da tradição, vozes agenciadas. “Mas um
agenciamento coletivo que determinará como sua consequência os processos relativos de
subjetivação, as atribuições de individualidade [...] é o agenciamento, tal como surge
livremente nesses discursos, que explica todas as vozes presentes em uma voz” (DELEUZE,
GUATTARI, 1997a, p.13).
Sobre as consequências relativas aos agenciamentos que produzem os processos de
subjetivação, há a relação do currículocertinho na formação do discente, situação colocada
em xeque pelo discente:

Temáticas que não estão dentro da sala de aula, que deveriam estar no currículo e
que são de suma importância na formação do futuro pedagogo, porque vou lidar
com alunos de diversas religiões, de diversas sexualidades, e como o currículo
como futuro pedagogo não me formar, não me orientar, como devo lidar com a
diversidade, como conciliar dentro de um espaço diversas religiões, diversos
pensamentos, então, como o currículo não me propicia essa formação? (Desejo).

O coletivo surge para provocar outros agenciamentos, limitados ainda pelo PPC.
Agenciamentos atravessados pelo desejo revolucionário de produzir subjetividades além das
determinações legais, além do limite curricular. “Se não se montar uma máquina
revolucionária capaz de se fazer cargo do desejo e dos fenômenos do desejo, o desejo
continuará sendo manipulado pelas formas de opressão e repressão” (DELEUZE, 2013, p.
29).
O coletivo, como essa máquina revolucionária que quer fazer o desejo pela liberdade
florescer, fez outra sessão de cinedebate: Racismo e Cotas Raciais, com a participação de uma
professora do Grupo de Estudo Órgão de Educação e Relações Étnicas (Odeere), um
professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, egresso de Pedagogia da UESB, e
três professores do campus de Itapetinga.
Sentada na cadeira do auditório da UESB, ouço gritos mais ou menos assim:
- Sou negra! É porque sou negra!
Declama a discente em uma apresentação belíssima, mostrando a resistência e os
preconceitos sofridos por ser uma menina negra.
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Documentário “Preto no Branco – Nem tudo é o que parece”, Canal Futura: ‘No
Brasil existe uma democracia racial. Democracia racial?’. ‘Brancos e negros hoje são iguais.
Iguais?’ ‘Preconceito [...], isso faz parte da dimensão subjetiva’.
- Quando entrei na universidade cantou a música: Tem dois negrinhos... (professor,
UEFS).
- Acho que há um pouco de QI a mais, entendeu? No branco (Preto no Branco – Nem
tudo é o que parece).
- Porque a Universidade, o shopping tem o porteiro negro? (professora, UESB).
Entre essas narrativas, entre o coletivo, entre a Universidade, entre o PPC, entre os
professores do campus, entre os discentes, entre as vozes presentes no documentário, revelamse agenciamentos coletivos de enunciação, logo, um processo de subjetivação, estilos de vida,
sujeição a processos de subjetivação capitalísticos, precários, homogeneizadores, que repelem
as diferenças e as inferiorizam. Mas há outros agenciamentos dispostos a provocar, a
desterritorializar e fomentar a produção de subjetividades para as diferenças. Isso o coletivo
propõe:
Logo inicialmente eu pensei [...] a universidade não se movimenta sobre as causas
feministas, homossexuais [...] uma coisa muita fechada, então vamos começar um
grupo na universidade para movimentar, para tirar aquele negócio de pedagogia, o
povo que bate palma do ilariê, ilariê, ilariê, vamos fazer história, o currículo não
oferece fazer história, oferece apenas aprender, não fazer a sua história.
(Multiplicidade).

A ação da discente expressa uma educação menor em meio a um currículocertinho,
organizado, mas que precisa se movimentar, que precisa sofrer outros agenciamentos. As
características de uma educação menor estão primeiramente em desterritorializar, ou seja,
sair dos dogmas da educação maior promovendo aprendizados insuspeitados, resistindo à
máquina abstrata agenciada pelo Estado (GALLO, 2008).
A segunda característica de uma educação menor refere-se à ramificação política,
firmando como ato político de resistência às políticas oficiais (GALLO, 2008). E a última
característica é o valor coletivo: “Na educação menor, não há possibilidade de atos solitários,
isolados, toda ação implicará muitos indivíduos. Toda singularização será, ao mesmo tempo,
singularização coletiva” (GALLO, 2008, p. 68).
Todas as características de uma educação menor estavam presentes quando se criou o
grupo: ao promover debates entre os membros do grupo, para a comunidade acadêmica e toda
a sociedade sobre as temáticas que tangem às diferenças, não são contempladas no currículo.
Mas se são, ocorrem esporadicamente, portanto desterritorializando o currículo proposto,
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sendo um ato político de resistência e revolta. “Uma minoria nunca existe pronta, ela só se
constitui sobre linhas de fuga, que são tanto maneiras de avançar quanto de atacar”
(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 36).
Mas a característica que empiricamente sentida é o “valor coletivo”, pois isso
movimentou o olhar de muitos discentes ao participarem do cinedebate. Essa conduta foi
percebida nas aulas observadas pela professora Mona Lisa, em que houve a ponte entre o
cinedebate e a aula de Educação Gênero e Sexualidade, na qual se discutia a teoria Queer
- Teoria Queer? (discente).
- Que é isso, professor? (discente).
- Vem para problematizar e questionar as identidades sexuais e desconstruir a ideia
de normal e anormal (professor).
- Como os professores vão lidar com isso se não foram preparados? (discente).
- As crianças estão preparadas para lidar mais do que os adultos. (discente).
- Tem temas que as crianças não estão preparadas. (discente).
- Trabalhar a sexualidade é uma questão delicada. (discente).
Além dessas falas, Mona Lisa narra que uma aluna e o professor apresentaram o
filme “Orações para Bobby” como exemplo da realidade da homossexualidade. O debate
sobre a homossexualidade foi contagiante, mencionando exemplos de outros filmes, como
“Minha vida cor de rosa”. E havia preconceitos embutidos: - Ele é tão bonitinho, mas é gay.
O professor problematizou e levou os discentes a refletir sobre o mundo marcado
pela “heteronormatividade”9. Uma educação menor é pura multiplicidade.
“As diferenças de multiplicidades e a diferença na multiplicidade sempre substituem
as oposições esquemáticas e grosseiras” (DELEUZE, 2006, p. 260). Pensar como antes não se
pensava, desterritorializar o pensamento e reterritorilizar em outro lugares talvez seja o
movimento mais difícil de ser feito, pois nossas subjetividades, apesar de não estarem
acabadas, passaram por processos de construção, na maioria das vezes submetidas pela linha
segmentar, molar. Mas como nossas subjetividades estão sempre em devir, outros desejos
muito mais caóticos e cheios de multiplicidade que podem produzir experiências para as
diferenças são produzidos quando permitem o desejo brotar. Só é possível esse acontecimento
quando se promovem currículos-bandos que corrompem os oficiais ou currículos que
produzem o desejo.

9

Conceito trabalhado na aula Educação Gênero e Sexualidade pelo o professor da disciplina, que refere ao
mundo marcado pelo o pensamento heterossexual.
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No mapeamento intensivo, “é preciso ficar à espreita dias e noites, em jejum de si
mesmo, para poder captar e surpreender a sucessão de escuridões” (LISPECTOR, 1998, p. 55,
56). Estando à espreita nas observações10 das aulas de Educação Gênero e Sexualidade e
Educação e Relações Étnico-Raciais, Mona Lisa cartografou linhas de fuga, uma educação
menor em meio a uma educação maior, mas observou as linhas dura e segmentar estarem
presentes. “Essas linhas, contudo, não são fáceis de desenredar, cada uma trabalha nas outras,
interagem entre si” (OLIVEIRA, 2012, p. 66), “as três linhas não param de se misturar. [...]
Elas se transformam e podem mesmo penetrar uma na outra” (DELEUZE; GUATTARI,
1997, apud OLIVEIRA, 2012, p. 66).
Na pesquisa inventiva, capturar aquilo que toca, que mexe, que movimenta. “Mas de
repente esqueço como captar o que acontece, não sei captar o que existe senão vivendo aqui
cada coisa que surgir e não importa o quê” (LISPECTOR, p. 11). Foram vivenciados o clima,
as aulas, o ambiente pedagógico por meio de filmes, e a disciplina Relações Étnico-Raciais se
elaborando...
- Esse escravo é meu! (Joana Maria da Conceição, no filme “Quanto vale ou é por
quilo?”).
- Olha só, essa menina é que nem eu [...] ela investiu na imagem dela. Ela casou com
um cara cheio da grana, ele deu tudo para ela, roupa nova, plástica, acho que a gente tem que
sentir que nem eles, para a gente ser que nem eles (fala da personagem Clarinha ao marido
negro).
- Esse toco de braúna (ao aparecer Lázaro Ramos na cena do filme). (discente sétimo
semestre).
- Os negros, acho que sofrem muito preconceito ainda. (discente, sétimo semestre).
- Porque a gente não se inclui, os negros, nós, negros. (professor).
“Sim, esta é a vida vista pela vida” (LISPECTOR, 1998, p. 11). A vida sendo
construída dentro de uma disciplina pensada para contemplar a discussão sobre preconceito
racial, raça, etnia, questões indígenas; leis 10.639 e 11.645/08. Essa é a vida sendo
descortinada mostrando suas nuances, na mais autêntica imanência, revelando a lógica
binária: branco/ negro; escravo/livre; pobre/rico; igual/diferente, lógica que revela a distância
10

A escolha por fazer as observações nessas disciplinas se deu por tratar as temáticas diferenças, sendo que
poderia ser feita em mais três disciplinas (Educação Especial e Inclusiva; Libras e Antropologia), que tratam essa
temática. Mas essas disciplinas não estavam sendo ofertadas nesse momento (2014.1), só serão ofertadas em
2014.2. Impossibilitando, pois ficaria incabível para uma pesquisa de mestrado assistir às aulas em todas as
referidas disciplinas. Sendo que essas observações iniciaram logo após o começo do semestre (2014.1),
precisamente duas semanas após o início das aulas; terminaram no fim do referido semestre.
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presente e gritante, que provoca sentimentos subjetivos diversos no branco e no negro, no
escravo e no livre, no pobre e no rico, no igual e no diferente, que passaram por processos de
agenciamentos de subjetividades diferentes, porque há uma construção, há um agenciamento
coletivo de enunciação que diz como é ser branco, e como é ser negro, ou como é ser rico e
como é ser pobre. Isso não passa de construções fundamentadas em discursos do hegemônico,
que são o branco, o rico, o igual, ou seja, o que está no padrão.
Na linha dura e segmentar o plano da organização é tão estruturado, arraigado,
territorializado e permanece mesmo em meio às linhas de fuga do professor militante
(GALLO, 2008) das disciplinas observadas. Mona Lisa cartografou ações: todos os dias a
lista de frequência que os alunos deveriam assinar, um controle explícito; os temidos e
famosos fichamentos de cada texto, uma forma de poder, controle; o silêncio, ouvir o
professor, cumprimento da carga horária; frequência, o dia da aula; assistir e prestar atenção
na aula, diferentemente de estar conectado aos celulares, às redes sociais; a avaliação, como
atividades em grupo. Falou-se até em prova, contestada pelos alunos; a nota; o cumprimento
da ementa com os conteúdos programáticos.

Eu acho que a disciplina agencia um tipo de relação, é claro se não faria sentido
elas estarem no currículo [...] na verdade é a própria lógica como a universidade
deve funcionar também prevê a disciplina, ou aquilo, as cobranças da disciplina,
porque há a disciplina e as cobranças da disciplina, para passar, para a nota, que é
para isso, para aquilo, fora dela o tempo é outro tempo, e a relação é outra relação,
você potencializa para uma série de outras questões, tenho ficado contente nesse
aspecto, contente por um lado, por outro lado tenho pensado... como as
subjetividades estão a todo tempo sendo produzidas, se consegue produzi-las talvez
de forma mais intensa com determinadas turmas, com outra turmas não.
(Esquizofrênico).

Como Deleuze e Guattari (2012) afirmaram, a linha dura está por toda parte, e as
disciplinas, analisadas pelas “cabeças pensantes” da universidade, inspiradas nas legislações
nacionais, fazem com que as disciplinas com suas ementas próprias solidificadas sejam
executadas como o professor bem disse, cumprindo normas legais. Mas a linha molar não
pode parar as demais linhas que existem. Deleuze e Guattari discorrem:
Todo um jogo de territórios bem determinados, planejados. Tem-se um porvir, não
um devir. Eis uma primeira linha da vida, linha de segmentaridade dura ou molar;
de forma alguma é uma linha da morte, já que ocupa e atravessa nossa vida, e
finalmente parecerá sempre triunfar. Ela comporta até mesmo muita ternura e amor.
Seria fácil demais dizer: “essa linha é ruim”, pois vocês encontrarão por toda parte,
em todas as outras. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 73, 74).
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Essas

linhas

estão

a

todo

instante

se

intercruzando

no

cotidiano.

O

currículocriminoso, o currículocertinho do PPC desterritorializado e reterritorializado ganha
vida, é bandido, atravessa a linha segmentar e passa pelas linhas de fuga, por meio da ação
devir do professor. Na sala de aula, o professor da educação menor subverte a lógica dura e
segmentar, porque “a educação menor compreendida como o trabalho cotidiano do professor,
na “solidão povoada” de sua sala de aula, numa produção coletiva com seus alunos, além e
aquém de toda política educacional, de todo projeto político-pedagógico, de qualquer plano
ou modelo de ação” (GALLO, 2013, p. 8).
Mona Lisa cartografou que a linha dura não parou o professor militante, pois no
trabalho cotidiano nas aulas das disciplinas Educação Gênero e Sexualidade e Educação e
Relações Étnico-Raciais, a discussão é marcada por um trabalho problematizador, para se
estudar as diferenças. E nas aulas Mona Lisa ultrapassou a mera pesquisadora que apenas
ouve e anota, mas vivenciou as aulas, questionou juntamente com o professor as imagens do
pensamento dogmático de muitos discentes, colocando-as para dançar:
- O que estou chamando de identidade? (professor).
- Marcas do corpo... Marcas de poder. (professor).
- O corpo produzido discursivamente... Drag queen produz um corpo que borra as
fronteiras de gênero. (professor).
- O outro como fonte de todo mal. (professor).
- Por que não se fala de uma identidade branca? (professor).
- Quem conhece um autor negro? (professor).
- Por que o gênero é produzido nas relações de poder? (professor).
- A norma não é colocada sob suspeita. (professor).
Cada opinião provoca um agenciamento coletivo de enunciação, todas são
agenciadas, e provocaram no professor subjetividades para a singularização, contra toda
forma de homogeneização, subjetividades destinadas ao desejo pelas diferenças. E como
professor problematizador, que não tem a resposta na manga, como é criticado por Silva, ele
provoca a produção de subjetividades para um devir minoritário.
Enfim, acho que estive o tempo todo provocando também, acho que no mínimo isso
gera no sujeito [...] que continua dizendo, dá para pensar essas questões, ou
percebe, as coisas até então que não tínhamos dado conta, a gente não percebia,
isso foi legal, mas determinadas temáticas são delicadas, é mais ou menos aquilo
que falo na última aula, o que suporto saber, o que meu coletivo, meu grupo suporta
saber, por exemplo, ou não suporta saber, ou também não suporta saber, e aí há
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determinados sujeitos ou coletividades que determinados assuntos eles não
suportam saber, e aí até aonde vou com isso?(Esquizofrênico).

Tratando especificamente a discussão do professor em cada disciplina, na de
Educação Gênero e Sexualidade Mona Lisa cartografou narrativas mais voltadas às temáticas
ligadas à homossexualidade e à sexualidade de modo geral. O movimento feminista, com o
discurso sobre gênero, foi a imagem do pensamento mais evidente nas discussões em sala de
aula; na disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais, os temas mais frequentes se referiram
às relações raciais, ao preconceito racial e à diversidade cultural, com foco na cultura afrobrasileira e pinceladas sobre a realidade indígena no país.
Com a imagem do pensamento não linear, não fechada sobre as disciplinas, apareceu
nas aulas um pouco de tudo e de tudo um pouco: fank, movimento LGBTTT, marxismo,
aborto,

prazer,

masturbação,

religião,

hermafrodita,

casamento

gay,

goys,

“#somostodosmacacos”, cotas, diferenças regionais, desenho animado, Disney, pobreza,
reprodução, escola, igreja, família, cristãos, demônios, facebook, aids, gravidez, movimentos
sociais, filmes, preconceito, “Quanto vale ou é por quilo?, “capitão do mato de ontem e de
hoje”, novelas, infância, pedofilia, “pequena sereia”, “A bela e a fera”, fofoca, idoso,
“chapa 2”, prazer, criança, professor, universidade, estereótipo, muçulmanos...
O mapa vivo das disciplinas, cartografado por Mona Lisa, é nítido. No cotidiano da
sala de aula, mesmo com todas as características de uma disciplina com notas, carga horária,
na ementa a seguir ocorrem as linhas de fuga. Acionadas pelo professor, pelos discentes, pela
imanência, possibilitam o pensamento rizomático, percebem o intercruzamento de
conhecimentos, apesar de ter ainda um ponto comum - a disciplina fragmentada. Mas na
diversidade de temáticas abordadas, sem serem sequenciais ou programadas, há
heterogeneidade, permitindo analisar de forma rizomática por serem discussões permeadas de
cores, sabores, dissabores, contradições, argumentações, resistência, desacordos, opiniões,
exemplos, preconceitos, liberdade... (essas disciplinas são ministradas pelo mesmo professor).
Há linhas que não se reduzem ao trajeto de um ponto, e escapam da estrutura, linhas
de fuga, devires, sem futuro nem passado, sem memória, que resistem à máquina
binária, devir-mulher que não é nem homem nem mulher, devir-animal que não é
nem bicho nem homem. Evoluções não paralelas que não procedem por
diferenciação, mas saltam de uma linha a outra, entre seres totalmente heterogêneos;
fissuras, rupturas imperceptíveis, que quebram as linhas mesmo que elas retomem
noutra parte, saltando por cima dos cortes significantes... Tudo isso é o rizoma.
Pensar, nas coisas, entre as coisas, é justamente criar rizomas e não raízes.
(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 22).
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Em meio à educação maior, de um currículo maior, ocorrem desterritorialização e a
passagem por diversos tipos de linhas “[...] algumas são impostas de fora, pelo menos em
parte. Outras nascem um pouco por acaso, de um nada, nunca se saberá por quê. Outras
devem ser inventadas, traçadas, sem nenhum modelo nem acaso” (DELEUZE, GUATTARI,
2012, p. 83). Os autores nos convocam para “inventar nossas linhas de fuga se somos capazes
disso, e só podemos inventá-las traçando-as efetivamente na vida” (DELEUZE, GUATTARI,
2012, p. 83). O professor dessas disciplinas inventou a sua linha fuga nas aulas, as narrativas
sobre as culturas indígenas. Nas observações, a cultura indígena esteve efetivamente nas
aulas, com exemplos de como a cultura de determinada localidade entende a concepção de
sexo, gênero, corpo, parentesco, a situação dos povos indígenas na contemporaneidade, enfim,
as expressões culturais dos povos indígenas. Narrativa muito viva do professor, rica e cheia de
vivências.

O que estou querendo dizer é que cada sujeito vai se produzindo a partir de suas
experiências também, no seu processo de autoformação, logicamente que esse
movimento vai se dar a partir de como cada um se concebe, se enxerga, é
atravessado pelas mais variadas experiências [...] o debate inclusive para alguns vi
um tipo de desejo de vontade pelo debate e porque parecia que era a produção de
um outro olhar, um outro entendimento até então meio controlado por algumas
questões, então sei lá, corre atrás disso, busca compreender; você tem os limites,
mas tem também o alastramento do debate, da discussão, o que acho extremamente
positivo. (Esquizofrênico).

O processo de produção da subjetividade nas disciplinas, como descreveu o
professor, depende de como cada um se produziu, ou se produz no decorrer da vida, e como
cada um sofrerá os agenciamentos, de que forma as diferentes linhas da vida o marcaram.
Mas o que influencia a militância do professor nas disciplinas Educação, Gênero e
Sexualidade e Educação e Relações Étnico-Raciais é que, em meio ao currículocertinho, ele
mostra as diferenças para problematização - ouvi, fala (fala muito!), discute, corrige,
pergunta, responde, enfim, leva o discente a sair da sua zona de conforto, a desterritorializar o
seu pensamento, forçando-o a questionar a realidade, pensar no diferente, pensar nas
diferenças. Para este professor Gallo chama de “o professor militante [...] aquele que, vivendo
com os alunos o nível de miséria que esses alunos vivem, poderia, de dentro desse nível de
miséria, de dentro dessas possibilidades, buscar construir coletivamente...” (GALLO, 2008, p.
61). Novas subjetividades em pleno devir, um devir minoritário de uma busca pela rebelião.
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6.2 Currículos como agenciamento coletivo de enunciação... nasce o desejo,
produzem-se subjetividades

“Ensina e aprende o que vive. E ao viver, estabelece relações entre si e os outros, que
vai tanto tatuando marcas como singularizando suas ações” (FELDENS, 2012, p. 7).
Fundamentada nesse pensamento, Mona Lisa enfatiza as marcas deixadas por professores,
pelo currículo, pelos projetos do curso, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (Pibid), e cursos de extensão nos desejos de pesquisa dos discentes do quinto e
sétimo semestres. Os desejos foram cartografados em questionários abertos entregues aos
discentes, com quatros questões, referentes à temática escolhida, o porquê, e se havia a
influência do currículo e dos docentes do curso.
Para Mona Lisa, cartografar o desejo de pesquisa dos discentes – o Trabalho de
Conclusão de Curso – Monografia foi movido por um senso de descoberta (LISPECTOR,
1998), sendo o que guia os discentes sucede de um senso de descoberta (LISPECTOR, 1998)
agenciado, pois “não existe enunciado individual, nunca há. Todo enunciado é produto de um
agenciamento maquínico, quer dizer, de agentes coletivos de enunciação” (DELEUZE,
GUATTARI, 1995, p. 51).
Para essa afirmação descrita acima de Deleuze e Guattari (1995) a quarta pista “o
que me guia é apenas um senso de descoberta” (LISPECTOR, 1998) revelou a Mona Lisa
quanto “a educação é, necessariamente, um empreendimento coletivo”, “[...] encontro de
singularidades” (GALLO, 2008a, p. 1). No quinto semestre, dos vinte questionários
respondidos, dez revelavam o desejo de pesquisar temáticas ligadas às diferenças: quatro
agenciadas pelo desejo de pesquisar educação inclusiva; quatro como resultado dos estudos
sobre gênero, um sobre a relação antropologia/infância, e apenas um manifestava o desejo
pelas relações étnico-raciais.
Ao revelar temas sobre diferenças, evidencia-se que “educar significa lançar convites
aos outros; mas o que cada um fará – e se fará – com esses convites, foge ao controle daquele
que educa” (GALLO, 2008a, p. 15). Como o caso do sétimo semestre: dos vinte e dois
questionários respondidos, apenas quatro eram agenciados pelo desejo de pesquisar as
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diferenças - “educação sexual”, “professor multicultural e intercultural”, “educação
ambiental”; “relações raciais”.
A diferença marca a vida. O mesmo currículo, os mesmos professores, mas marcas
de subjetivação diferentes, agenciamentos coletivos de enunciação distintos, que foram
submetidos ao longo do curso e da vida, gerando múltiplos interesses de pesquisa.
Sabendo, que, “Só a desejo agenciado ou maquinado” (DELEUZE, PARNET, 1998,
p. 77). A ideia da filosofia da diferença condiz com o mapa dos desejos dos discentes, pois
foram agenciados pelo currículo segmentar, duro, e pelas linhas de fuga da educação menor
do professor militante, pelo curso de extensão e pelo Pibid.

[...] entre multiplicidades segmentadas e não segmentadas, ainda que ambas devam
ser encontradas no mesmo currículo. O que se lhe afigura mais importante é que as
segmentações disciplinares de um currículo (tais como espaço, tempo, regras,
disciplinas) possuem linhas de fuga, devires, toda uma micropolítica que compõe,
claro, uma individualização normalizante, mas que também inventa outras maneiras
singulares de funcionar. (CORRAZA, 2004, p. 9).

Nesse mesmo pensamento do agenciamento dos desejos de pesquisa dos discentes
que se dão pelo plano de imanência ou consistência. No plano de consistência realiza-se
quando perguntado aos discentes o que os influenciou na escolha da temática. Vários
responderam que o professor “instigou uma discussão prazerosa sobre o assunto”
(DISCENTE A11), “o professor fala da temática de uma forma majestosa e convicta”
(DISCENTE N). Narrativas vibrando pelos agenciamentos produzidos nas aulas da educação
menor, do professor militante.
Além disso, são agenciados por questões que ultrapassam as disciplinas curriculares;
por meio do Pibid12, que também tem como professores coordenadores dos grupos os mesmos
das disciplinas ligadas à Educação Gênero e Sexualidade e Educação e Relações Étnicoraciais, além da disciplina de Libras, que ainda não foi ofertada, mas o professor trabalha a
temática “Educação Inclusiva no Pibid, e oferece curso de extensão sobre Libras. Esse foi o
plano de imanência que fez o desejo emergir.

11

A letra refere-se à letra inicial do discente.
O Pibid é uma iniciativa para aperfeiçoamento e valorização da formação de professores para a educação
básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência
desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica da rede
pública de ensino - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid)>, acesso em 10 mar. 2013.
12
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Eu acho que tem outra questão que tem potencializado tudo hoje, que é a atuação
do Pibid; com a relação dos estudantes com a escola e com todas essas temáticas
potencializam mais, dando talvez um fôlego maior. E produzido e intensificado essa
produção de subjetividade e um tipo de relação com as temáticas que é uma
relação, que é outro tipo de relação, com uma seriedade maior e um
comprometimento maior, que de fato como se não desse conta muito de construir só
na disciplina ou durante a disciplina. (Esquizofrênico).

O Pibid marca esse espaço de um agenciador que consegue agregar estudos, contato
com a prática docente, implicações inerentes à docência, produzindo uma subjetividade no
discente que ultrapassa a metodologia da disciplina ou as próprias limitações da disciplina,
como narra o professor sobre tempo, nota e ementa. Nesse aspecto, Mona Lisa pensa o Pibid
como linha molecular que não são as linhas de fuga ainda, mas já introduz certa
maleabilidade, formando um movimento na universidade mais livre, mais real, mais
potencializador. Como exemplo, discentes dizem quanto o Pibid agenciou, produzindo o
desejo de pesquisar as temáticas de pesquisa escolhidas:

Escolhi essa temática por influência do Programa Institucional de Iniciação à
Docência, do qual faço parte; ele me desperta a curiosidade de analisar as
contradições das políticas voltadas à educação do campo. E no currículo prescrito
da graduação só abordaria essa temática no fim da graduação. (DISCENTE F – V
semestre).
Após a entrada no Pibid iniciei algumas leituras, participei de eventos como esse
debate e publiquei um artigo, vivi a pesquisa-ação relacionada ao tema (educação
do campo). Devido a isso apaixonei-me pela luta. [...] Logo a influência é
exclusivamente por causa do Programa. (DISCENTE V – 5º semestre).
A escolha do tema foi por ter sido contemplada como bolsista do Pibid; lá conheci o
professor que me fez ter apego e despertar certa curiosidade pela educação
especial. (DISCENTE G – 5º semestre).

As narrativas das discentes do curso mostram o quanto o Pibid é potencializador,
capaz de produzir o desejo por determinadas temáticas, gerando um tipo de subjetividade que
os faz ter apego e se apaixonarem, influenciados pelas discussões. Certo, que, o agenciamento
coletivo de enunciação que tem provocado transformações incorpóreas nos discentes são os
professores coordenadores do grupo do Pibid, os quais estão a agenciar produzindo o desejo
de pesquisa voltado para as temáticas sobre as diferenças. Nada nasce do nada, tudo é
agenciado, maquinado, inclusive o desejo.

Então acho que a grande questão está aí, que subjetividades essas questões todas
produzem? O primeiro movimento é a produção de subjetividade, sabe como posso
dizer isso? Talvez exemplificando [...] tenho visto uma série de estudantes que se
voltam, que se interessam por essas questões temáticas, que estão envolvidos, que
estão seriamente envolvidos com o uso da leitura, de querer fazer pesquisa, de
querer fazer monografia, superanimados, porque no limite, o que a gente quer, o
que a gente deveria produzir é justamente essas subjetividades meio rebeldes, no
sentido que o Boaventura de Souza Santos vai trazer, produzir essas subjetividades
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rebeldes, inclusive produzir subjetividades no currículo para que ele se torne mais
rebelde, porque o nosso currículo na área é muito fomentador. (Esquizofrênico).

“O conceito de subjetivação pressupõe que o sujeito é algo produzido, fabricado, de
acordo com determinadas categorias históricas e culturais. Algo que varia, portanto, no tempo
e no espaço” (GALLO, 2013, p. 204). Uma fabricação em plena construção, diferentemente
da concepção de sujeito moderno, autocentrado e unificado. Dessa maneira, ter um currículoproblemático capaz de produzir subjetividades rebeldes que levam o discente a desejar bem
mais que fazer uma mera pesquisa de conclusão do curso, mas que provoque o desejo. O
desejo de ser marcado pelas temáticas sobre as diferenças, de ser afetado reinventando a
pesquisa na universidade e cursos de graduação.
O curso de extensão em Libras foi citado como agenciador nas escolhas das
temáticas sobre as diferenças. O currículo influenciou a escolha? Por quê? A discente
responde: “Não. Mas a oportunidade de fazer o curso de Libras, antes do oitavo semestre, me
mostrou e me incentivou a repassar o conhecimento adquirido. [...] esse professor me motivou
com suas palavras e conhecimento, e tenho aprofundado o assunto” (DISCENTE M, 5º
semestre). O professor de Libras e do curso de extensão relata sua relação com o currículo:
A começar pela construção do currículo, pelo fato da disciplina de Libras ser no
final do curso não teria orientando. [...] As disciplinas de Libras e de Educação
Especial e Inclusiva estão no oitavo semestre, juntamente com a disciplina de
Estágio e Trabalho Monográfico; parecem ser quaisquer disciplinas em meio a
essas disciplinas, e os alunos acabam não dando a devida importância. Só por meio
do projeto de extensão de Libras fiz despertar nos alunos o interesse, mas é pouco
apenas para 40 cursistas. (Atual).

O currículo pelo currículo é molar, linear e sequencial: “[....] ele é ainda muito
canônico, ele continua sendo muito canônico, e o problema disso é que normalmente e
geralmente se encontra na universidade lidando com essas questões, uma ou duas pessoas
falando do negro e do índio” (Esquizofrênico). Acrescentaria do surdo, de pessoas com
necessidades especiais, mas a ação do professor militante traz vida, agencia uma porção
marginal e artística ao currículo. Esses aspectos e tantos outros produzem subjetividades
rebeldes muito mais do que o próprio currículo.
Outro grupo de estudantes que quer pesquisar as diferenças disse que o currículo que
vivenciaram não influenciou a escolha, pois partiu de um desejo pessoal. Porém, ao analisar a
justificativa, há um agenciamento coletivo de enunciação pelo próprio currículo, que os
obrigam a pensar em um tema de pesquisa voltado à área educacional, e há um agenciamento
por sentir que existe uma lacuna no currículo em aprofundar determinadas temáticas, como
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“educação sexual”; “a contribuição da universidade para a formação de professores
interculturais e multiculturais”: “Porque discussões acerca dessa temática precisam a todo o
momento serem debatidas, pois há carência muito grande não só nas escolas de educação
básica como nas universidades” (DISCENTE S). O “fora” influenciou a escolha da temática,
e os desejos emergiram da construção do seu plano imanente como “potência” e/ou “virtude”,
como explicam Deleuze e Parnet:
Seria preciso dizer a um só tempo: você já o tem, você não sente um desejo sem que
ele já esteja aí, sem que ele se trace ao mesmo tempo que seu desejo – mas também:
você não o tem e você não deseja se não consegue construí-lo, se você não sabe
fazê-lo, encontrando seus lugares, seus agenciamentos, suas partículas e seus fluxos.
Seria preciso dizer a um só tempo: ele se faz sozinho, mas saiba vê-lo; e você deve
fazê-lo, saiba fazê-lo, tomar as boas direções, correndo risco e perigo. Desejo: quem,
a não ser os padres, gostaria de chamar isso de “falta”? Nietzsche o chamava
Vontade de potência. Podemos chamá-lo de outro modo. Por exemplo, graça.
Desejar não é de modo algum uma coisa fácil, mas justamente porque ele dá, em vez
de faltar, “virtude que dá”. (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 73).

Mas, todos os desejos dos discentes estão territorializados. O currículo maior das
diferenças centradas nas pluralidades deve ser estudado, excluindo as demais diferenças não
contempladas pelo PPC, sendo um currículocriminoso, agenciador, ou seja, o agenciamento
coletivo de enunciação no qual “nunca é um sujeito, um indivíduo, uma interioridade que
produzem algo. Toda produção é coletiva, seja a produção material, seja a produção espiritual,
seja a produção desejante” (GALLO, 2013, p. 214). As marcas expressas pelos discentes do
currículo territorializado estão nas disciplinas oferecidas.
Foi justamente quando comecei a ter aulas da disciplina Educação Ambiental que
me interessei pela temática. Gostava muito das aulas e pensei que se escrevesse
sobre esse tema faria com maior prazer e motivação (DISCENTE A, 7º semestre.).
[...] os assuntos discutidos na disciplina me fizeram ter convicção de que é sobre
isso que vou pesquisar. (DISCENTE A, 7º semestre).

Gallo explica que o currículo “é também o conjunto dos agenciamentos coletivos de
enunciação, o conjunto das ações dos vários professores e demais membros da comunidade
escolar, operando coletiva e concertadamente na produção das subjetividades dos estudantes”
(GALLO, 2013, p. 216). Neste ponto cabe questionar, pois isso, é com a professora Mona
Lisa, que não tem medo de dizer o que pensa. Quais outras subjetividades, contemplando as
diferenças, o currículo do curso de pedagogia da UESB de Itapetinga produziria?
A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência às duas formas
atuais de sujeição, uma que consiste em nos individualizar de acordo com as
exigências de poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a uma identidade
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sabida e conhecida, bem determinada, de uma vez por todas. A luta pela
subjetividade se apresenta então como direito à diferença e direito à variação, à
metamorfose. (DELEUZE, 1991, p. 113).

Para Mona Lisa, o currículo tem esse potencial, pois os desejos de pesquisa dos
discentes mostram seus processos de subjetivação sendo produzidos pelo currículo. No
mapeamento, as diferenças que o currículo abordou se manifestaram no desejo de pesquisa.
Mesmo a falta, ou seja, as diferenças não estudadas diretamente pela organização curricular se
materializaram como exigência ao curso e para o desenvolvimento profissional. Currículo é
vida, currículo produz vidas, afeta vidas.
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7 Atravessados por multiplicidades
No mapeamento inventivo de cartografar as imagens do pensamento que aparecem
nas narrativas dos discentes e docentes sobre diferenças do currículo do curso de Pedagogia,
Mona Lisa mapeou as nuances próprias da imanência da vida. Nada a priori, tudo
acontecendo e se desdobrando nas linhas que compõem a vida:
Afetamo-nos sempre. Afetar significa ser tocado, mexido, estremecido, balançado,
mudado, movimentando de determinado lugar. É o que fazemos através de nossos
corpos. Eles que se “tocam”, se perturbam, saem de seu ponto fixo e se tornam, por
instantes, indeterminados. Quanto mais nos afetamos, mais possibilidade de sairmos
do “lugar” dado nos surgem, mais “trememos os contornos”, mais possibilidade de
criarmos o não destino existe, porque maior vai ser a possibilidade da mistura de
mundos, da composição que vamos fazendo-perfurando o contorno, mais ar ventila.
Este poder de ser afetado traz uma potência de agir, ou uma potência de padecer.
Agir está relacionado com nossas afecções com o mundo. Os mundos que nos
cercam e nos fogem. (FELDENS, 2014, p. 157).

O currículo desenhado no PPC, professores, disciplinas, cursos de extensão e o Pibid
afetaram, agenciaram discentes, professores e comunidades, produzindo subjetividades as
mais diversas. Acredito que seja a dinâmica de pensar uma filosofia curricular, a imanência da
vida, sua pluralidade, a diferença inerente à própria vida.
Mas, não tem como negligenciar o currículo é um produtor de subjetividades,
subjetividades para as diferenças ou para as identidades? No mapeamento tem-se uma
dinâmica da vida: aqui estou neste curso, vivendo este currículo, mas quais trajetórias me
passaram além do currículo, ou antes, deste currículo? Isso é um marcador para entender
como o currículo me afeta, me produz.
Está a afetar, ser afetado... o currículo desenhado no PPC foi agenciado pelas
convicções legais e está agenciar por estas verdades. Verdades amparadas na máquina
abstrata do Estado, formando um currículo resolvido, um currículocertinho em que as
temáticas sobre as diferenças aparecem muito mais para cumprir determinações de resoluções,
diretrizes, formando uma imagem do pensamento curricular sobre as diferenças: Educação
inclusiva, Libras, sexualidade e gênero, relações étnico-racial e as questões ambientais todas
essas questões tratadas dentro da ementa curricular de forma esporádica.
Mediante a essa imagem do pensamento do currículo do curso de Pedagogia,
tratando sobre as diferenças Mona Lisa interroga: qual outra imagem do pensamento o
currículo do curso, tratando as diferenças, poderia ser pintada para agenciar subjetividades
muito mais rebeldes, em que as diferenças não fiquem presas à sua grade pré-moldada e
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arbórea? Por essa nova imagem do pensamento em que as diferenças e a multiplicidade sejam
a potência e que as temáticas sobre as diferenças transversalizem todo o currículo, com um
rizocurrículo permeado pela potência criadora da vida, a potência artística da vida, costurando
subjetividades singulares.
Mas, além de um currículo segmentar que formou a imagem do pensamento, cortado
pela linha dura da vida e diferente de um rizocurrículo permeado pelo desejo, pelas linhas de
fuga, está o professor militante no chão da universidade, com um desejo capaz de agenciar
subjetividades muito acima do que preconiza o currículo, a ementa. Está a agencia o desejo de
fazer o pensamento sair do dogmatismo, da mesmice, promovendo movimentos de constantes
desterritorialização e reterritorialização, a fim de forçar o pensamento a ser rebelde.
Pela imanência da vida, escolher ser pedagogo, formar-se, passar pela universidade,
cumprir os créditos determinados pela legislação nacional para obter o título de Licenciatura
Plena em Pedagogia... Não só de currículo forma-se alguém, mas de encontros, desejos e
escolhas. E nas escolhas estão os cursos de extensão, como de Libras e o Pibid. O discente, ao
submeter-se a projetos semelhantes, é afetado, agenciado, contaminado por suas causas,
construindo subjetivações acima de créditos curriculares, mas se direciona à arte de se
reinventar em meio ao plano de organização.
Esse mapeamento mostrou o que foi evidenciado ao tratar as diferenças no currículo,
mas problematizar o que não apareceu é preciso? É potencializador trazer todas as diferenças
que o currículo ainda não territorializou para desterritorializar, não no sentido de
conclamação, de convocação, de necessidade, não! Mas as temáticas sobre as diferenças
sejam elas quais forem, desde que há um devir minoritário, singular nessas temáticas, é
preciso aparecer. Contudo, Mona Lisa não explicita quais são as temáticas que o currículo
deveria abordar, não para ser mais um referencial e tornar mais uma lei. Mas, aquelas
temáticas que tornem ainda mais singular, ainda mais diferença pura, que faça com
desloquemos dos modelos representativos de subjetividades universalizantes.
Podem ser assim pensados os processos de subjetivação atravessados desde o PPC
com o currículocertinho, que prendem as diferenças em sua grade, o professor militante que
produz uma subjetividade muito mais rebelde em favor das diferenças, o grito dos “excluídos”
- o coletivo que sente que precisa manifestar as suas singularidades no curso, ao mesmo
tempo agenciando no tempo-espaço do curso outra perspectiva do que é ser pedagogo no
tempo da diferença, ademais, a produção do desejo para as diferenças agenciada por cursos e
projetos que ultrapassam a grade curricular. De forma geral, essa composição, que vai do
currículo aos projetos, produz um tipo de subjetividade diferente, desejos diversos. Logo, os
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discentes expressam as formas de subjetividades vividas pelas experiências curriculares e
“além-mar”13, em que o currículo tatua ora para as diferenças, com experiências que o
extravasam, ora para as linhas segmentares e duras da vida. Como a subjetividade é um estilo,
cada um escolhe o seu, já disse Deleuze.
Escolho o estilo pela potência da vida, pela liberdade, pelo sonho de viver um
currículo que não me enquadre, mas me deixe servi-lo numa espécie de “self service”, a fim
viver pelo desejo de me compor como queira. Quero experenciar esse desejo para me
envolver no gosto intensivo de conhecer e problematizar o pensamento das minorias, das
diferenças, esse é meu estilo de puro devir...

13

Conceito criado pela pesquisadora para evidenciar as experiências que ultrapassam as experiências
curriculares.
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ANEXO: MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
CARGA HORÁRIA – 3.395 CRÉDITOS - 157
NOVO CURRÍCULO - 2011.1

CODIGO
DEBI 707
DEBI 708
DEBI 709
DEBI 710
DEBI 700
DEBI 702

CODIGO
DEBI 711
DEBI 712
DEBI 713
DEBI 714
DEBI 715
DEBI 716

CODIGO
DEBI 717
DEBI 718
DEBI 719
DEBI 720
DEBI 721

I SEMESTRE (CH 435 - CRED 25)
DISCIPLINA
C.H.
Introdução à Sociologia (2)
60
Psicologia Geral (2)
60
Introdução a Filosofia (3)
60
História da Educação I (2)
60
Leitura e Produção de Texto
60
Trabalho Acadêmico e Científico
60
Eixo Temático Interdisciplinar
15

II SEMESTRE (CH 420 - CRED 23)
DISCIPLINA
C.H.
Sociologia da Educação I (2)
60
Psicologia da Educação I (3)
60
Filosofia da Educação I (2)
60
História da Educação II (2)
60
Antropologia Cultural (2)
60
Pressupostos Linguísticos para o Estudo da
60
Linguagem
Optativa I
45
Eixo Temático Interdisciplinar
15

CREDITO
(4.0.0)
(4.0.0)
(4.0.0)
(2.1.0)
(2.1.0)
(2.1.0) (1.0.0)

CREDITO
(4.0.0)
(2.1.0)
(4.0.0)
(2.1.0)
(2.1.0)
-

(1.1.0)
(1.0.0)

-

DEBI 723

Didática II (2)

60

(2.1.0)

DEBI 724
DEBI 725
DEBI 726

Gestão na Educação (2)
Política Pública Educação II
Fundamentos da Educação Infantil
Optativa III
Eixo Temático Interdisciplinar

60
60
60
45
15

(2.1.0)
(2.1.0)
(2.1.0)
(1.1.0)
(1.0.0)

CODIGO
DEBI 727

-

III SEMESTRE (CH 360 - CRED 18)
DISCIPLINA
C.H. CREDITO
Sociologia da Educação II (2)
60
(2.1.0)
Psicologia da Educação II (3)
60
(2.1.0)
Filosofia da Educação II (2)
60
(2.1.0)
Política Pública da Educação I
60
(2.1.0)
Didática I (2)
60
(2.1.0)
Optativa II
45
(1.1.0) Eixo Temático Interdisciplinar
15
(1.0.0) -

IV SEMESTRE (CH 360 - CRED 18)
DISCIPLINA
C.H. CREDITO
Metodologia da Pesquisa Educacional (2)
60
(2.1.0)

V SEMESTRE (CH 360 - CRED 18)
DISCIPLINA
C.H.
Prática da Pesquisa Educacional (2)
60

CREDITO
(2.1.0)

-

PRE-REQUISITO
DEBI 707
DEBI 708
DEBI 709
DEBI 710
-

(2.1.0)

CODIGO
DEBI 722

PRE-REQUISITO
-

PRE-REQUISITO
DEBI 711
DEBI 712
DEBI 713
DEBI 714
-

PRE-REQUISITO
DEBI 702 .
DEBI 714,717,
718,719,
DEBI 720
DEBI 720
-

PRE-REQUISITO
DEBI 722 .
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DEBI 728

Educação, Gênero e Sexualidade

60

(2.1.0)

DEBI 729
DEBI 730
DEBI 731

Currículos
Arte e Ludicidade na Educação
Metodologia da Educação Infantil
Optativa IV
Eixo Temático Interdisciplinar

60
60
60
45
15

(2.1.0)
(2.1.0)
(2.1.0)
(1.1.0)
(1.0.0)

CODIGO
DEBI 732
DEBI 733
DEBI 734
DEBI 735
DEBI 736

VI SEMESTRE (CH 435 - CRED 19)
DISCIPLINA
C.H. CREDITO
Metodologia do Ensino de História
60
(2.1.0)
Metodologia do Ensino de Ciências
60
(2.1.0)
Educação de Jovens e Adultos (2)
60
(2.1.0)
Metodologia da Alfabetização (2)
60
(2.1.0)
Educação à Distância
60
(2.1.0)

DEBI 743

Estágio I - Educação Infantil
Eixo Temático Interdisciplinar

CODIGO
DEBI 737
DEBI 738
DEBI 739
DEBI 740
DEBI 741
DEBI 742

CODIGO
DEBI 744
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI

745
746
747
748

120

(0.1.2)

15

(1.0.0)

DEBI 717,718
DEBI 723
DEBI 726 .
-

PRE-REQUISITO
DEBI 723
DEBI 723
DEBI 723
DEBI 723
DEBI 723,731
-

VII SEMESTRE (CH 450 - CRED 20)
DISCIPLINA
C.H. CREDITO
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa
60
(2.1.0)
Metodologia do Ensino da Geografia
60
(2.1.0)
Metodologia do Ensino da Matemática
60
(2.1.0)
Estágio II - Ensino Fund.-Séries Iniciais - Ensino
Regular
Avaliação
Educação e Relação Étnico-Racial
Eixo Temático Interdisciplinar

135

(1.1.2)

60
60
15

(2.1.0)
(2.1.0)
(1.0.0)

VIII SEMESTRE (CH 375 - CRED 16)
DISCIPLINA
C.H. CREDITO
Estágio III - Ensino Fund. - Séries IniciaisPopulações Diferenciadas

90

(1.1.1)

Educação Especial e Inclusiva
Estágio IV - Gestão em Educação
Educação no Campo
Libras
Eixo Temático Interdisciplinar

60
90
60
60
15

(2.1.0)
(1.1.1)
(2.1.0)
(2.1.0)
(1.0.0)

PRE-REQUISITO
DEBI 723
DEBI 723
DEBI 723
DEBI 732,733,
735
DEBI 723
-

PRE-REQUISITO
DEBI 728,
729,732,733,
734,735, 737,
738, 739
DEBI 723
DEBI 723,724
DEBI 723
-

Serão cumpridas durante o curso 200 horas de Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais.

CODIGO
DEBI 752
DEBI 755
DEBI 754
DEBI 762
DEBI 756
DEBI 760
DEBI 749

OPTATIVAS (CH 180 - CRED 08)
DISCIPLINA
C.H.
Braille
45
Ciências Políticas (2)
45
Educação Ambiental
45
Educação e Sociedade
45
Educação e Trabalho
45
Educação Escolar Indígena
45
Educação Popular e Movimentos Sociais
45

CREDITO
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)

PRÉ-REQUISITO
-
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DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI
DEBI

757
763
766
753
751
765
750
759
758
764
835
761

Escola, Violência e Direitos Humanos
Estatística Aplicada à Educação
Ética
Fundamentos da Docência
Gerontologia
Gestão e Relações Humanas
História da África e Cultura Afro-Brasileira
Informática e Educação
Literatura Infantil
Mídias e Educação
Psicanálise e Educação
Saúde e Educação

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)
(1.1.0)

-

