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RESUMO

ALMEIDA, L. M. S. Criações brincantes: a infância nos movimentos curriculares do Ensino
Fundamental de Nove Anos. 2016. 141 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Educação,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2016.
Esse texto é um convite para a reflexão sobre algumas modificações colocadas às escolas a
partir da política de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, que inclui a criança de
seis anos e reorganiza os tempos e os espaços escolares através de uma proposta sugerida para
o currículo e coloca em pauta a discussão da infância na escola. Tem como objetivo principal,
acompanhar a infância nos movimentos curriculares do Centro Educacional Senador João Calmon, escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental situada no município de Jequié, na Bahia,
após o processo de implantação e implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos. Para
tanto, foi necessário compreender este processo como construtivo, sempre em movimentação,
percebendo-o como incompleto, transitório e com múltiplas possibilidades, além de ouvir, conversar, sentir e produzir com os sujeitos praticantes da escola: as professoras, a diretoracoordenadora, e, principalmente, as crianças, pois ressaltamos a importância de potencializar o que
elas pensam da escola. O aporte metodológico está inspirado na pesquisa cartográfica, pela
possibilidade do acompanhamento de processos de subjetivação, na tentativa de objetivar os
processos singulares que compõem o sujeito. Nesse sentido, movimentos foram realizados com
a ajuda dos dispositivos de pesquisa, o diário de campo, as conversas e as oficinas de criação
de histórias. Como aporte teórico para a problematização dos dados, utiliza a filosofia da diferença, inspirada principalmente em Gilles Deleuze, que pauta seus princípios na imanência,
fugindo de toda representação, do semelhante, para pensar a partir da lógica da multiplicidade
e do rizoma, que abrem possibilidades à invenção da vida. O trabalho debate o lugar da infância
nas instituições escolares, geralmente marcada por uma concepção linear e cronológica. Compreende a importância de pensar a infância como uma condição de experiência marcada por
encontros, que por conseguinte está atrelada a uma novo entendimento sobre a temporalidade.
Na relação intensiva com o tempo, que escapa à medida, a infância é pensada como devir, como
potência de experimentar o novo (KOHAN, 2004, 2005, 2010). Argumenta que é pelo currículo
que são instituídos modos de vida às crianças, sendo necessária a discussão sobre as ordenações
e rotinas, mas também acerca das multiplicidades dos rizomas e das movências com o currículo
rizomáticomovente, currículo esse que não está localizado no documento prescrito, mas que é
construído como diferença (CORAZZA, 2001, 2002; PARAÍSO 2002, 2010; e DELEUZE;
GUATTARI, 1995).
Palavras-Chave: Cartografia. Currículo. Diferença. Ensino Fundamental de Nove Anos. Infância.

ABSTRACT

ALMEIDA, L. M. S. Criações brincantes: a infância nos movimentos curriculares do Ensino
Fundamental de Nove Anos. 2016. 141 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Educação,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2016.
This text invites to think over about school changes since the extend of elementary school from
eight to nine years that has included in it the child’s six years old and reorganizes times, spaces
and curriculum of the schools, putting emphasis on the debate of the childhood. Its main objective was carrying out the childhood on the curriculum movements at the Educational Center
Senator João Calmon, elementary school of initial years in Jequié-Ba city. This research understands the pedagogical process as constructive process that is on moving, unconcluded, transitory and with a multiple possibilities. Moreover, it accomplishes when give the opportunity to
subjects listen, talk, fell and product, such as the coordinatorprincipal and mainly children,
trying to potentiate what they think about the school. The methodological framework comes
from cartographical research in order to carry out the subjective process and write about subjective singulars. Thus, the movements of research were accompanied by diary, talks and workshops to create stories. The theory framework comes from Gilles Deleuze’ sense, understanding
the life as an immanence, getting away with all representation and resemblance to think based
on multiplicity and the rhizome, opening the possibility to create a new life. This research debate the place of childhood on schools that is stamping by linear and chronological education.
As well as, it understands the childhood as a life of meetings and, therefore, a moment to live a
new temporality. On this sense, the childhood is getting as a ‘becoming’ or as a potential experience to live a new life. Hence, it arguments the children’s ways of life are established on the
curriculum in which are discussed ordinations and routines, and on the other hand multiplicities,
rhizomes and movements of the movement-rhizome curriculum, that is not placed at documents,
but is constructed on the difference.
Keywords: Cartography. Curriculum. Difference. Elementary school from eight to nine years.
Childhood.
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1 INTRODUÇÃO: ALGUMAS COMPOSIÇÕES
1.1 Escrever: a composição que desafia

Escrever não é uma tarefa fácil. Escrever para que o outro entenda a mensagem que
você quer passar é mais difícil ainda. Tenho em mente que iniciarei como uma poeta.
Criticada ou não, não me vejo fora disto (ROLNIK, 1993, p. 15).

Compartilho com Rolnik (1993) sobre o desafio que é escrever e assim como ela,
assumo a importância de iniciar o texto como uma poeta. Afinal, o que faz um poeta? Poeta é
aquele que compõe abertamente da/sobre/com a vida. Ele fala de suas experiências, de suas
relações, de suas composições. Assim, escrever é entrar em devir, conectar rizomaticamente os
movimentos com a própria vida. É criar um mundo. Problematizar este mundo. Escrever é compor com os intercessores, como diz Deleuze (2013, p. 156), “[...] o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas [...] mas também
coisas. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. [...]. Eu preciso dos meus intercessores para me exprimir”. Posso utilizar letras de músicas
e imagens entendendo que, escrever, aqui, está atrelado à vida, liberá-la, caso ela esteja aprisionada.
Inevitavelmente, lembro da importância da criação. Ora, e neste processo criativo
escrevo em primeira pessoa do singular, para expressar as forças singulares e desejantes que
me compõem, e em alguns outros momentos em terceira pessoa do plural, demonstrando que
não estou só. O nós refere a uma multiplicidade que está em mim, “[...] não chegar ao ponto em
que não se mais EU, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer
EU. Não somos mais nós mesmos [...] Fomos ajudados, aspirados, multiplicados” (DELEUZE;
GUATTARI, 1995, p. 17). Eu sou legião.
O que me ajuda a mover o pensamento? Trago uma possível imagem do que entendo por pensamento, mesmo sabendo de antemão que não é possível representá-la tal como
ela é. Tenho conhecimentos sobre sua forma, tamanho e função para o desenvolvimento da vida
cotidiana. Isto pode ser compreendido como uma representação. Representar como uma maneira de tentar mostrar claramente o que é um objeto em discussão, uma suposição de ter uma
imagem que o identifica. Também há uma explicação psicológica sobre o pensamento, remetendo suas funções atreladas ao cérebro e as possíveis opiniões que podem ser feitas.
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Platão, no século IV a. C., demonstrou com a Alegoria da Caverna, o que ele compreendia por pensamento. Para ele, o mundo está dividido entre o mundo das ideias e o mundo
dos sensórios. O mundo das ideias é o mundo da realidade. Ele, num plano ideal tem a essência
das ideias puras, a própria verdade, enquanto que o mundo sensível é uma imagem, uma cópia
da verdade. Platão faz uma relação da vida com os prisioneiros: Vivemos acorrentados. O que
conhecemos do mundo é uma ilusão, já que a verdade se encontra no mundo das ideias, e só
podemos ter acesso se nos desacorrentarmos. Ele problematiza: Devemos desconfiar do que
vemos, sentimos e somos tocados para nos guiar pela razão, pelo pensamento. Pensar para ele,
é imitar, pois a ideia é sempre transcendente.
Esta lógica de pensamento em Platão é conhecida como transcendente com um ideal
de homem dotado de pensamentos superiores ao corpo. Sabemos que as ideias sobre o tema
foram efervescentes para aqueles que dedicaram seus estudos para aprofundar estes questionamentos. Todavia, destacamos que, séculos depois, Deleuze e Guattari (2010) acreditaram que
ela instaura uma forma decadente da Filosofia, negando a pluralidade do próprio pensamento
do Ser e fazendo uma ruptura entre o desejo e o pensamento.
Inspirados em Nietzsche, buscam pensar o platonismo sob outras perspectivas. Ao
invés de buscar as formas puras na ideia, atentam para os detalhes da sensibilidade. Uma Filosofia que pense o múltiplo e não o uno. Uma Filosofia do concreto cotidiano e não do universal
abstrato. Eles não pensam por categorias e mediações, mas articulam um trabalho de pensamento. Referenciado com a multiplicidade de um conceito, o pensamento vai instituindo novos
conceitos. Assim, pensar não é uma redução, mas o homem hierarquiza e estratifica a potência
do pensar no mundo, que é pura produção.
Deleuze e Guattari (2010) desenvolvem um esforço de crítica a este tipo de pensamento designado de representação. A imagem racionalista da Filosofia, contrapõe uma nova
imagem de pensamento. Ela terá como maior característica a relação de forças externas que
fazem o pensamento sair da sua imobilidade, provocando encontros, intercessões. Para eles, a
imagem do pensamento será o contrário da representação. Ela dependerá de um movimento que
lhe é imanente, e só será possível por intermédio de um plano que ela autoriza.
O pensamento sob a lógica imanente demarca que a essência do corpo é a potência
do pensar, então, passa pelo desejo. O plano da imanência é a relação entre desejo e pensamento,
em que a energia, o movimento, os afetamentos configuram o pensar. Daí Deleuze e Guattari
(2010) definirem a imanência como o crivo estendido sobre o caos e “pensar é sempre seguir a
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linha de fuga do voo da bruxa” (p. 53). Neste sentido, a criação de conceitos é a própria atividade da Filosofia, entendendo conceito não como uma definição, mas como imanentemente
inseparável do objeto. Pensar é criar e não contemplar.
Para pensar a imanência é preciso pensar a vida. Contudo, para pensar a vida, é
preciso desacelerá-la. Em Deleuze e Guattari (2010), o plano de imanência pode ser comparado
ao mapa do mundo, que permite ao filósofo locomoção e singularização do lugar onde fala e
problematiza a realidade, fazendo com que ela se dobre de determinado modo. Desse modo, o
plano de imanência é o lugar onde se cria um modo de vida onde o não pensado pode ser experimentado.
Criar. Fugir das representações, personificações e totalitarismos. Pensar na/pela
imanência. Criar planos funcionando para desacelerar o caos, e, cortá-lo. “O problema da filosofia é adquirir uma consistência sem perder o infinito no qual o pensamento mergulha”, conforme destaca Deleuze e Guattari (2010, p. 53). O que caracterizará o texto será a ausência de
determinações, a inexistência de um discurso polarizado entre o falso e o verdadeiro. As problematizações serão efeitos dos encontros, agenciamentos. Agenciar é produzir acontecimentos, que, por sua vez, são produzidos pelos encontros com os corpos. Não são os sujeitos que
atualizam os acontecimentos, são os acontecimentos que se atualizam nos sujeitos. Os sujeitos
são agenciados.
1.2 A problemática: uma composição agenciada

Figura 1 – A vida impulsionando a escola
Fonte: Imagem produzida pela autora
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Em todo o tempo, somos influenciados por forças que nos afetam. Os afectos podem
aumentar ou diminuir as nossas potências de agir. Eles não são sentimentos, são devires que
transbordam aqueles que passam por eles, tornando-se, inevitavelmente, outro. Os corpos vão
existindo a partir dessas composições afetivas, produzindo e gerando acontecimentos. Nesses
encontros, a vida vai sendo produzida. Sendo assim, podemos dizer que ela é feita de encontros,
de afectos, de acontecimentos (DELEUZE, 2013).
Durante muitos anos, vivi acreditando que a vida estava restrita ao óbvio. Por vezes,
não levava em consideração as sensações mais simples, tampouco a relação destas na/com a
escola. Ao pensar sobre/com as crianças, por exemplo, percebo que elas produzem uma relação
tão ampla com a vida, rica de possibilidades, que um simples fantoche se transforma numa
inspiração para escrever uma história em que os colegas são os personagens principais e a sala
de aula o cenário de criação, como pode ser percebido na Figura 1.
Para elas, a vida impulsiona a escola. Seus risos e imaginações transformam as situações em algo simples e mágico. E é com elas que desejo produzir, pois a vida é a própria
inspiração, e elas me motivam a pulsar com a vida. Já não há mais espaço para questões binárias,
bom-ruim, questão-reposta, etc. Então, o que vai pulsar e mover o caminhar? As forças dos
encontros. Quando estou trabalhando, inevitavelmente, há uma solidão, só que ela é extremamente povoada de encontros.

Um encontro é talvez a mesma coisa que um devir ou núpcias. É do fundo dessa solidão que se pode fazer qualquer encontro. Encontram-se pessoas (e às vezes sem a
conhecer nem jamais tê-las visto), mas também movimentos, ideias, acontecimentos,
entidades. [...] Ele designa um efeito, um ziguezague, algo que passa ou que se passa
entre dois como sob uma diferença de potencial. [...]. Dizíamos a mesma coisa para
os devires: não é um termo que se torna outro, mas cada um encontra o outro, um
único devir que não é comum aos dois, já que eles não têm nada a ver um com o outro,
mas que está entre os dois, que tem sua própria direção, um bloco de devir, uma evolução a-paralela (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 15).

Encontrar ideias, acontecimentos, pessoas, movimentos. Encontrar as crianças, a
vida na escola. O encontro está relacionado ao ziguezague produzido; algo que se passa entre
dois, e o tema desta pesquisa foi se tecendo com os inúmeros encontros que vivenciei. São
efeitos produzidos e que têm se movimentado entre as palavras, as coisas, os corpos. Alguns
desses efeitos da afecção podem incidir, principalmente, na escrita dessa dissertação, que não
se separa da maneira de pensar sua composição.
Digo que a escolha pelo curso de Pedagogia, na Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, campus Jequié, no ano de 2006, não foi premeditada, mas trouxe interesses pela docência e sala de aula, e nesses encontros agenciados em movimentos profundos, muitos fluxos

19

foram potencializados na relação com diferentes sujeitos: os colegas do curso de licenciatura
em Pedagogia; os professores das disciplinas; os alunos da Escola Municipal Vilma Brito Sarmento, em Jequié, na qual realizei o estágio supervisionado.
Foi então que, o encontro com o exercício da profissão, como professora e coordenadora, lançou-me a novos movimentos. Em 2011, numa dada escola de Jequié, sou desafiada
a estar como professora de uma turma de alunos de cinco anos que, pela idade, deveriam ser
matriculados na Educação Infantil, mas como eles já haviam cursado o último ano da pré-escola, os pais estavam debatendo com a escola a possibilidade de cursarem o 1º ano do Ensino
Fundamental. Na escola, estava em processo de discussão a obrigatoriedade de as crianças de
seis anos estarem no Ensino Fundamental.
Logo em 2012, assumo a coordenação pedagógica nesta escola e as ações que deveriam focar o processo de reorganização curricular, incluindo a criança de seis anos no Ensino
Fundamental. O Ensino Fundamental de Nove Anos é uma política pública que justifica a entrada desta criança na referida modalidade escolar, com a perspectiva de assegurar que ela tenha
um tempo mais longo de convívio escolar e com mais oportunidades de aprender. Sendo assim,
a opção pela faixa etária dos 6 aos 14 anos para o Ensino Fundamental de Nove Anos muda a
organização do espaço escolar e o tempo de vida da criança. Estas modificações ganham destaque na escola e a lógica escolar precisou ser repensada.
A inclusão, mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. Assim, observadas as balizas
legais constituídas desde outras gestões, elas podem ser implementadas positivamente
na medida em que podem levar a uma escolarização mais construtiva. Isto porque a
adoção de um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis anos de idade pode
contribuir para uma mudança na estrutura e na cultura escolar (BRASIL, 2004, p. 17).

O Conselho Nacional de Educação (CNE), ao cumprir suas funções normativas e
de supervisão e atividade permanente (Lei 9.394/96, Art. 9º, parágrafo 1º), elaborou diretrizes
e orientações que deveriam ser observadas pelos sistemas de ensino para a reorganização do
Ensino Fundamental em nove anos. Eles reiteraram que o ano de 2009 seria o último período
para o planejamento e para a organização da implementação1 do ensino fundamental de nove
anos, que deveria ser adotado por todos os sistemas de ensino até o ano letivo de 2010. (BRASIL, 2009).
Assim, o município de Jequié segue as orientações gerais e as normas estabelecidas
pelo CNE, além de definir que a idade para a criança ingressar no Ensino Fundamental de Nove
Anos são os seis anos de idade; juntamente com esta incorporação, destaca a necessidade de
1

Por implantação entendemos o ato de estabelecer e introduzir a política, enquanto implementação é a execução,
a política posta em prática.
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reorganizar as diretrizes escolares, tendo em vista a importância do tempo de convívio escolar,
da qualidade na oferta do ensino, a reestruturação das orientações pedagógicas para que todas
as crianças sejam respeitadas em suas singularidades.
A alteração muda a concepção escolar como um todo, pois funcionários administrativos, professores, equipe diretiva, pais, alunos, deveriam conhecer, discutir e compreender
como as mudanças aconteceriam na prática escolar. A instância federal deixou sob a responsabilidade de cada sistema de ensino a normatização da implantação, e cada unidade escolar poderia traçar autonomamente o seu plano de ampliação conforme suas peculiaridades.
Com o objetivo de orientar as escolas, a Secretaria de Educação do município de
Jequié (SEC) criou as Diretrizes curriculares do ensino fundamental do município de Jequié
(2008). O documento constitui-se como o principal articulador entre secretaria e as escolas para
a construção do projeto político-pedagógico articulado ao novo Ensino Fundamental. Na primeira parte, apresenta o Sistema Municipal de Ensino e a sua estrutura. Na segunda parte, reúne
referenciais teóricos, fundamentos e princípios das práticas pedagógicas. A terceira contempla
a organização da escolaridade. Por fim, a quarta parte se refere à organização do conhecimento.
A inclusão da criança de seis anos no ensino fundamental, segundo as diretrizes da
Secretaria (2008, p. 6), deixa clara a necessidade de elaborar uma proposta pedagógica específica e, assim, ressignificar a concepção de infância para o Ensino Fundamental: Essa inciativa
requer do Sistema de Ensino Municipal de Jequié “diretrizes norteadoras para o atendimento
integral da criança em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além de metas para
a expansão do atendimento com garantia da qualidade”.
Na condição de coordenadora pedagógica, evidencio as tensões e ambivalências
acerca do Ensino Fundamental de Nove Anos, pois coloca em debate o processo formativo de
uma criança de seis anos e a reorganização dos espaços e dos tempos escolares por meio de um
currículo prescrito. Entra em nossa pauta a discussão da infância na escola.
Fui percebendo que, apesar dos professores entenderem que as crianças de seis
anos precisavam estar envolvidas em processos formativos distintos dos objetivos da Educação
Infantil, eles davam continuidade ao trabalho que desenvolvia, ampliando questionamentos,
como: quem é esta criança de seis anos? Como será a turma do 1º ano? Como se dá a organização dos espaços e tempos na escola com esta nova proposta? As inquietações que iam desde a
organização da estrutura escolar até as mudanças pedagógicas, produzia uma complexidade na
implementação da política na escola.
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Eu, enquanto coordenadora, busquei problematizar que as crianças de seis anos não
poderiam conviver com os conteúdos e as atividades da tradicional primeira série. Ao estabelecer uma nova organização para o Ensino Fundamental, o objetivo que a proposta prioriza é o
de assegurar a todas as crianças um tempo maior de convívio na escola, com maiores oportunidades de vivência e, com isto, uma aprendizagem mais ampla.

1.3 A composição currículoinfância
As experiências que fui vivenciando com a implementação do Ensino Fundamental
de Nove Anos, me levaram a pensar sobre a infância e a relação do currículo com o tempo de
ser criança. Historicamente, a constituição da infância foi marcada por negligências, abandonos
e desprezos, digo isto porque a particularidade infantil, as distinções entre a criança e o adulto,
por muitos estudiosos tem sido debatida e questionada, quanto ao período de reconhecimento
da infância na sociedade. Quando observamos as contribuições para a história da infância, de
Àries (2006), por exemplo, percebemos o argumento que foi na Idade Moderna, a partir do
século XVIII, que a preocupação com a criança assume um lugar central dentro da família.
Vale destacar que a visão da infância esteve durante anos associada à imaturidade,
à minoridade. A ausência de uma marca específica, a inferioridade frente ao homem adulto e a
não importância são algumas das marcas que se sobressaíram. Corazza (2002) acredita que o
silêncio histórico na história da infância revela a ausência de problematização, não porque as
crianças não existiam, mas da Antiguidade à Idade Moderna, não existia a infância, nem a figura
social e cultural “criança”.
Algumas contribuições das histórias das mentalidades também são percebidas
quanto ao enfoque pedagógico sobre a infância ao longo dos séculos. Dentre eles, posso destacar a imagem da infância que foi se constituindo nas pedagogias tradicional e nova: para a
perspectiva tradicional, a imagem da criança estava relacionada com a de um ser fraco e incompleto e o adulto, assim, deve exercer uma autoridade sobre a criança; na pedagogia nova, levase em consideração a importância de desenvolver as capacidades naturais da criança ao invés
de determiná-la e condicioná-la ao social, valorizando a liberdade e expressão da espontaneidade da criança.
A ideia da educação como forjadora do caráter na primeira etapa da vida humana
perpetuou. Ser criança significava não ter uma forma, ser maleável, com quem poderia ser feito
tudo o que fosse desejado (KOHAN, 2005). Sendo assim, ao longo dos séculos, a escolarização
vem assumindo um papel crucial para a formação das crianças. Educar para dar “forma” aos
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sujeitos ganha destaque na formação. Na escola moderna, os espaços são cuidadosamente delimitados, o tempo marcado e os aprendizados são organizados em etapas. Assim, ser criança
para a modernidade é constituir um modo de ser regulado pelas práticas que auxiliarão a produzirem um eu, em que todas elas devem ser iguais, aprender da mesma maneira e assumir a
mesma forma.
Com Kohan (2010) entendo a importância de não associar as crianças como seres
pequenos e frágeis, mas ele aponta a necessidade de entender a infância como uma fase de
rupturas, experiências de formação e transformação. Ela pode ser compreendida como uma
criação propícia de situações experienciais. Para tanto, é preciso gerar condições para que sejam
possíveis outros modos de infância e outras experiências.
Ao falar da infância quero destacar a possibilidade afirmativa de pensá-la como
movimento, potência e devir (KOHAN, 2005). A potência da infância está, possivelmente, na
possibilidade de viver experiências envoltas do movimento. Uma vida intensa para a qual o
tempo é abrangente, ilimitado, movente. A infância traz a potencialidade da vida. A infância
contagia, e o ser criança traz a possibilidade de viver sempre nessa condição. Viver na condição
de criança é viver na condição da experiência, e viver na condição da experiência é estar aberto
às rupturas, mudanças, transformações, pois a infância traz a possibilidade de invenção, criação
que deve ser movimentada no currículo. Experimentar essa infância é colocar o pensamento em
movimento para elaborar novas potências de vida.
A organização das disciplinas, dos documentos oficiais, os ordenamentos das pessoas e dos espaços, as sequências dos conteúdos, a estruturação do tempo e as divisões dos
horários formam um território que povoa um currículo e constitui a infância na escola a partir
dessas orientações. Contudo, sem negar a importância de tais constituições curriculares, percebo a importância de problematizar os documentos e as leis que fundamentam a prescrição de
um currículo para o Ensino Fundamental de Nove Anos e que propõem mudanças diversas na
organização das turmas, na estrutura física e na proposta curricular.
Compreendo que, por natureza, um currículo é rizoma, porque prolifera sentidos e
multiplica significados. Rizoma é um termo ligado à botânica que designa, como Deleuze e
Guattari (1995) destacam, uma rede constituída de várias ramificações que se conectam e reconectam continuamente com outras ramificações. O rizoma ajuda no entendimento que a constituição de um currículo é múltipla, estabelece relações. Sendo assim, podemos inferir que apesar de toda força controladora existente num currículo demarcando suas áreas e auxiliando-o
para que não haja desorganização, tudo escapa. Assim, por que não pensar o currículo pelas
suas bifurcações? Por que não experimentar o jogo da diferença? Por que não pensar o currículo
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pelas linhas de fuga? Por que não priorizar a diferença ao invés da identidade, e seguir nas
ramificações desse pensamento? (PARAÍSO, 2010).
Destarte, evidenciamos a relevância de pensar o currículo rizomáticomovente pela
diferença, com a ajuda de Corazza (2001; 2002), Deleuze e Guattari (1995), Gallo (2008), Paraíso (2002; 2010), não é questionar o que deu certo ou errado, o que é verdadeiro ou falso, mas
problematizar o que afeta(ou) a escola, a sala de aula. Um currículo pensado para a diferença,
em detrimento de visões fixas, legitimadas e incorporadas, está sempre nas mediações, na tentativa de romper com o imposto e criar novas formas de vida. Ele é uma invenção que instiga a
criação, o “vamos fazer juntos?”. Assim, para problematizar o currículo rizomáticomovente
com a ajuda da diferença é preciso estar atento às maneiras de potencializar os encontros e
possibilitar experiências junto e com os sujeitos praticantes da escola, principalmente com as
crianças.
Diante das problematizações realizadas, evidencio o seguinte questionamento:
como a infância está acontecendo nos movimentos curriculares após o processo de implantação
e implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos? Para tanto, utilizo como escolha metodológica a inspiração na cartografia que, estrategicamente, possibilita acompanhar um processo construtivo sempre em movimentação, percebendo-o como transitório e com múltiplas
possibilidades (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2014; DELEUZE; GUATTARI, 1995).
Esta pesquisa é um mapa com múltiplas entradas nas quais é possível transitar livremente. Essa experiência permite uma escrita narrativa, portanto utilizo-a para es(des)crever
esse processo. A inspiração na cartografia nos lança a novas leituras, a novas conversas com os
sujeitos que escrevem conosco esse texto, potencializando o que as crianças pensam sobre a
escola, os professores, os currículos, a própria infância. Elas apresentam linhas desejantes para
movimentar o espaço escolar, e o currículo deve possibilitar que elas sejam respeitadas. Assim,
a educação institucionalizada pode ser revigorada com aqueles que a vivem.
A pesquisa foi realizada no município de Jequié, na Bahia, com uma turma de 1º
ano do Ensino Fundamental no Centro Educacional Senador João Calmon, que tem uma média
de 22 alunos. Durante o texto, utilizaremos João Calmon para referir-se à escola, pois é assim
que comumente ela é reconhecida por alunos e professores. O João Calmon é uma escola pública municipal situada no Mandacaru, bairro periférico de Jequié, com seis turmas dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, que totalizam 298 alunos, e seis professores que são coordenados pedagogicamente pela diretora, uma vez que, com a situação político-partidária do município, a contratação de funcionários tem sido dificultada. Assim, a diretoracoordenadora,
como abordaremos no texto, assume desde as questões burocráticas até as pedagógicas.
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Portanto, sem a pretensão de definir um modelo curricular para pensar a infância
no Ensino Fundamental de Nove Anos, o que me provoca e me movimenta neste trabalho é a
intenção de acompanhar a infância nos movimentos curriculares do Centro Educacional Senador João Calmon após o processo de implantação e implementação do Ensino Fundamental de
Nove Anos.
Ouvindo, conversando, sentindo e produzindo com os sujeitos praticantes, as professoras, a diretoracoordenadora, e, principalmente as crianças, buscaremos mapear o currículo que compõe a infância no João Calmon, após o processo de implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos. Destaco que os nomes utilizados para referir tanto a professora como
as crianças são pseudônimos que não estabelecem nenhuma relação com o nome de registro.

1.4 Um mapeamento sobre o tema da pesquisa
Com o objetivo de mapear algumas pesquisas que foram/estão sendo realizadas
no Brasil acerca da infância no currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos, nossa proposta
foi realizar um levantamento dos textos apresentados nas reuniões anuais ou bianuais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (Anped). A partir desse mapeamento foi possível conhecer autores e artigos que apresentam possibilidades de diálogos com
esta pesquisa, além de verificar em que a nossa proposta apresenta de relevante para os estudos
da área.
No que tange ao mapeamento realizado na Anped, faremos um recorte de três, entre
os vários Grupos de Trabalho (GT) realizados entre os anos de 2009 e 2015. A escolha dos GTs
são: GT 7 (Educação de Crianças de 0 a 6 anos); GT 12 (Currículo) e GT 13 (Educação Fundamental), pois eles apresentam relação direta com as discussões realizadas nessa pesquisa. O
recorte temporal se deu neste período dos anos, pois foi a partir de 2009 que as pesquisas com
títulos voltados para o Ensino Fundamental de Nove Anos começaram a focar sua análise, sendo
este, o último ano para as escolas implantarem a política.
Estes trabalhos foram apresentados durante as reuniões científicas da Anped que
buscam socializar pesquisas e estudos realizados na área da educação. São espaços ricos, pois
propiciam intercâmbios e debates sobre diversos temas.
Vale ressaltar que com a decisão estatutária de 2012, a partir de 2014 as reuniões
científicas regionais passaram a ser realizadas de forma bienal e em anos intercalados com a
reunião nacional. Dentre as regiões, por conta da localização de nossa pesquisa na região Nordeste, focamos no XXII Encontro de Pesquisa Educacional do Norte/Nordeste (EPENN), que
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ocorreu em Natal no ano de 2014. Contudo, por problemas técnicos do site, até a última data
de atualização deste texto não foi possível acessar os trabalhos aprovados, o que nos impossibilitou de fazermos uma triagem das pesquisas do referido ano.
O nosso foco esteve voltado para as pesquisas cujos títulos apresentavam estudos
sobre a infância no currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos. A partir de 2009 é que
alguns trabalhos começaram a aparecer no cenário de pesquisa nacional, ainda assim de forma
muito tímida, como podemos perceber no quadro abaixo, que mostra os GTs e seus respectivos
anos com o quantitativo de trabalhos encontrados. No GT 7, “Educação de Crianças de 0 a 6
anos”, foram encontrados trabalhos em 2009, 2010 e 2015, no GT 12, “Currículo”, não havia
trabalhos voltados para a temática até o ano de 2015, que teve um único trabalho aprovado, e o
GT 13, “Educação Fundamental”, foi o mais significativo em quantidade de trabalhos.

GT/ANO
GT 7
GT 12
GT 13

2009
1
0
0

2010
1
0
2

2011
0
0
0

2012
1
0
2

2013
0
0
1

2014
0
0
0

2015
1
1
1

Quadro 1- Quantitativo dos trabalhos apresentados na Anped entre os anos de 2009 e 2015
Fonte: Organizado pela autora.

A pesquisa apresentada no GT 7 no ano de 2009, intitulada “O que é ser criança e
viver a infância na escola: A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental de Nove
Anos”, de autoria de Arleandra Cristina Talin do Amaral (UFPR), teve como objetivo principal
compreender, a partir das perspectivas das crianças, o que é ser criança e viver a infância na
escola. A autora focou-se no seguinte questionamento: quais as estratégias que as crianças constroem entre elas e com os adultos para a apropriação dos processos educativos na transição da
Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental de Nove Anos?
Como suporte metodológico, a autora utilizou o cunho etnográfico em pesquisa de
campo, com a observação, registrada em diário de bordo, como principal instrumento de coleta
de dados. Entre as temáticas discutidas pela autora estão: a ampliação do Ensino Fundamental,
a escuta das crianças, as mudanças na vida das crianças com a transição da Educação Infantil
para o 1º ano do Ensino Fundamental. Ela argumenta que a antecipação da escolaridade tem se
caracterizado como uma perda do espaço da brincadeira e do direito de viver a infância.
Outra pesquisa do GT 7, agora no ano de 2010, intitulada “Os efeitos na Educação
Infantil do Ensino Fundamental de Nove Anos: um estudo em municípios catarinenses”, de
autoria de Rute da Silva (UFSC), teve como objetivo demonstrar o estudo da implementação
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do Ensino Fundamental de Nove Anos em municípios de Santa Catarina, analisando também
seus possíveis efeitos na Educação Infantil.
Este estudo buscou compreender os aspectos relacionados à política educacional e
à ampliação do Ensino Fundamental para nove anos no Brasil em municípios catarinenses, bem
como analisar os efeitos desses aspectos na Educação Infantil, ao averiguar se a implantação
dos nove anos de ensino nas escolas de Ensino Fundamental tem ampliado as vagas para a
Educação Infantil ou está fragilizando o direito da criança que completa seis anos de idade no
decorrer do ano letivo, além de analisar como vem sendo realizada a devida articulação entre
essas duas etapas da educação básica.
A metodologia utilizada foi a abordagem do “ciclo de políticas”, de Stephen Ball e
Richard Bowe. Elaborou-se um questionário, que foi enviado às nove secretarias municipais de
educação de Santa Catarina. Além do questionário, analisaram-se os documentos das respectivas redes de ensino e dos conselhos municipais de educação. A autora argumenta que esta ampliação é uma tarefa difícil, pela complexidade que essa mudança envolve, com a reestruturação
da educação básica, apontando que é necessário compreender de forma aprofundada as questões
que envolvem essa nova política.
Em outra pesquisa realizada em 2010 no GT 13, “Ensino Fundamental de Nove
Anos: análise de uma experiência no interior do estado de São Paulo”, a autora Bianca C. Correa
(USP) teve como objetivo estudar o processo de incorporação e permanência de crianças de
seis anos de idade em escolas de Ensino Fundamental. Como metodologia de trabalho, utilizou
o cunho qualitativo, tomando como campo mais amplo de investigação a legislação educacional
em vigor, e como foco mais específico de análise selecionou uma escola pública de Ensino
Fundamental que compõe o sistema municipal de educação de uma cidade situada no interior
do estado de São Paulo.
A autora apresentou discussões sobre porquê ampliar em um ano o ensino fundamental; sobre a formação de professores tendo alfabetização como foco do primeiro ano; e
sobre a proposição de um novo referencial curricular que altera na forma sem alterar o conteúdo
e demonstra as condições materiais para uma “nova” escola como promessas não cumpridas. A
autora argumenta que os maiores desafios que se impõem neste momento dizem respeito ao
direito das crianças de brincarem, mas também de aprenderem. Salienta que é fundamental,
nessa faixa etária, que se supere, pois, a oposição entre o brincar e o aprender.
Outra pesquisa apresentada no GT 13 também em 2010, “A implantação do Ensino
Fundamental de Nove Anos em escolas municipais de Campinas/SP: o olhar dos gestores”, de
Vera Lúcia de Carvalho Machado (PUC-Campinas), objetivou conhecer como vem ocorrendo
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a implantação da escola de nove anos nas instituições de ensino do município de Campinas. A
pesquisa foi realizada em quatro escolas municipais de diferentes regiões administrativas, escolhidas entre aquelas que possuíam maior número de alunos matriculados. Constituíram-se
sujeitos da pesquisa gestores das escolas, com os quais foram realizadas entrevistas.
Machado (2010) argumenta que o principal desafio está na discussão sobre a identidade do 1º ano, pois, para a autora, não se trata de prescrições técnicas, mas do conhecimento
aprofundado sobre a infância, seu desenvolvimento e do compromisso da educação escolar com
a criança do ensino fundamental, o qual deverá fundamentar uma proposta pedagógica socialmente comprometida.
No ano de 2012 temos uma pesquisa apresentada no GT 7 intitulada “A vivência
em uma pré-escola e as expectativas quanto ao ensino fundamental sob a ótica das crianças”,
das autoras Bianca Cristina Correa (USP) e Lorenzza Bucci (USP), que apresentaram como
objetivo analisar o impacto da implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos sobre a organização do trabalho pedagógico tanto nesta etapa quanto na pré-escola. O foco do trabalho
foi a visão das crianças de cinco anos e a observação das práticas educativas desenvolvidas em
uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). Dessa forma, a pesquisa se propôs a dar
voz às crianças.
Para as citadas autoras, a escuta das crianças na pré-escola serviu para mostrar o
quanto elas já tinham noção do que enfrentariam no modelo predominante de ensino fundamental, bem como para indicar que apesar de estarem imersas numa rotina rígida e inadequada,
seguiam desejando um ambiente em que pudessem ser felizes, tanto na pré-escola quanto no
ensino fundamental.
Ainda em 2012, no GT 13, “Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: um
outro lugar escolar para as crianças de seis anos”, Maria Renata Alonso Mota (FURG) partiu
de alguns questionamentos: o que acontece com a infância e a Educação Infantil? E, ainda,
como as condições contemporâneas contribuem para tecer o Ensino Fundamental de Nove
Anos? A autora apresenta como objetivo principal discutir como o Ensino Fundamental de
Nove Anos está inserido em práticas de governamento da infância e, ainda, como essas práticas
possibilitam outro lugar escolar para as crianças de seis anos.
O objetivo da pesquisa foi analisar os discursos que estão sendo produzidos sobre
o Ensino Fundamental de Nove Anos, a partir de alguns materiais que já estavam circulando
nas escolas, nas universidades, nos cursos de formação de professores e, também, que estavam
sendo vistos como uma referência nesse processo. Utilizou como material de pesquisa alguns
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documentos que tratam da política de Ensino Fundamental de Nove Anos elaborados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, bem como
matérias jornalísticas publicadas sobre o assunto no período mais intenso da implementação do
Ensino Fundamental de Nove Anos (2005 – 2008).
A autora aponta que, por um lado, há todo um discurso de afirmação da infância e
da brincadeira nos anos iniciais do ensino fundamental circulando nos documentos que tratam
dessa política educacional; por outro, há discursos que vão em direções diferentes, como na
direção de uma escolarização mais precoce para as crianças de seis anos. Nesse sentido, ela
destaca que é nessa tensão entre as práticas discursivas provenientes de lugares diferentes e as
formas de viver esse novo lugar pelas próprias crianças que vai se configurando esse novo
sujeito escolar de seis anos.
Outra pesquisa também apresentada no GT 13 “Ensino Fundamental de Nove Anos:
contribuições para a construção de um panorama nacional de implantação e implementação”,
das autoras Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha (PUC-Campinas), Adriana Zampieri Martinati (PUC-Campinas) e Maria Salete Pereira Santos (PUC-Campinas), apontou como
principal questionamento: como, efetivamente, vêm se configurando as práticas pedagógicas
do novo ensino fundamental? Para tanto, o método compôs-se de pesquisa bibliográfica de teses
e dissertações produzidas no Brasil e publicadas no Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD).
Dentre as questões argumentadas pelas autoras estão as pesquisas que indicaram
que os processos de implantação e implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos não
foram acompanhados por mudanças e adaptações da infraestrutura, do tempo, do espaço, dos
recursos e do currículo, permanecendo praticamente as mesmas que as do Ensino Fundamental
de oito anos, em várias unidades escolares de várias regiões do Brasil. Constatou-se também
que as práticas pedagógicas permaneceram cristalizadas no modelo tradicional de ensino, contrariamente ao que propõe o discurso oficial dos idealizadores do novo Ensino Fundamental.
Em 2013, foi apresentado apenas um trabalho no GT 13, com o título “Acompanhando uma turma de crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental: o início do
processo de escolarização”, de autoria de Vanessa Ferraz Almeida Neves (UFMG) e Kely Cristina Nogueira Souto (UFMG). O trabalho versou sobre o ingresso da criança de 6 anos no Ensino Fundamental como objeto de pesquisa, como um fenômeno a ser interrogado com o intuito
de contribuir para este debate a partir de uma investigação que tem como um dos seus objetivos
descrever e analisar o início do processo de escolarização de um grupo de crianças em sua
entrada no Ensino Fundamental aos seis anos. Elas argumentam que a continuidade do processo
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de escolarização leva em consideração que as identidades dos alunos e da professora estão em
constante transformação, exigindo um planejamento contínuo que propicie a colaboração e a
corresponsabilidade de todos os membros da turma.
Em 2015, no GT 7, Edinéia Castilho Ribeiro (UFJF) apresentou os resultados da
pesquisa intitulada “Proposta curricular da rede municipal de Juiz de Fora: um olhar para a
transição da Educação Infantil ao Ensino Fundamental”, que teve como objetivo principal compreender o movimento de construção da Proposta Curricular da Educação Infantil da Rede Municipal de Juiz de Fora e como esse documento contempla a transição da Educação Infantil para
o 1° ano do Ensino Fundamental.
A metodologia adotada no estudo, que é de abordagem qualitativa, conjuga a pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados apontam que a dicotomização da educação básica não favorece a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Demonstram
também a urgência de uma reflexão para a superação desses enquadramentos que não favorecem a percepção da criança em sua totalidade, como aquela que brinca e, também, aprende.
Também em 2015, no GT 12, o trabalho “Escolarização, infância e direito: Corte
etário como questão para o currículo?”, de autoria de Rosalva de Cássia Rita Drummond
(UERJ), problematiza o ingresso das crianças no Ensino Fundamental a partir do questionamento que dá nome ao título. A autora aponta que o estudo desenvolvido sobre a transição das
crianças foi produzida procurando não limitar a discussão aos possíveis rompimentos na passagem das crianças de uma etapa a outra, mas visando discutir os processos de construção de
propostas curriculares no entre-lugar, a partir de Bhabha (2011).
Através da observação e participação dos/nos encontros entre os professores, a pesquisa foi realizada no Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro
(CAP-ISERJ), que abriga Educação Infantil e Ensino Fundamental no mesmo campus. A autora
apresenta grandes questões sobre a temática, a saber: se é brincando que as crianças aprendem,
por que o brincar e o desejo de brincar criam tensões na escola? Qual modelo de escolarização
é pensado em uma escola que pretende pensar a infância?
Ainda em 2015, no GT 13, a pesquisa “Ampliação do Ensino Fundamental para
nove anos: uma conquista de direitos para as crianças?”, dos autores Paula Daniele Ferraresi
(USP) e José Marcelino de Rezende Pinto (USP), teve por objetivo analisar o que pesquisas
empíricas indicam sobre a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos no país, além de
avaliar as possíveis contribuições e os problemas gerados por essa política.
Com a análise das pesquisas encontradas nos bancos de dados mais importantes
desse país, os autores constataram a necessidade de se repensar as práticas, o currículo e todo o
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modelo do Ensino Fundamental, tendo como horizonte um ensino mais significativo para as
crianças e que seja garantido, entre outros, o seu direito de brincar.
De modo geral, foi possível constatar que as pesquisas apresentadas na Anped tratam dos processos de implantação e implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos,
tanto nas escolas de Ensino Fundamental como nas escolas de Educação Infantil, a partir do
ponto de vista das crianças, dos professores, dos gestores, dos documentos prescritivos e de
pesquisas realizadas nacionalmente. A transição dos alunos de seis anos da Educação Infantil
para o Ensino Fundamental, assim como essa criança de seis anos que adentra na escolarização,
são temas enfatizados nas discussões apresentadas.
Podem ser verificadas algumas semelhanças com a pesquisa que está sendo apresentada nesta dissertação: a discussão do Ensino Fundamental de Nove Anos e sua implantação
e implementação no município de Jequié; a escuta do que as crianças estão pensando sobre este
processo que pressupõe uma reorganização curricular; e as discussões sobre a infância, o ser
criança e viver a infância na escola. Muitos trabalhos discutiram os principais documentos de
reorganização curricular que circularam no país.
Percebemos que o nosso trabalho apresenta uma proposta metodológica pautada em
princípios que potencializam o movimento e o acompanhamento do processo, pois buscará
acompanhar a infância nos movimentos curriculares do João Calmon a partir da inspiração na
pesquisa cartográfica, que tem como principal objetivo mapear as linhas de fuga produzidas
pelas crianças, vez que isto possibilita que o currículo seja repensado em determinados contextos, além de pautar a discussão curricular em princípios moventes e múltiplos. Acreditamos que
nossa pesquisa tem grande relevância para o processo de reorganização curricular da rede municipal de Educação em Jequié, e contribui também a nível nacional, com a problematização da
infância no Ensino Fundamental de Nove Anos, a partir de reflexões necessárias para discutir
a formação infantil pautada em vertentes filosóficas.

1.5 Para explicar essa composição
Na tentativa de explorar as potencialidades da noção de rizoma, tomamos por base
o que Deleuze e Guattari (1995, p. 18) asseveram: “[...] num livro, como em qualquer outra
coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas
de fuga”. Ou seja, sugerimos que a leitura não seja conduzida por uma ordem segmentar das
coisas, mas que seja realizada à medida que as desterritorializações aconteçam.
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Quero dizer que esta dissertação não é composta de capítulos, mas de platôs. Como
assinalam Deleuze e Guattari (1995, p. 6), referindo-se ao modo como encaram um livro, “[...]
em certa medida esses platôs podem ser lidos independentemente uns dos outros, exceto a conclusão, que só deveria ser lida no final”. Um platô vai estar sempre no meio; nem no início nem
no fim. Ou seja, a leitura por platôs pode ser feita independentemente da ordem, até porque as
discussões vão ziguezagueando. O que falta em um platô pode ser encontrado no outro, ou então
estará diluído em outros.
Para entender melhor a relação do currículo-movimento-infância, será preciso trazer as falas, as conversas com as crianças, professoras e diretoracoordenadora, suas experiências e histórias, e também algumas imagens que compõem a narrativa do que eu acompanhei
durante esse processo, que, certamente, contribuíram para compor junto com o texto, além de
permitir experimentar mover o currículo com as crianças, entrar em devir com elas.
Os autores que escolhi para dialogar nesse texto me foram apresentados durante
minha caminhada acadêmica no curso de Pedagogia e, de forma mais aprofundada, no mestrado, nos bons encontros que tive. Buscarei conceitos e noções, não me prendendo a eles, mas
na perspectiva de ampliá-los a partir dos pensamentos evidenciados na pesquisa. Ao modo de
Deleuze, serão usados como caixas de ferramentas, viabilizando as possibilidades de abertura
e expansão dos sentidos.
Neste platô 1, Introdução: algumas composições, busco apresentar a implicação
deste estudo, e trazer como a problemática desta pesquisa foi sendo tecida. No platô 2, A pesquisa de inspiração cartográfica: um mapa em construção, apresento uma narrativa sobre o
processo metodológico do trabalho, permitindo que os desafios, as tomadas de decisões e os
dispositivos que foram sendo utilizados e criados ao longo da pesquisa, sejam compreendidos.
No platô 3, A Infância como experiência criativa, problematizo a criação e a experiência como
possibilidades que relaciono com a infância. Para tanto, potencializo a discussão com as narrativas de minha infância, compreendendo que ela pode ser um encontro com aquilo que passou
e está sendo atualizado com as crianças durante a pesquisa. No platô 4, Ensino Fundamental de
Nove Anos: algumas considerações, faço uma discussão filosófica para teorizar a conceituação
da política, além de um panorama dos documentos e leis que a fundamentam e dos textos que
mais circularam nas escolas do município de Jequié. Descrevo os principais questionamentos
para a reorganização curricular da proposta pedagógica, a partir das primeiras aproximações
com o João Calmon. No platô 5, O currículo rizomáticomovente com a ajuda da diferença,
discuto a importância do currículo na inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental;
proponho uma discussão sobre as mudanças nos espaços e tempos escolares e, ao assim refletir,
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trago a perspectiva de abertura movente dos currículos, a fim de possibilitar com a ajuda da
diferença, que eles sejam fluídos e rizomáticos, com amplas oportunidades de experiências criativas. No desenvolvimento do platô 5, apresento as Pistas para compor a infância no currículo: um ziguezague brincante, que são movimentos curriculares mapeados na pesquisa durante
o envolvimento e aproximação com as crianças, demonstrando o que elas constituíram como
composições para pensar a infância no currículo. No platô 7, No currículo, o mover, na infância,
a vida: encontros que não finalizam, teço compreensões sobre o processo que foi sendo construído e evidenciado durante a pesquisa, ressaltando a importância da fluidez no currículo, e do
brincar potencializando as experiências vivas e criativas da infância, o que ocorre rizomaticamente sem fechamentos conclusivos.
Para que esta dissertação fosse possível, foi preciso perder o controle, buscar outras
estratégias no desequilíbrio, pensar de outro modo, fazer novas conexões. Como diz Rizk
(2006), inspirado em Espinosa, pensar um conceito a partir de suas composições é questionar:
o que acontece quando dois corpos se encontram? Que efeito um corpo tem sobre outro? De
que forma um afeta o outro? O que pode um corpo? É para isso que serve uma cartografia. Não
é mais saber o porquê das coisas, mas as composições, quais são feitas e quais podem ser feitas.
Nesses termos, o objetivo principal do trabalho aqui apresentado faz conexão com outros movimentos que não se mantêm em homogeneidade.
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2 A PESQUISA DE INSPIRAÇÃO CARTOGRÁFICA: UM MAPA EM CONSTRUÇÃO

Figura 2- O movimento no recreio.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

2.1 Concepção epistemológica e metodológica da pesquisa
É indispensável falar do método de pesquisa, dos caminhos percorridos e de como
eles foram acontecendo. A ciência constituiu seus procedimentos práticos e discursivos sob a
égide de que existe um mundo objetivo e independente das pessoas que nele vivem. Assim, a
objetividade, a verificação e a mensuração tornaram-se fundamentais para responder as questões sobre a verdade. Elas quando descobertas, são transformadas em leis e expressam as regularidades que regem a natureza. Pelo método é possível que a razão seja aprendida.
Esse método deveria capacitar as pessoas para observar corretamente e distinguir
entre o falso e o verdadeiro. Pela boa aplicação, o caminho da descoberta da verdade seria
assegurado, com comprovação pela linguagem matemática. Nesse contexto, o mesmo método
poderia ser aplicado às várias ciências que, em seu conjunto, constituiriam a unidade da razão.
Este paradigma científico tem como característica fundamental que só há uma
forma de racionalidade para o conhecimento, e esta deve ser baseada em seus princípios epistemológicos e pelas regras metodológicas. A razão, que é sempre uma só, deve ser aplicada a
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diferentes objetos. A ideia de um conhecimento expresso pelas leis universais iria legitimar as
práticas científicas corretas. Sendo assim, no século XIX, as ciências sociais e humanas seguiram esse modelo para a explicação dos fenômenos relativos aos comportamentos humanos e ao
desenvolvimento social. Buscaram leis e regularidades para fundamentar seus princípios.
Estamos começando a dar lugar aos modelos de pensamento não lineares, tanto na
ciência como na arte e na vida. Estamos abrindo nosso espaço cognitivo a novas narrações, que
deve transformar-se para ceder o lugar a um pensamento não linear. O ponto de partida para
esta mudança é a afirmação da corporalidade do sujeito. “A conscientização de que nossa peculiar fisiologia, nossa experiência biológica, nossa sensibilidade diferencial são fundamentais
[...] tem como consequência o ‘torcimento do espaço cognitivo’” (NAJMANOVICH, 2001, p.
23). Esta afirmação faz com o que o sujeito entre no quadro e com que a concepção linear seja
rompida. O sujeito entra num movimento de concepção criativa de si mesmo e do mundo com
o qual ele mantém intercâmbio.
Para Gallo (2006), podemos destacar que estamos vivendo uma condição pós-moderna. A expressão “pós-moderno” data de 1970, advinda dos meios artísticos, mas ainda não
tem a potência de um conceito. Contudo, ela designa uma temporalidade. O que temos é a
emergência do deslocamento de um paradigma pautado no sujeito para pensar as relações.
Por exemplo, a pesquisa de inspiração cartográfica, não a entendendo como um
modelo, mas como uma proposta política de organização da pesquisa evidenciada a partir de
ideias chaves em Deleuze e Guattari (1995); traduz-se em acompanhamento de processos de
subjetivação, tentativa de objetivar os processos singulares que compõem o sujeito, levando o
pesquisador a movimentar o pensamento, a cartografia permite conhecer o porvir, o que está
acontecendo na realidade pesquisada.
Quando proponho fazer uma pesquisa de inspiração cartográfica, faço apostas porque esta perspectiva conceitual se insere numa proposta que exige algumas preposições, como,
“ética, porque indica a decisão do falante de fazer-se responsável por seu discurso; estética, já
que reconhece a importância do conteúdo, da forma e dos vínculos específicos que esta cria; e
política, porque pretende um lugar no emaranhado de relações contemporâneas” (NAJMANOVICH, 2001, p. 8). Estou imersa num movimento que preconiza a tradução da minha experiência corporal para a linguagem verbal.
A pesquisa de inspiração cartográfica pode ser considerada uma pesquisa-intervenção e de produção de subjetividade, pois objetiva investigar os processos de produção de subjetividade, o que requer procedimentos mais abertos e ao mesmo tempo mais inventivos. Acompanhar os processos é viver a realidade sem deixá-la escapar entre os dedos: “Eis, então, o
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sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, implicação em processos de produção,
conexão de redes ou rizomas” (PASSOS; BARROS, 2014, p. 10). Mas como?
Como acompanhar os movimentos sem apreender a estrutura? Há formulação de
regras e protocolos? “[...] A elaboração do método da cartografia não pode levar à formulação
de regras ou protocolos”, como aponta Passos e Barros (2014, p.8). Assim, temos um método
que busca acompanhar os movimentos de um determinado processo sem, contudo, estar fixado
em uma receita para chegar ao objetivo. As regras e protocolos congelam a fluidez rizomática
da possibilidade de construção.
Entretanto, como assegurar, no plano do acompanhamento de processos, a relação
entre objeto e método? Já que o mundo da vida é caótico, o objeto científico não pode ser
considerado fixo, mas plástico e cambiante a cada momento. Os sujeitos e objetos não são mais
considerados separados, mas coadunam, numa relação sempre instável e mutável. (NAJMANOVICH, 2001).
Najmanovich (2001) auxilia na compreensão de estabelecer relações com a realidade e, posteriormente, com a maneira de pesquisar. A crise e as mudanças na concepção de
lidar com os problemas atuais têm dado passagem para novos modos de pensar e viver no
mundo. “De um mundo em que as ciências e as humanidades estavam separadas em duas culturas radicalmente distintas, estamos começando a percorrer um caminho em direção [...] a um
‘olhar poético da natureza’” (NAJMANOVICH, 2001, p. 66).
A cartografia surge como um princípio do rizoma que está “[...] inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 21).
Nesse mapa sem decalque não há um sentido único para a experimentação e suas entradas são
múltiplas. As descrições cientificas constituem-se como construções da realidade, discursos sobre o mundo não mais transparentes e objetivas. As coisas, o mundo vão ser parte de um movimento que tem no sujeito o lugar de produtor do mundo em que vive, ou seja, diante de uma
mesma situação, as pessoas terão respostas diferentes e, consequentemente, resultados diferentes (NAJMANOVICH, 2001). Escrever, assim, “nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995,
p. 19).
A realidade cartografada se apresenta como um mapa móvel, de tal maneira que tudo
aquilo que tem aparência de “o mesmo” não passa de um concentrado de significação,
de saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão ilegítima de ser centro de
organização do rizoma (PASSOS; KASTRUP, 2014, p. 10).
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A realidade é formada por linhas. “Há linhas de articulação ou segmentaridade,
estratos, territorialidades, mas também de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 18). Em conjunto com as velocidades, tais linhas
formam um agenciamento. Não cabe, assim, perguntar o que ela quer dizer, pois ela não pode
ser compreendida, mas entendida a partir do seu funcionamento, das conexões que faz.
É preciso entender a realidade como superfícies com planos que coexistem sem
hierarquia e determinação. O plano de organização corresponde ao que está instituído de forma
molar ordenando o mundo e a subjetividade em estratos de maneira dicotômica. Por outro lado,
o plano de consistência é o plano invisível de expansão da vida, composto por forças moleculares e invisíveis que atravessam o campo social. É nesse plano que dão os encontros e os agenciamentos que vão gerar novos sentidos, novas formas de organização que tende a se reproduzir
no plano de organização. Esses dois planos se apoiam no plano de imanência, que dá suporte
às relações entre as forças que compõem a realidade, molares e moleculares, compondo o meio
em que tudo se dá, dimensão de fluxos, rupturas e conexões (ROMAGNOLI, 2009).
A cartografia persegue o rastreamento das linhas duras do plano de organização, ao
mesmo tempo em que também vai atrás das linhas de fuga, da eclosão do novo, ou seja, “[...]
cartografar é mergulharmos nos afetos que permeiam os contextos e as relações que pretendemos conhecer, permitindo ao pesquisador [...] fazer um traçado singular do que se pretende
estudar” (ROMAGNOLI, 2009, p. 171).
Assim, a pesquisa de inspiração cartográfica tem como eixo de sustentação metodológica a invenção e a implicação do pesquisador, uma vez que o conhecimento é processual
e inseparável do próprio movimento da vida e dos afetos que a acompanham. Na invenção é
preciso estar atento aos encontros, às virtualidades que estalam nos agenciamentos e que são
oriundos das desestabilizações. Na implicação está um dos mais valiosos dispositivos de trabalho no campo: é a partir de sua subjetividade que afetos e sensações acontecem, sentidos são
dados e algo é produzido.
Sendo assim, cartografar é um convite para que o sujeito entre no quadro. O sujeito
entra num movimento de concepção criativa de si mesmo e do mundo com o qual ele mantém
intercâmbio. O sujeito, visto como um devir nas interações, é entendido como construído no
intercâmbio em um meio social humano, que por sua vez está em constante interação com os
outros contextos. Pelos vínculos sociais de afeto, de linguagem e de comportamentos, o sujeito
vai se auto-organizando.
A cartografia como método de pesquisa-intervenção requer uma orientação do trabalho do pesquisador, sem, contudo, estabelecer regras prontas e previamente estabelecidas.
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Entretanto, não se trata de uma proposta sem direção, já que, apesar de a cartografia reverter o
sentido tradicional do método, ela não abre mão da orientação do percurso da pesquisa.
O desafio é o de realizar uma reversão do sentido tradicional do método – não mais
um caminhar para alcançar metas prefixadas (metá-hódos), mas o primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas. A reversão, então, afirma um hódos-metá. A
diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre
considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados (PASSOS; BARROS, 2014, p. 17).

Nesse texto, assumo a narrativa como expressão da escrita. Ela possibilita a não
fixação num ponto, mas auxilia na descrição do caminhar buscando mapear o percurso. Numa
pesquisa de inspiração cartográfica os dados nunca estarão lá, inscritos, mas são produzidos no
decorrer da pesquisa juntamente com os sujeitos. Por isso os caminhos nunca serão os mesmos
e não podemos falar de passos da pesquisa.

2.2 Das pistas aos dispositivos: mapeando o território da pesquisa
Passos, Barros e Kastrup (2014) auxiliam com a indicação de algumas pistas que
são importantes para o trabalho do pesquisador, vez que apontam algumas referências que contribuem com a abertura do que vai sendo produzido. São espécies de linhas para a construção
do mapa. “As pistas não formam uma totalidade, mas um conjunto de linhas em conexão e de
referências, cujo objetivo é desenvolver e coletivizar a experiência do cartógrafo” (PASSOS;
KASTRUP, 2014, p. 14).
Uma primeira pista (PASSOS; BARROS, 2014) é a relação entre o conhecimento
e a transformação, tanto para a realidade como para o pesquisador. “A intervenção sempre se
realiza por um mergulho na experiência que agencia sujeito e objeto, teoria e prática, num
mesmo plano de produção” (p. 17). Cartografar é traçar esse plano de produção, experiência,
acompanhando os efeitos no objeto, no pesquisador e também na produção do conhecimento
do percurso investigativo. O caminho inicia num mergulho no plano da experiência, onde conhecer e fazer caminham sempre juntos.
Relato alguns dos momentos que antecederam a minha chegada ao campo. Seguir
pela primeira vez o caminho para chegar na escola João Calmon foi desafiador. Inicialmente,
sabia que não queria optar pela escola na qual eu trabalhava por uma série de motivos, dentre
eles, minha implicação estreita com o espaço, os docentes, os alunos. Então, comecei a busca
pelas escolas do município de Jequié dos anos iniciais do Ensino Fundamental que estavam
implementando o Ensino Fundamental de Nove Anos. O contato com a Secretaria de Educação
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estava sendo complicado: nunca encontrava ninguém para informar sobre os assuntos pedagógicos da rede. Até para conseguir o documento da proposta pedagógica para o currículo dos
anos iniciais foi preciso agendar várias vezes uma reunião com o secretário de educação.
Ainda bem que numa das idas à Secretaria de Educação consegui encontrar a diretora pedagógica, com a qual consegui várias informações sobre as escolas. Descobri que há
escolas no município que são especificamente lotadas para os anos inicias do Ensino Fundamental. Então, comecei o contato pelo Facebook e por telefone. Foi então que uma escola se
mostrou interessada em ouvir minha explanação sobre a proposta de pesquisa.
O Centro Educacional João Calmon é uma escola pública municipal situada no
Mandacaru, bairro periférico de Jequié. Logo no primeiro contato compreendi que a escola tem
enfrentado algumas dificuldades em relação à estruturação do espaço físico e à formação de
equipe pedagógica. Mesmo diante dessas situações, a equipe mostrou-se interessada na pesquisa.
Inicialmente, propus à diretoracoordenadora uma reunião para que eu apresentasse
a proposta da pesquisa para todos os professores. Com a proposta aceita, marcamos um momento para conversarmos sobre: 1. O que mudou na escola após a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos? 2. Como considerar nesta proposta as experiências formativas de uma
criança de seis anos e seu contínuo desenvolvimento? 3. Como valorizar as experiências das
crianças na escola? 4.O que é prioridade na proposta formativa das crianças nesta etapa da
infância? A partir daí as professoras e a diretoracoordenadora falaram sobre a realidade do
João Calmon.
Esta conversa foi fundamental, pois percebi que o grande desafio da escola estava
nas turmas de 1º ano, na entrada da criança de seis anos.
-O grande questionamento mesmo foi se apropriar com a turma de seis anos. Que tinha
isso: Educação Infantil? Ou vai entrar? (Professora)
-Agora é Fundamental! E a rotina da turma de seis anos? Que já é uma rotina mais...
é diferente! (Diretoracoordenadora)
-O mobiliário apropriado, como vai ser? (Professora)

Discutimos sobre os processos vividos na escola no período de reorganização curricular e compreendi algumas questões que foram colocadas como pano de fundo nesse processo: A estrutura escolar, os materiais didáticos, os objetivos para o ensino fundamental, os
conteúdos, os planejamentos, as metodologias, a avaliação, os espaços e tempos escolares. Para
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além dessas questões organizacionais, falamos sobre a infância dos professores, situações vivenciadas na sala de aula e momentos que escapam à prescrição do documento com teoria,
objetivos, propostas demarcadas para essa reestrutura escolar.
Destacamos que, para tanto, foi preciso mais que ouvir os sujeitos; foi preciso conversar com eles. Utilizamos a conversa como dispositivo de pesquisa, pois para Deleuze e Parnet (1998), em uma conversa não há palavras próprias, sem donos; sempre é possível haver
substituições. Uma conversa pode ser um encontro, um devir. Encontro de pessoas, movimentos, ideias, acontecimentos. Encontrar é achar, capturar, mas não há um método específico para
isto, a não ser uma longa preparação.
As conversas como dispositivo de pesquisa foram essenciais para dialogar, principalmente a posteriori com as crianças. Às vezes dialogamos, às vezes debatemos, sobretudo
conversamos. A partir da conversação, a possibilidade dos encontros esteve aberta, pois “[...]
nunca se sabe aonde uma conversa pode levar... uma conversa não é algo que se faça, mas algo
no que se entra... e, ao entrar nela, pode-se ir aonde não havia sido previsto” (LARROSA, 2003,
p. 212). A potencialidade das conversas está justamente na não obrigatoriedade do que dizer,
como dizer; está na abertura proferida pela liberdade de expressar-se sem opções demarcadas
de onde se quer chegar.
E, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato de que ao final se chegue ou
não a um acordo... pelo contrário, uma conversa está cheia de diferenças e a arte da
conversa consiste em sustentar a tensão entre as diferenças... mantendo-as e não as
dissolvendo... e mantendo também as dúvidas, as perplexidades, as interrogações... e
isso é o que a faz interessante... por isso, em um conversa, não existe a última palavra...
por isso uma conversa as dúvidas até o final, porém cada vez mais afinadas, mais
sensíveis, mais conscientes de si mesmas... por isso uma conversa não termina, simplesmente se interrompe... e muda para outra coisa... (LARROSA, 2003, p. 213).

Outro dispositivo utilizado para mapear a pesquisa foi o diário de campo. Uma prática preciosa para a cartografia é a escrita nele ou no caderno de anotações. Ela colabora na
produção dos dados e pode transformar as observações e frases na experiência de campo em
conhecimento e modos de fazer. São registradas tanto informações objetivas quanto impressões
que emergem no encontro com o campo (KASTRUP, 2014).
Kastrup (2014) demonstra que pelo diário de campo eu consigo informações objetivas; registrar as impressões durante a estadia no campo, pois é possível captar e inscrever
aquilo que é dado no plano intensivo das forças e dos afetos. E nessa escrita rica de detalhes eu
expresso as paisagens e as sensações, deixando evidente que o coletivo se faz presente.
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Ao narrar este processo inicial, coaduno com Kastrup (2014) quando ela fomenta
que outra pista que merece destaque diz respeito ao funcionamento da atenção durante o trabalho de campo. Quando entro no campo da pesquisa, imediatamente a questão de onde pousar a
minha atenção vem à tona: “[...] como selecionar o elemento ao qual prestar atenção, dentre
aqueles múltiplos e variados que lhe atingem os sentidos e o pensamento” (KASTRUP, 2014,
p. 35). Uma atenção aberta, sem focalização específica, possibilita captar elementos que estão
à minha disposição no exercício cartográfico, mas também do que está desconexo e fora da
ordem.

A atenção flutuante para a discussão do trabalho do cartógrafo, destaca-se a [...] suspensão de inclinações e expectativas do eu, que operariam uma seleção prévia, levando a um predomínio da recognição e consequente obturação dos elementos surpresas presentes no processo observado (KASTRUP, 2014, p. 36).

O que Kastrup (2014) indica como ponto de partida para o desenvolvimento da
atenção no cartógrafo é a concentração sem focalização atrelada a alguns funcionamentos atencionais, como o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento.

Figura 3 - Os alunos do 1º ano
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Rastrear o campo é uma espécie de varredura: entrar em campo sem conhecer o
alvo a ser atingido, surgindo de modo imprevisível. “Rastrear é também acompanhar mudanças
de posição, de velocidade, de aceleração, de ritmo. O rastreio não se identifica a uma busca de
informação. A atenção do cartógrafo é aberta e sem foco, e a concentração uma sintonia fina
com o problema” (KASTRUP, 2014, p. 40). Pode-se afirmar que é uma concentração pelo/no
problema, em que as inclinações pessoais vão sendo eliminadas. Aos poucos vai-se construindo
uma atenção movente referente ao processo.
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Inicio minha chegada na sala de aula do 1º ano do Ensino Fundamental com cores,
formas geométricas e sorrisos ocupando todos os espaços, conforme pode ser visto na Figura
3. O que acontecia naquele momento é difícil de ser expressado. Cerca de vinte e dois alunos e
a professora Ana tentando acalmá-los para organizar uma rodinha. Logo a agitação transformou-se em gritaria e curiosidade para saber quem estava chegando na sala. “-Você irá ajuda a
Pró? É pró também?”. Algumas crianças vieram me abraçar e transmitir as boas-vindas. Sabia
que ali seria um espaço de bons encontros. “-Calma, gente! Façam silêncio! Vou explicar quem
ela é!”, disse a professora. Sentei na rodinha e fui convidada pelas crianças a contar uma história.
Percebi que a turma demonstrou interesse e curiosidade em ouvir a contação de
história. A professora Ana pediu que utilizasse a estratégia de continuar a contação em outro
dia, o que gerou questionamentos dos alunos: “-Por que não termina? Estamos curiosos!”. Em
seguida, a turma voltava a conversar bastante com as próximas movimentações na aula: Um
aluno pede para assistir DVD, outro diz que deseja ir ao banheiro. Foi então que a professora
Ana entregou os livros e em seguida fez a chamada. Mas enquanto fazia a chamada...

-Pró, quero ir ao banheiro! (Davi)
-Pode ir, Davi. (Professora Ana)
Nesse momento, João Paulo segue Davi para ir ao banheiro também.
-Volte, João Paulo, não vá mais ao banheiro! (Professora Ana)
-Oxe Pró! Só fui uma vez! (João Paulo)
Passando alguns segundos...
-Pró, posso beber água? (João Paulo)
-Pode! (Professora Ana)
Quando Davi voltou do banheiro...
-Pró, vou beber água! (Davi)

Naquele instante, percebi que deveria estar atenta a algumas pistas durante a pesquisa. As crianças são movimento, e eu não poderia estar ali parada só observando o que estava
acontecendo, precisava me movimentar também. Nesse sentido, quando algo ganha destaque
no processo e relevo no conjunto, merece atenção. É o alerta de que há um processo em curso
que requer uma concentração. Aquela agitação das crianças logo nos primeiros minutos da aula
merecia não só minha atenção, mas também o toque.
“O toque é sentido como uma rápida sensação, um pequeno vislumbre, que aciona
em primeira mão o processo de seleção”: é assim que Kastrup (2014, p. 42) define o toque.
Contudo, ele pode levar tempo para acontecer, assim como pode ter graus distintos de intensidade. Ele revela as múltiplas entradas e saídas na pesquisa, sem um caminho linear. Como
destaca Kastrup (2014, p. 43), “[...] através da atenção ao toque, a cartografia procura assegurar
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o rigor do método sem abrir mão da imprevisibilidade do processo de produção do conhecimento.” Era necessário estar aberta aos imprevistos. A sala de aula é vozes, silêncios, atividades, preocupação da professora com a aprendizagem e diálogos.
-João Pedro é o mais danado da sala! (Jaqueline)
-Por que? (Larissa)
-Xinga, briga, faz brincadeiras pesadas, responde a professora, não quer fazer o dever... (Jaqueline)
-O que você acha disso? (Larissa)
-Não sei! (Jaqueline).
(Conversa com as crianças).

O pouso indica que a percepção realiza uma parada e o campo se fecha, havendo
uma reconfiguração do território, como se mudasse a atenção para outro lugar. “Quando a atenção pousa, há um trabalho fino e preciso, no sentido de um acréscimo na magnitude e na intensidade, o que concorre para a redução do grau de ambiguidade da percepção” (KASTRUP,
2014, p. 44). O reconhecimento atento é o quarto gesto atencional.
O que fazemos quando somos atraídos por algo que obriga o pouso da atenção e
exige a reconfiguração do território da observação? Esse diálogo das crianças estava demonstrando que as violências física, moral e verbal são frequentes na sala de aula. Se perguntamos
“O que é isto?”, saímos da suspensão e retornamos ao regime da recognição. A atitude investigativa do cartógrafo seria mais adequadamente formulada como um “[...] vamos ver o que está
acontecendo, pois o que está em jogo é acompanhar um processo, e não representar um objeto.
É preciso então calibrar novamente o funcionamento da atenção, repetindo mais uma vez o
gesto de suspensão” (KASTRUP, 2014, p. 45). E foi exatamente o que eu busquei fazer nas
próximas idas à sala de aula. Assim, vão sendo produzidos os conhecimentos ao longo da pesquisa, o que envolve atenção e a criação de um território de observação que é próprio do cartógrafo.
Acompanhar a turma na sala de aula possibilitou várias pistas para a construção do
mapa. Por exemplo, durante a realização de uma atividade, a professora Ana pediu para a turma
escolher o nome de alguns colegas para preencher as respostas. Ela sugeriu uma votação para
ver quais os nomes seriam escritos. Na votação, foram escolhidos os nomes de Valéria, Bruno
e Jaqueline. Grande parte da turma aceitou, mas um aluno levantou a mão e falou: “Não queria!”. “Aqui é uma democracia!”, disse a professora. Todos riam. Mas Henrique falou também:
“Oxe, eu não escolhi Bruno! E agora? Só escolhi Jaqueline e Valéria!”. A professora anotou os
nomes no quadro e os alunos escreveram. E a conversa continuou:
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-Eu vou fazer o meu nome de cabeça para baixo. (Henrique)
-Você acha certo? (Paulo)
-Eu acho! (Henrique)
-Você já vai levar uma advertência para casa e não para na sala e nem faz o dever
certo. (Paulo)
-Por que você vai levar a advertência, Henrique? (Larissa)
-Briguei com o colega no recreio. Dei um soco na barriga dele. (Henrique)
- Por que você fez isso? (Larissa)
- Eu tive vontade. E se eu quiser faço de novo. (Henrique)
-E a advertência? Você quer levar novamente? (Larissa)
-Dá em nada, Pró! (Henrique).
(Conversa com as crianças).

Estava diante de crianças marcadas pela violência, agressão moral e verbal, e isso
se refletia nas ações e na convivência com os pares. As crianças que vivenciam situações violentas no bairro chegam na escola com estes comportamentos. De quem é a culpa? Existe culpado?
2.3 A oficina de criação de histórias: a invenção de um dispositivo

Figura 4 - Brincadeiras na sala de aula
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Durante a realização da atividade, Ueslei levantou e pegou a lapiseira de Bruno e
saiu correndo na sala. A professora reclamou e ele sentou. Logo após, jogou a lapiseira no chão e deu para o colega que queria.
-Posso fechar o livro, Pró? Eu já terminei. (Ueslei)
Olhou pra mim e falou: Aqui, o alfabeto! Apontando para a atividade anterior do
livro que era basicamente a cópia da que estava fazendo. A atividade era lacunada
mas as respostas estavam realmente na atividade anterior.
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-Vou brincar de gude! (Ueslei)
Pegou o giz de cera e foi brincar sozinho no chão. Pegou legos e fez carrinhos.
-Esqueci meu carrinho na mesa. (Ueslei)
Ele estava brincando no momento de fazer a tarefa e eu perguntei: Por que você está
brincando?
-Porque eu já terminei. (Ueslei)
-Do que você mais gosta de brincar? (Larissa)
-De brinquedo. (Ueslei)
A professora pegou os legos, guardou e falou:
-Vamos fazer o dever! Olha para o quadro! Aprender nunca é demais. Se você já
terminou, não custa nada prestar atenção.
(Diário de campo).

Foi então que percebi a importância de continuar compondo com as crianças algo
que estivesse entrelaçado com a expectativa imaginativa que eles já vinham apontando em outros momentos, aliada à vontade de estar em movimentos lúdicos na sala de aula. Aqui, atualizo
as atividades que desenvolvia no estágio supervisionado nos anos iniciais e na atuação como
docente do ensino fundamental, a fim de pensar numa proposta de oficina de criação de histórias.
O objetivo era apresentar elementos que possibilitassem a imaginação da turma e a
partir deles criar histórias relacionadas às suas vivências, como a rotina da sala de aula, a realização de atividades, o recreio, o brincar e as questões que fossem surgindo. Assim seguiram
minhas próximas intervenções.
Destaco que entendo o processo da pesquisa como uma processualidade, em que
fazer cartografia é produzir junto com o material. O objetivo é justamente este, desenhar a rede
de forças à qual o objeto se encontra conectado, dando conta do seu permanente movimento.
Por isso a importância de caminhar junto com o coletivo de forças. Ir a campo quer dizer estar
junto, não para explicar ou revelar, mas para participar do que acontece, estar aberto ao plano
de afetos. Daí a proposta de pesquisar brincando, criando histórias, imagens, fabulações.
Seguindo a linha de argumentação desenvolvida, nos encontros com os alunos do
1º ano busquei, a partir das oficinas de criação de histórias, convidá-los a dialogar sobre o currículo da escola. Por meio dessa proposta, foi possível disparar processos de diferenciação e
tentar criar novas formas de relação com o espaço e o tempo escolares. De modo amplo, as
oficinas de criação de histórias buscavam instigar processos de produção de sentido para o espaço escolar e as possibilidades de compreender os modos de ser criança que porventura a
escola oferece. Estamos falando de encontros, de devir.
Vale ressaltar que cartografar é acompanhar processos, e não representar os objetos.
A descrição do caminhar da pesquisa possibilita que este movimento seja detectado no texto.
Sempre que o cartógrafo entra em campo, há processos em curso. Pesquisar assim requer a
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habitação num território que de início não é habitado, como destaca Barros e Kastrup (2014,
p.75):
A cartografia não visa isolar o objeto de suas articulações históricas nem de suas conexões com o mundo. Ao contrário, o objetivo da cartografia é justamente desenhar a
rede de forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando
conta de suas modulações e de seu movimento permanente. Para isso é preciso, num
certo nível, se deixar levar por esse campo coletivo de forças.

2.4 A composição brincante no recreio
A cada dia que ia ao encontro com/das crianças, professora e diretoracoordenadora, caminhava aberta ao movimento daquele território. As conversas foram encontros, e neles
estão as crianças, a professora, a diretoracoordenadora, o João Calmon, o currículo, a obrigatoriedade do Ensino Fundamental de Nove Anos, que se configurou como um documento obrigatório para a mudança do espaço e do tempo na escola, mudança essa que reconfigura a infância no currículo.
As conversas com as crianças durante o recreio foram primordiais para o mapeamento na pesquisa. Íamos para a fila da merenda, naquele espaço que era só para a turma de 1º
ano, pois de acordo com os funcionários eles estavam indo com as outras turmas, 2º e 3º anos,
e estava dando muita confusão. Daí a direção resolveu que eles lanchariam sempre 15 minutos
antes das outras turmas. Pegávamos o lanche do dia e ficávamos sentados nas mesas espalhadas
pelo corredor. Alguns minutos depois, a turma já se encaminhava para os corredores, frente e
fundo da escola, procurando criar e compor com os outros colegas suas brincadeiras favoritas.
Eu fazia parte desse território, e também entrei na brincadeira. Fui pintando com eles os movimentos do recreio.
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Figura 5 – Pintando o/no recreio
Fonte: Imagem produzida pela autora

-Pró, deixa eu te maquiar, passar brilho e sombra? (Edna)
-Vamos lá! (Larissa)
-Pronto, Pró! Já está bonita! (João Pedro)
-Agora, vamos conhecer nossa escola? (Pedro Lucas)
Pegou na minha mão e mostrou os espaços externos da escola: Área de lazer, área
verde...
- Agora, tira uma foto e mostra pra gente! (João Pedro)
(Diário de campo)
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Figura 6 – Conhecendo a escola com as crianças
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Não poderia ter recebido convite melhor. Conhecer a escola de mãos dadas com
essas crianças me proporcionou muitas conversas, além de saber quais espaços eles mais frequentavam. O espaço de área verde, geralmente com sombra da árvore e que fica em frente à
escola, é um dos lugares preferidos para as brincadeiras deles. Lá eles correm, inventam brincadeiras, sentam e ficam praticamente todo o tempo do recreio. Os corredores também são espaços bastante ocupados, principalmente porque neles acontecem as brincadeiras de pega- pega,
polícialadrão, mãe e filho e outras.
-Certo, agora é hora de brincar de pega-pega. (Edna)
-Como é essa brincadeira? (Larissa)
-A senhora pega e corre. Corre e pega. Vamos? (Pedro Lucas)
-Quer saber como é pique alto? (João Pedro)
-Sim! (Larissa)
-Corre, sobe e depois desce, vai atrás dele e pega. Depois que ele começa. (João Pedro)
-Vamos brincar! (Pedro Lucas)
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-Agora! (Larissa).
(Conversa com as crianças).

Figura 7 – Corre, empurra e pega: as brincadeiras no recreio
Fonte: Imagem produzida pela autora

Brincar com as crianças, compor aquele território com elas possibilitou o rastreamento das linhas de fuga que estabelecem. Na brincadeira não há quem manda nem quem obedece; eles vão se organizando, e em cada espaço de tempo um deles está liderando na medida
que o outro já vai tomando a direção da brincadeira também. Não há uma linearidade a ser
seguida. Começa a brincar num espaço, daqui a um tempo já está em outro e, quando percebem,
já ocuparam todos os lugares da escola. Para elas, experimentar as múltiplas possibilidades é o
que dá continuidade à brincadeira, pois mudam rapidamente as estratégias.
2.5 E a construção do mapa continua...
Acompanhar as aulas também foi imprescindível para continuar construindo o
mapa da pesquisa. Ouvir os relatos dos alunos nas realizações das atividades, dialogar com as
professoras sobre as metodologias de trabalho adotadas e compreender como o currículo estava
se movendo diante dos desafios do dia a dia na sala de aula permitiu que muitos dados fossem
produzidos e tecidos com os sujeitos praticantes, como destaco nesta narrativa do diário de
campo de uma das aulas:
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A professora Ana está realizando uma atividade do livro de exercícios. Só que antes,
ela transcreveu o texto numa cartolina e anexou ao quadro para fazer a leitura coletiva.
Trabalhando o texto a partir das sílabas e das rimas, ela lia e os alunos iam repetindo.
Janaina, aproxima perto de mim e diz:
-João Pedro e Vitória são os melhores alunos. A pró falou que eles sabem ler!
Neste momento, a professora Ana pede para eles fazerem a atividade no livro, mas
Janaina estava preocupada com a realização e falou com a professora:
-Pró, me ajuda! Onde está a palavra Joice?
-Eu acabei de mostrar no quadro, disse a professora Ana.
-Mas eu não sei! Aqui está escrito de um jeito e lá de outro. Aí eu olho e não acho,
disse Janaina.
Esta confusão se deu, pois o texto no quadro estava escrito com letra bastonada e no
livro com a cursiva. A maioria dos alunos tiveram dúvidas. Novamente, outro aluno
questiona:
-Pró, onde está a palavra?
A professora Ana responde: Onde? Eu acabei de explicar! É tua atenção que está
longe! Volta pra cá!
Daí eu expliquei à professora o que poderia estar acontecendo.
-Então tá, eu vou copiar as palavras no quadro, mas vocês precisam ir se acostumando
com outros tipos de letras, disse a professora.
(Diário de campo).

Figura 8 – Textos na sala de aula.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Compreendo que a pesquisa de inspiração cartográfica busca, por exemplo, o que
está fugindo à escola. É uma análise do presente, do acontecimento, valorizando o que e como
está acontecendo num determinado contexto. Por isso, ela é uma intervenção, pois no momento
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que está acontecendo há negociações e problematizações. Daí a importância de o pesquisador
estar atento e aberto aos encontros que acontecem na escola. Não é dizer que a sala de aula é
caracterizada de tais princípios, que a relação professor e aluno é de tal forma, mas ir ao encontro do que não está posto, abrir-se para o sensorial no espaço escolar.
Vale destacar que estar aberto ao encontro não quer dizer “deixar rolar”. Espera-se
um mergulho nas intensidades do presente. Para isso é necessário compreender os processos
não como processamento pautado nas informações, mas como processualidade, pois entendemos que investigar processos de produção de subjetividade indica que já há processos em curso.
Como dizem Barros e Kastrup (2014, p. 58-59):

[...] isso acontece não apenas porque o momento presente carrega uma história anterior, mas também porque o próprio território presente é portador de uma espessura
processual [...] que impede que o território seja um meio ambiente composto de formas a serem representadas ou de informações a serem coletadas.
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3 A INFÂNCIA COMO EXPERIÊNCIA CRIATIVA

Figura 9 – A infância e a escola.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Infância. A infância e a escola. O tempo de ser criança. Ao falar da infância quero
destacar, com Kohan (2005), a possibilidade afirmativa de pensá-la como movimento, potência
e devir. A potência da infância está, possivelmente, na possibilidade de viver experiências envoltas do movimento. Uma vida intensa para a qual o tempo é abrangente, ilimitado, movente.
Tal movimento me faz trazer à cena a minha infância, permitindo que eu entenda como esta
infância está presente em mim, como a experiência da infância me atravessa.
Marcada por muitas brincadeiras, músicas, cozinhados, sonhos e shows de calouros,
minha infância foi feliz. Feliz porque as brincadeiras expressavam a união entre eu e meus
primos, colegas e amigos de rua. Feliz porque os shows de calouros demonstravam como a
alegria das músicas estavam presentes em nossas longas tardes de dezembro. Feliz porque os
pés de acerola, de seriguela, de goiaba, de manga e de mamão demonstravam a doçura de nossas
criações gastronômicas, recheadas de imaginação e sabores. Feliz porque o tempo não era nosso
inimigo, mas o melhor aliado na continuidade dos sonhos.
Como diz Kohan (2010, p. 252),
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A infância é a positividade de um devir múltiplo, de uma produtividade sem mediação,
a afirmação do ainda não-previsto, não-nomeado, não-existente; a asseveração de que
não há nenhum caminho predeterminado que uma criança (ou um adulto) deva seguir,
que não há nenhuma coisa que ela (ou ele) deva se tornar: a infância é ‘apenas’ um
exercício imanente de forças.

Destaco que, quando eu escrevo sobre a minha infância, não busco fazer uma autobiografia, mas tenciono afirmar a experiência e buscar novos encontros; atualizar as crianças
que há em mim; abrir a possibilidade de experimentação da infância. Assim, fica mais fácil ir
ao encontro da infância no currículo do João Calmon, com a ajuda de minhas experiências
pessoais, das crianças com quem convivi no exercício da profissão e com as crianças pesquisadas, como nos alerta Deleuze (1996), em O Abecedário:

Acho que a atividade de escrever não tem nada a ver com o problema pessoal de cada
um. Não disse que não se deve investir toda a sua alma. [...] É lamentável, pois o
impede de ver, sempre o remete para seu pequeno caso particular. [...]. Acho que escrever é um devir alguma coisa. Mas também não se escreve pelo simples ato de escrever. Acho que se escreve porque algo da vida passa em nós. Qualquer coisa. Escreve-se para a vida. É isso. Nós nos tornamos alguma coisa. Escrever é devir.

No exercício com os alunos do João Calmon foi possível pensar a minha infância
compondo com as suas infâncias. Como podemos pensar numa infância que potencializa? O
que potencializa a infância? O desejo de ser, criar e experimentar pode ser o grande motor da
potência infantil. A vida que pulsa nas brincadeiras, nos diálogos, na invenção do vir a ser.

- Eu posso ser um pássaro, um macaco. (Henrique)
- O pássaro está solto! (Paulo)
- E eu, posso ser o quê? (Larissa)
- Você é a Pró! (Henrique)
- Mas, por que eu não posso ser um elefante? (Larissa)
- Já falei, porque você é a Pró! (Henrique)
- Chegou o gavião! Nós podemos virar qualquer coisa (Henrique).
(Conversa com as crianças).

Como diz Deleuze e Guattari (1995), uma vida imanente que transborda os acontecimentos ou singularidades que atualizam os sujeitos, uma vida com potência completa, com
uma imanência absoluta. Em relação às crianças,
Parece mesmo que uma vida singular pode passar sem qualquer individualidade ou
sem qualquer outro concomitante que a individualize. Por exemplo, as crianças bem
pequenas se parecem todas e não tem nenhuma individualidade; mas elas têm singularidades, um sorriso, um gesto, uma careta, acontecimentos que não são características subjetivas. As crianças bem pequenas, em meio a todos os sofrimentos e fraquezas, são atravessadas por uma vida imanente que é pura potência, e até mesmo beatitude (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 4).
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Recreio: momento de brincar e criar. Momento de ser o que não se é, pegar carona
nos animais e soltar a imaginação, como podemos perceber na fala das crianças. Qual é o critério para brincar? Ser aluno? Professor não pode? Não é permitido que adulto-professor participe da brincadeira. Para ser o que não se é, é necessário ser criança, e, para elas, o professor
não pode ser. No instante, outros animais são convidados e permitem que elas, as crianças,
sejam qualquer coisa. As brincadeiras não estão apenas localizadas naquele espaço da escola,
mas na possibilidade de brincar com elas, imitar os animais e entrar em devir. Agora quem está
em cena são o pássaro, o gavião, o macaco... O zoológico inteiro!
O que podemos atribuir a esse movimento desejante de tornar-se um animal? A
infância possibilita essa potência de vida, mesmo que seja no “faz de conta que eu sou um
animal?”. A infância é contagiante, e o ser criança expressa esse viver distanciado do determinismo. Viver na condição de ser criança é viver aberto às experiências. A fantasia, a criatividade, a invenção e a abertura a novos sentidos são possibilidades da infância. Acredito que esta
fase da vida não está atrelada aos seus conjuntos cronológicos; é, na verdade, um espaço de
liberdade e inventividade.
Na casa da minha melhor amiga tinha uma rede, e todos os fins de semana brincávamos de balanço. Lembro dos lanches da tarde que a mãe dela carinhosamente fazia. Eu levava
o refrigerante. Aquele momento transformava-se numa festa. Sentados na rede, inventávamos
histórias sobre o irmão mais novo dela. Balançávamos e depois balançávamos. Quantas lembranças dessa época...
Em meio às sequências de quintais separados por cercas de madeira, fazíamos comidinhas, brincávamos de “mamãe, papai e filhinhos”. A diversão estava presente em tudo. O
tempo? Ali ele não passava; na verdade, parece que não existia. Não era no tempo cronológico
que pensávamos, mas na intensidade de aproveitamento daquele momento, na riqueza que poderíamos conquistar através de nossas criações brincantes. Os quintais eram de terra vermelha,
mas não nos importávamos. Viver o momento era o mais importante. Cada dia trazia uma nova
emoção.
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3.1 A infância na escola

Todos os dias antes de dormir
Lembro e esqueço como foi o dia
Sempre em frente
Não temos tempo a perder...
(Tempo Perdido- Renato Russo)

Tive uma infância criadora, inventiva, vívida e feliz, que me acompanha até hoje.
É essa experiência que eu carrego e me ajuda a pensar num currículo movente que escapa,
proliferando as multiplicidades e abrindo a escola à vida. Este currículo não está nos documentos, numa lista de exercícios, tampouco na figura da criança, mas está acontecendo nas escolas,
sendo colorido pelas experiências de cada criança que povoa este espaço. Sendo assim, o experimentar esta infância, o trilhar outros caminhos e o abrir-se a outras possibilidades acompanham as crianças que fazem o currículo.
Talvez essa infância alegre e inventiva tenha me motivado a trabalhar com crianças,
a escrever e pesquisar com/sobre elas. As lembranças da infância que trago da memória são
atualizadas nos movimentos de minha chegada na escola, da escolha do curso de Pedagogia, da
escola que trabalhei como professora e coordenadora.
Recordo que, no ano de 1995, quando estava com 5 anos de idade e já poderia ser
matriculada no ensino fundamental, comecei a frequentar regularmente a turma do pré-6, que
preparava as crianças para a alfabetização. Contudo, já conseguia codificar e decodificar palavras simples e algumas mais complexas. Foi então que, num dia normal de aula, a professora
solicitou que abríssemos a cartilha para responder à atividade inicial sobre a letra “a”. Já conseguia ir além daquela tarefa, e resolvi avançar para as últimas páginas da cartilha em que havia
os textos mais difíceis, aqueles com dígrafos (lh, rr, ss). Li de “carreirinha”, e logo chamei a
atenção de todos os colegas e, principalmente, da professora, que atônita resolveu comunicar à
direção da escola aquele fato que, para ela, era inacreditável. Não imaginava que ali seria tomada uma decisão que marcaria minha formação como um todo.
Estudar sempre foi um prazer. Obrigação mesmo era ter que ir para uma sala de
aula em que as crianças eram 2 anos mais velhas. Ainda em 1995, saí da turma do pré-6 diretamente para a 1ª série. Lá as carteiras eram maiores, a professora preocupada com a organização
da sala, os livros cheios de páginas, os colegas espertos, e eu tímida, contida e chorona. Chorar
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era o remédio para todos os problemas. Se não conseguia lembrar uma questão na prova, chorava. Se um colega perturbasse no recreio, chorava. Se chegava tarde na escola e não conseguia
ser a primeira da fila, chorava. Enfim, minha entrada no ensino fundamental foi marcada por
conflitos internos.
Acredito que a causa de tantos desconfortos foi iniciada pela supervalorização dos
aspectos cognitivos em detrimento do meu tempo de vida. Já sabia ler, escrever, contar e formar
pequenos textos, mas era uma criança que precisava viver momentos com meus pares. Brincar,
inventar histórias, correr e estar perto daqueles com o mesmo objetivo que eu. Por conta disto,
tudo foi apressado. As marcas estão vivas e demonstram o quanto este momento foi difícil.

3.1.1 Sobre a temporalidade
Como diz Renato Russo (1986), “[...] todos os dias quando acordo não tenho mais
o tempo que passou”. O tempo de vida da criança e a maneira como ele é percebido pela escola
ganha destaque quando vou traçando estas experiências: os momentos de realização das provas
nos anos iniciais do ensino fundamental evidenciando um tormento para os processos avaliativos; a rotina demarcada para a realização das atividades, impossibilitando que acontecesse a
ida ao parque para as crianças do 1º ano; o ensino formatado para todas as crianças no período
da alfabetização.
Com Kohan (2004) podemos pensar que a infância não é apenas uma questão cronológica, ela é uma condição de experiência. Para conseguir avançar nessa ideia, temos que
ampliar os horizontes para o que compreendemos por temporalidade. Uma das palavras mais
conhecidas para se referir ao tempo é chrónos. O tempo chrónos é a soma do passado, presente
e futuro, “[...] sendo o presente um limite entre o que já se foi e não é mais (o passado) e o que
ainda não foi e, portanto, também não é mas será (o futuro)” (KOHAN, 2005, p. 2).
Outra palavra conhecida para designar o tempo é a kairós, que tem relação com
medida, proporção, e na relação com o tempo, tem compreensão com oportunidade, temporada.
E também, a aión, que quer dizer a intensidade do tempo da vida humana, uma duração, uma
temporalidade que não é passível de ser medida, pois é intensiva.
Deleuze (1992) distingue dois modos distintos para pensar a temporalidade. De um
lado, o devir, e do outro, a história. A história, para ele, não é a experiência, mas o conjunto das
condições de uma determinada experiência, é a sucessão dos efeitos de uma experiência ou
acontecimento. O devir é saída, beco, entrada. “Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem se
ajustar a um modelo, seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se parte, nem
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um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos que se trocam” (DELEUZE;
PARNET, 1998, p. 10). É a própria criação, o acontecimento.
Então, para Deleuze (1992), de um lado tem-se o contínuo, o chrónos, a história, as
maiorias, e do outro, o descontínuo, o aión, as linhas de fuga, as minorias. Sendo assim, são as
experiências, os acontecimentos que podem interromper a história e criar um novo início. Portanto, é o aión que designa o tempo da vida, não numa questão numerável, porém em um modo
de ser intensivo, que é muito parecido com o que a criança faz, como Kohan (2005, p. 2) destaca
“Com relação à infância, [...] o próprio da criança não é ser apenas uma etapa, mas um reinado
marcado por outra relação- intensiva- com o movimento. No reino infantil que é o tempo não
há sucessão nem consecutividade, mas a intensidade da duração. Uma força infantil”.
Após o término da atividade, as crianças pegaram os brinquedos de montar até dar o
horário de ir pra casa. Thiago com um brinquedo de montar na mão direita e erguendo
para o alto, gritou: Eu sou Thor! Eu perguntei: Quem é ele? João Paulo logo respondeu: Um super-herói gigante que tem um martelo que só ele consegue levantar. Então
eu disse: Posso brincar com vocês? Thiago, sorridente gritou: A pró é a mulher-aranha. Pega sua arma de defesa. E João Paulo completou: Chega Hulk com sua força
magnífica e derruba Thor e a Mulher-Aranha!!! (Diário de campo).

Acredito que a infância constitui o ser humano e que a escola é fundamental para
constituir essa infância, ou seja, existe uma experiência que é traçada entre infância e escola
que acompanha a vida, lançando-nos a movimentos que podem colocar o pensamento em ação
ou diminuir suas potencialidades. Impossível falar da minha infância, da escola onde fui aluna,
da instituição em que me formei como professora, da escola em que trabalhei como professora
ou coordenadora pedagógica sem me atualizar com as crianças da minha pesquisa.
Sou essas crianças que me acompanharam na infância. Sou as professoras que tive,
as que tenho. Sou os colegas da escola que riam e caçoavam de mim, mas sou também aquela
diretora que me acelerou. Esses encontros certamente permitem uma afirmação da experiência
da infância que me acompanha por toda vida. “Ter um saco onde coloco tudo o que encontro,
com a condição que me coloquem também em um saco. Achar, encontrar, roubar, ao invés de
regular, reconhecer e julgar. Pois reconhecer é o contrário do encontro.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 16).
Nós somos! Estou falando da lógica da invenção, não aquela relacionada aos grandes gênios, mas a partir da perspectiva da experiência, ou melhor, da experimentação. “E a
experiência é o que nos passa e o modo como nos colocamos em jogo, nós mesmos, no que se
passa conosco. É um passo, uma passagem.” (LARROSA, 2009, p. 57).
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3.2 Infância, criação e experiência
Larrosa (2009) permite que eu pense a experiência no sentido que ela transmite às
artes experimentais, como um sujeito sem ideias prontas, pré-fixadas, sem verdades estabelecidas, mas que está aberto ao que pode ser tocado, ao que o mundo pode lhe oferecer, não mais
como um sujeito pronto, mas como uma composição, como uma permanente transformação de
si, como uma criança no sentido mais puro e entregue da palavra. A infância precisa ser movimentada, pensada para/com a experiência das crianças e seus processos inventivos.
A experiência é um passo, uma passagem. Contém o ‘ex’ do exterior, do exílio, do
estranho, do êxtase. Contém também o ‘per’ de percurso, do ‘passar através’, da viagem, de uma viagem na qual o sujeito da experiência se prova e se ensaia a si mesmo.
E não sem risco: no experiri está o periri, o periculum, o perigo. [...] O grande inventor-experimentador de si mesmo é o sujeito sem identidade real nem ideal, o sujeito
capaz de assumir a irrealidade de sua própria representação e de submetê-la a um
movimento incessante ao mesmo tempo destrutivo e construtivo (LARROSA, 2009,
p. 57).

A infância aqui pensada, deixa de ser associada a seres humanos pequenos, frágeis
e tímidos; ou seja, passou de uma etapa cronológica à uma condição de possibilidade da existência humana. O sentido é ampliado: a infância é pensada como amiga da experiência, condição de rupturas, experiência de transformações e possibilidade de metamorfoses. Daí pensar as
sensações no currículo. O que faz gritar? O que faz produzir bons encontros? Vamos esboçar
um mapa da infância no currículo. Acompanhar os movimentos, os encontros, os desencontros,
traçar as linhas, trazer a criança para conversar.

Cheguei bem no início da aula. A professora estava com as crianças na rodinha fazendo uma oração.
-Pró, vem rezar com a gente! (Lua)
-Vou, sim! (Larissa)
-Vamos contar uma história? (Professora)
-Oxe, nunca mais contou! (Fábio)
-Pró, conta uma história? (Lua)
-Posso contar, professora? (Larissa)
-Claro que sim! Conta Rapunzel, a que eu iria contar. (Professora)
Contei a história de Rapunzel e expliquei a minha pesquisa e porquê estava na sala.
Aí me perguntaram:
-Por isso que você escreve? (João Pedro)
-Sim! (Larissa)
-Você vai ficar com a gente no recreio? (Lua)
-Vou sim! (Larissa)
-Ah, vamos brincar de pega-pega, pique-gelo e mãe e filha! (Lua)
-Você pode ir para a fila da merenda também, Pró? (João Pedro)
-Irei com vocês. (Larissa)
(Diário de campo e conversas com as crianças).
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Nas reflexões sobre o processo educativo, compreendo que ele acontece no coletivo. Não há educação sem a relação entre as singularidades. Sendo assim, o outro é parte deste
encontro. Como diz Spinoza (2008), há os bons encontros, aqueles que aumentam a potência
de pensar e agir, e há os maus encontros, que diminuem a potência de pensar e agir. Ou seja, a
educação pode promover aumento ou diminuição das potências, mas sempre acontece no parâmetro dos encontros, o que me leva a perceber que não há um processo educativo sem a presença do outro (GALLO, 2012).

Estava participando de uma das aulas sobre leitura e escrita. Durante a realização de
uma atividade chamada ‘Parece mas não é’, os alunos teriam que identificar as letras
que a professora apontava. Elas poderiam estar ou no começo ou no final das palavras.
Foi aí que uma das alunas, Flávia, se posicionou:
- Oxe, essa atividade de novo? Já fizemos! (Flávia)
Ninguém respondeu nada. Aproximei-me do grupo em que ela estava e percebi que
rapidamente ela marcava todas as letras sem esperar que a professora solicitasse. Foi
então que Isabella chegou até mim e pediu:
-Pró, você sabe ensinar? Me ajuda? (Isabella)
-Sim, com muito prazer! (Larissa)
Naquele momento percebi que podia transformar aquela ajuda numa bela iniciativa
de aprendizagem. Não ajudei só Isabella mas também outros alunos que estavam com
dúvidas.
(Diário de campo).

Escola: espaço de produção de singularidades. Deleuze (2010) dá algumas pistas,
deixando evidente que não é possível saber e controlar como alguém aprende. Os métodos para
ensinar só são passíveis de aproveitamento se a concepção que os sustenta estiver prevista. Mas,
no âmbito da filosofia da diferença, não há possibilidade de existir métodos para aprender, pois
não é possível saber de antemão o que move a singularidade de cada aluno, aumentando a potência do aprendizado.

Aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados.
[...]. Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma interpretação de signos[...] (DELEUZE, 2010, p. 4).

A aprendizagem acontece no plano sensível. Tudo é formado por signos: as pessoas,
os objetos, as matérias. Aprender é estabelecer uma relação decifradora e interpretativa com os
signos emitidos por algo, pois “[...] não se descobre nenhuma verdade, não se aprende nada, se
não por decifração e interpretação” (DELEUZE, 2010, p. 5). O que Deleuze (2010) está nos
mostrando é que a busca pela verdade é a mola propulsora dos prazeres, das alegrias, da aprendizagem. "Nós só procuramos a verdade quando estamos determinados a fazê-lo em função de
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uma situação concreta, quando sofremos uma espécie de violência que nos leva a essa busca”
(p. 14). A criança procura a verdade na escola. E os professores? É sabido que não há uma
fórmula para ensinar “a ensinar”, mas Gallo (2012, p. 9) nos dá uma pista:
Precisamos ter a coragem de ensinar como quem lança sementes ao vento, com a esperança dos encontros que possam produzir, das diferenças que possam fazer vingar,
nos encantando com as múltiplas criações que podem ser produzidas a partir delas,
não desejando que todos façam da mesma maneira, sejam da mesma maneira. Precisamos exercitar o desapego. Abrir o caminho, essa é a nossa função. Cada aluno escolherá, inventará e trilhará em sua singularidade. Olhar o currículo como uma invenção. Pensar o impensado. Ele é aberto, aceita diferentes traçados e faz pensar coisas
diferentes. É aberto e não procura definições para o que ele é.

As crianças não estão alheias ao que se passa na escola, mas inventam e narram
suas experiências como sujeitos encarnados (NAJMANOVICH, 2001), pois o sujeito, visto
agora não como uma coisa ou uma substância, mas como um devir nas interações, é entendido
como sendo construído no intercâmbio em um meio social humano, que por sua vez está em
constante interação com os outros contextos. Pelos vínculos sociais de afeto, de linguagem e de
comportamentos o sujeito vai se auto-organizando, sendo capaz de compor, estabelecer relações
com o meio.
A subjetividade é a forma peculiar que adota o vínculo humano-mundo em cada um
de nós, é o espaço de liberdade e criatividade, o espaço da ética. Mas o sujeito não é
somente onde se assenta a subjetividade, senão uma organização complexa capaz também de objetivar, quer dizer, de se compor, de estabelecer acordos no seio da comunidade, de produzir um imaginário comum e, portanto, de construir sua realidade
(NAJMANOVICH, 2001, p. 94).

Ao se expor, ao se deixar afetar e ir ao encontro, as crianças nos convidam a entrar
no mundo delas, e isso só é possível se estivermos abertos ao devir. Sentir, tocar, estabelecer
relações e compor junto com eles um currículo pensado para a movência. É ver, sentir, acompanhar como acontecem as linhas de fuga que compõem o currículo escolar.
No encontro com a diretoracoordenadora, com as professoras e com as crianças
foi possível acompanhar como os processos vividos na escola a partir da entrada da criança de
seis anos no Ensino Fundamental influenciou o currículo e a própria concepção do que é ser
criança nessa nova organização da escola. Para além das questões de reorganização dos tempos
escolares através do currículo prescrito, pretendo trazer para a discussão da infância na escola
o que está escapando das prescrições, normatizações, e me levar pela diferença movente do
currículo, falar desse lugar a partir das crianças, mapeando e criando com elas.
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4 ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Neste platô, iremos propor um debate sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos,
a partir de uma análise problematizada dos documentos oficiais na forma de leis, pareceres,
resoluções, uma vez que este amplia o tempo de duração do Ensino Fundamental de oito para
nove anos, ao inserir a criança de seis anos.
Há também os documentos que chegam às escolas com o objetivo de orientar o
trabalho de reorganização curricular. Buscaremos pontuar como esses documentos direcionam
e impõem um modo de aprender e ensinar na escola.
Para tanto, convidamos Deleuze e Guattari (2010) com a compreensão do plano de
imanência e Cestari (2013) a partir da noção de contexto de emergência, para problematizar a
política que a inclui a criança de seis anos no Ensino Fundamental.

4.1 O plano de imanência e o contexto de emergência: possíveis aproximações
Quando pensamos em imanência, comumente atrelamos o seu sentido a algo imanente a alguma coisa. No entanto, para Deleuze e Guattari (2010), a imanência não pode ser
entendida desse modo porque ela não é uma dualidade. Em, A imanência, uma vida..., Deleuze
(2002) diz que “[...] a imanência absoluta é nela mesma: ela não está em alguma coisa, dentro
de alguma coisa, ela não depende de um objeto nem pertence a um sujeito” Ela só pode ser
entendida como algo nela mesma, ou seja, devemos suprimir todo o plano dual: Céu e terra,
imanente e transcendente, bem como interromper o modo de entendimento que age como uma
consciência subjetiva a qual pensa um objeto que está fora dela, pois não há separação entre o
sujeito e o objeto, nem mesmo entre a imanência e o que há nela (DELEUZE, 2002).
Partindo dessa premissa, é preciso entender a imanência como um caos. Compreendemos que para se pensar a imanência, torna-se necessário criar planos funcionando para
desacelerar o caos, assim como esboços. Por isso, é imprescindível cortar o caos para que a
imanência seja pensada. Deleuze e Guattari (2010, p. 53) se contrapõem ao modo platônico de
entendimento ontológico:

O plano de imanência é como um corte do caos, e age como um crivo. O que caracteriza o caos, com efeito, é menos a ausência de determinações do que a velocidade
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infinita com a qual elas se esboçam e desaparecem: não é um movimento de uma à
outra, mas, ao contrário, a impossibilidade de uma relação entre duas determinações,
uma vez que uma não aparece sem que a outra já tenha desaparecido, e que uma apareça como evanescente quando a outra desaparece como esboço. O caos não é um
estado inerte, não é uma mistura ao acaso. O caos caotiza, e desfaz toda consistência
no infinito. O problema da filosofia é adquirir uma consistência sem perder o infinito
no qual o pensamento mergulha (o caos, sob esse aspecto, tem uma existência tanto
mental quanto física).

Para Deleuze (2006), dir-se-á que a pura imanência é uma vida, nada mais. Ela não
é “[...] imanência à vida, mas o imanente que não é imanente a nada específico é ele mesmo
uma vida. Uma vida é a imanência da imanência, a imanência absoluta: ela é potência e beatitude completas”. Ou seja, assim como a vida é imanente a ela mesma, a imanência é imanente
a imanência, não pode ser separada, não pode ser dividida e não pode haver nada fora dela. Isso
quer dizer que, tanto o plano como o caos são imanentes: Não se separa o cortado do que se
cortou, apenas se cria uma desaceleração nas correntes de intensidades. A imanência é a intensidade da vida.
Trata-se, portanto, para Deleuze e Guattari (2010), de produzir filosofia a partir de
sua história, sem, contudo, não ficar confinado a ela, apenas reproduzindo o pensamento, mas
criando conceitos. Sem desconsiderar este conhecimento histórico da Filosofia, ele parte dela,
mas não a compreende como ponto de chegada. Assim, fazer filosofia não é repetir os filósofos,
de certo que é difícil fazer Filosofia sem repetir os pensamentos, mas busca-se pensar o novo,
e, como Gallo (2008, p. 31), acreditamos que a “filosofia de Deleuze é uma importante atenção
ao mundo e ao tempo presente, a busca dos pequenos detalhes que são o que de fato importa”.
Os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia é a
disciplina que consiste em criar conceitos. Deleuze e Guattari (2010, p. 13) refutam a ideia da
filosofia como reflexão, contemplação e comunicação: “Toda criação é singular, e o conceito
como criação propriamente filosófica é sempre uma singularidade. O primeiro princípio da filosofia é que os Universais não explicam nada, eles [...] devem ser explicados” Assim, os autores potencializam que o lugar e o tempo para a criação de conceitos é a filosofia.
Então, podemos questionar: o que é um conceito? Primeiramente, vamos entender
que ele não é uma representação. Ele pode ser considerado uma aventura do pensamento instituída por vários acontecimentos, vez que permite um novo ponto de vista sobre o mundo. “Todo
conceito remete a um problema, a problemas sem os quais não teria sentido, e que só podem
ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010,
p.24). Mesmo na filosofia, não se cria conceitos a não ser em função dos problemas considerados mal colocados. Ele não pode ser separado de um problema ao qual ele tenta responder e de
um plano sobre o qual ele ocorre.
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Formados por linhas e por componentes com traços intensivos, eles não são criados
do nada. Um conceito não tem energia, só intensidades e ele diz o acontecimento, não a essência
da coisa. Um filósofo ao criar um conceito, coloca nele um sentido que é só seu, como Gallo
(2008, p. 40) diz: “Cada filósofo assina o mundo à sua maneira, por meio dos conceitos que
cria”. Ele é uma multiplicidade, um acontecimento, algo que produz, faz acontecer, faz pensar
e permite pensar. Ele é dado no âmbito das condições e opera nelas. Um plano tem que ter
curvatura e movimentos. O trabalho filosófico dar-se pelo plano da imanência, sobre o qual os
conceitos são gerados. Ele é o solo da criação conceitual.
Quando Deleuze e Guatarri (2010, p. 45) esclarecem: “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 e o plano envolve movimentos infinitos que o percorrem e retornam”,
viabilizam que o plano de imanência não é um conceito, mas a imagem do pensamento, a imagem do que significa pensar, ou seja, o uso feito do pensamento. Diferentemente de um método,
do conhecimento sobre o cérebro, para entender a imagem do pensamento, precisamos separar
as questões cerebrais, como a memória e a reflexão, para reter o que o pensamento pode reivindicar de direito, enfim, o que pode ser levado ao infinito. É esta a constituição da imagem do
pensamento: o movimento do infinito. Podemos destacar que o plano não consiste evidentemente num programa, num projeto, ele constitui “o solo absoluto da filosofia, sua Terra ou sua
desterritorialização, sua fundação, sobre os quais ela cria seus conceitos”, conforme Deleuze e
Guattari (2010, p. 52).
Não podemos afirmar que a atitude de criação de conceitos é encontrada apenas em
Deleuze e Guattari (2010), mas toda a Filosofia tem essa função. A diferença é que os autores
trazem um lugar de partida para os conceitos serem criados. Destacamos a importância de o
lugar de criação não ser fundado na transcendência, todavia, deve se envolver na imanência.
Sendo assim, o conceito não está fora da imanência, mas pertence a ela e uma vez criado o
conceito no plano de imanência, eles não se separam. Portanto, o filósofo precisa criar conceitos
e traçar um plano e criar personagens conceituais que farão o conceito movimentar no plano.
O personagem conceitual é o responsável pela mobilidade no plano de imanência:
“Os personagens conceituais, operam os movimentos que descrevem o plano de imanência do
autor, e intervêm na própria criação de seus conceitos” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 78).
Esta citação nos permite compreender que o criador de conceitos, o filósofo, tem de ser íntimo
do plano para conseguir expressá-lo e, assim, ser problematizado na imanência e, como resposta
às problematizações, criar conceitos.
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Pensar a vida em multiplicidade, é pensar um mundo sem transcendência, sem a
ideia de eminência. Um campo transcendente não pertence nem a um objeto nem a um sujeito.
Deleuze e Guattari (2010) podem contribuir para pensar o Ensino Fundamental de Nove Anos.
No modo como eles criaram vários conceitos, mudam o modo de olhar o mundo, de experimentar o mundo, de fazer um recorte no mundo para entendê-lo.
Deleuze e Guattari (2010) não pensaram a Educação. Este não foi o campo o qual
eles se preocuparam. Com eles estamos propondo exercícios de pensamento que implicam um
devir, um processo prenhe de movimentos. Pensar a Educação como um conjunto de acontecimentos e os deslocamentos dos conceitos como agenciamentos que nos permitam problematizar
os problemas educacionais.
Num plano educacional, encontramos em Cestari (2013) o desenvolvimento de uma
teoria circular como condição para interpretar a forma como as ideias emergem. Compreendemos a intencionalidade do autor que, a partir das suas referências teóricas, apresenta uma proposta voltada para um fechamento de forma circular. Contudo, entendemos que os conceitos
devem ser pensados sem a limitação oriunda da circularidade, pois assim como Deleuze e Guattari (1995) estamos pensando rizomaticamente. Tal consideração não desvaloriza as ideias defendidas por Cestari (2013), porém, tem a intenção de avançar teoricamente nas concepções
que ele apresenta.
O autor compreende que uma ideia emerge quando se atribuem a ela um lugar epistemológico com contextos cujo valor ainda não tinha sido atribuído em outros contextos e outros momentos. Esta percepção de um grupo acerca de uma determinada ideia acontece num
contexto específico: O contexto de emergência, podemos observá-lo em Cestari (2013, p. 19)
quando ele diz que “[...] toda ideia quando é recepcionada traz consigo as marcas significativas
constituídas em sua origem, especificamente no contexto epistemológico, local e histórico onde
ela surge, o que denominamos neste trabalho de contexto de emergência”.
Temos que a emergência de uma determinada ideia num campo de conhecimento e
a sua possível aproximação para um campo específico, não acontece apenas impulsionada por
uma justificativa circunstancial, mas uma ideia emerge em um contexto específico quando um
grupo de estudiosos ou pesquisadores atribuem um lugar epistemológico para determinada
ideia, como podemos perceber em Cestari (2013, p. 26):
[...] nosso interesse é demonstrar que a ideia emerge de uma diversidade de condições
discursivas no interior das ciências humanas e que a aproximação destas justificativas
é a consideração de que a superação das limitações para construção dos saberes estaria
na valorização da vida dos sujeitos por eles mesmos na construção do seu conhecimento.
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Na perspectiva de Cestari (2013) quando uma ideia começa a ser analisada, ela tem
que ter um ponto de partida. Contudo, este tipo de análise objetiva mostrar as formas de negociação utilizadas com o intuito da ideia ser justificada num campo de saber. Sendo assim, para
compreender a circulação da ideia é preciso considerar três contextos: O contexto da emergência, o contexto da recepção e o contexto da disseminação. Para o nosso objetivo neste trabalho,
focaremos apenas o contexto de emergência, por entender que uma ideia emerge justamente
quando algum fato novo surge e este precisa ser vinculado no domínio perceptivo, com o intuito
de “encontrar as justificativas que permitiram a ideia entrar no âmbito da percepção dos pesquisadores de um campo, ou seja, quais condições permitiram a ideia entrar num campo” (CESTARI, 2013, p. 131).
Neste âmbito, buscamos fazer uma aproximação entre os conceitos, plano de imanência em Deleuze e Guattari (2010) e contexto de emergência em Cestari (2013) através de
algumas considerações. Compreendemos que o plano de imanência, conforme já explicitado
acima, é formado por movimentos e potências dotados de vida, criando junto com o pensamento
novas relações. Sendo assim é possível dizer que o plano é composto por puras imanências,
com objetos também imanentes, vivos.
Cestari (2013) enfatiza o caráter vivo da emergência de uma ideia quando ele explicita que a emergência da novidade não é tratada pelo autor apenas como um fato descoberto,
mas este processo ocorre num contexto específico e passa por critérios que ultrapassam os limites transcendentes do contexto da descoberta. Ele precisa ser contextualizado com o lugar de
origem.
Não há possibilidade de fazer Filosofia, deleuzianamente falando, sem investir num
duplo movimento: Constituir um problema e criar conceitos, ou seja, só faz sentido se a Filosofia for problematizada. Cestari (2013) deixa evidente que de início, a emergência de uma
ideia acontece pelo fato de que algo novo surgiu. É preciso problematizar a noção e relacionála ao contexto que permitiu aos sujeitos incluí-la no domínio de sua percepção. Tomando os
seus estudos como referência, questionamos: Por que e por quais razões a ideia aparece de
forma tão significativa para o assunto naquele momento? O que permitiu a abordagem ocupar
espaço entre um determinado grupo? Estamos problematizando nosso campo de pesquisa levando em consideração a importância de os problemas serem colocados num plano de imanência compreendendo que,
[...]a emergência da novidade não é tratada [...] apenas como um fato que é descoberto
e que possamos delimitar exatamente o momento inaugural de sua emergência, ao
contrário disso, este processo ocorre em um contexto e passa por critérios que ultrapassam os limites do contexto da descoberta científica (CESTARI, 2013, p. 14).
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Para Deleuze e Guattari (2010) um conceito não pode ser separado de um problema
ao qual ele responde e do plano sobre o qual ocorre. Ele condensa-se nos componentes que o
formam. Um conceito tem sempre uma verdade que lhe advém em função das condições de sua
criação. Cestari (2013) considera que uma ideia emerge relacionada com os contextos epistemológico, local e histórico onde ela surge e passando a assumir um lugar de destaque em um
grupo num determinado momento. Os autores coadunam da seguinte proposição: para compreender uma ideia ou um conceito, não podemos desconsiderar a problemática presente nos contextos em que eles foram originados.
Deleuze e Guattari (2010) destacam a importância de um plano ser traçado para que
o conceito seja construído. Acreditamos que o objetivo de Cestari (2013) ao justificar o contexto
de emergência para compreensão de uma determinada ideia, é fazer emergir o lugar de origem
de formulação de um determinado conceito: onde ele foi pensado? Por que foi pensado? Quais
as intenções do criador? Estes questionamentos podem ser caracterizados como o próprio envolvimento dos movimentos infinitos no plano de imanência, vez que o conceito que o povoará
será elástico, já que o plano, o contexto de emergência é fluído.
Entendendo o conceito como uma produção, problematizaremos como o Ensino
Fundamental de Nove Anos foi engendrado no contexto brasileiro, e mais especificamente na
rede municipal de ensino do município de Jequié. Deslocando a ideia de o trabalho científico
dar-se pelo plano da imanência sobre a qual são gerados os conceitos, buscaremos conhecer os
movimentos que potencializaram a criação. O contexto em que ele emergiu, uma vez que por
uma condição interna e necessária para que o conhecimento exista, pois sem esse plano, o conceito estaria perdido no vazio. Estaremos focados no ponto de partida e nas justificativas que
surgiram para que ele fosse vinculado na educação brasileira.

4.2 O Ensino Fundamental de Nove Anos no cenário nacional
Verificamos que esse crescente interesse do Brasil em aumentar o número de anos
do ensino obrigatório tem um contexto histórico, isto é, não é recente. A Lei nº 4.024, de 1961,
estabeleceu quatro anos, e em 1971, a Lei nº 5.692 estendeu a obrigatoriedade para oito anos.
Já em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) sinalizou para um
ensino obrigatório de nove anos a se iniciar aos seis anos de idade. Este se tornou meta da
educação nacional pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional
de Educação (PNE). A meta 2 objetivou universalizar o Ensino Fundamental de Nove Anos
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para toda população de 06 a 14 anos, e, consequentemente, ampliar para nove anos a duração
do ensino fundamental.

1.
Universalizar o atendimento de toda clientela do ensino fundamental, no prazo
de cinco anos a partir da data de aprovação deste plano, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola, estabelecendo em regiões em que se demonstrar necessário programas específicos, com a colaboração da União, dos Estados e dos
Municípios.
2.
Ampliar para nove anos a duração de ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na
faixa de 7 a 14 anos (BRASIL, 2001).

Ao analisar o texto referente ao PNE do decênio 2001-2011, encontramos a seguinte
informação, nesta meta que versa sobre o Ensino Fundamental:
Temos, portanto, uma situação de inchaço nas matrículas do ensino fundamental, que
decorre basicamente da distorção idade-série, a qual, por sua vez, é consequência dos
elevados índices de reprovação. De acordo com o censo escolar de 1996, mais de 46%
dos alunos do ensino fundamental têm idade superior à faixa etária correspondente a
cada série. No Nordeste essa situação é mais dramática, chegando a 64% o índice de
distorção. Esse problema dá a exata dimensão do grau de ineficiência do sistema educacional do País: os alunos levam em média 10,4 anos para completar as oito séries
do ensino fundamental [...] A correção dessa distorção abre a perspectiva de, mantendo-se o atual número de vagas, ampliar o ensino obrigatório para nove séries, com
início aos seis anos de idade. Esta medida é importante porque, em comparação com
os demais países, o ingresso no ensino fundamental é relativamente tardio no Brasil,
sendo de seis anos a idade padrão na grande maioria dos sistemas, inclusive nos demais países da América Latina. Corrigir essa situação constitui prioridade da política
educacional.

Segundo o PNE (2001), a determinação legal de implantar progressivamente o Ensino Fundamental de Nove Anos pela inclusão da criança de seis anos tem como objetivo oferecer mais oportunidades de aprendizagens às crianças no período de escolarização e assegurar
o ingresso mais cedo delas no sistema de ensino, conforme podemos observar no documento
organizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC):

A inclusão, mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. Assim, observadas as balizas
legais constituídas desde outras gestões, elas podem ser implementadas positivamente
na medida em que podem levar a uma escolarização mais construtiva. Isto porque a
adoção de um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis anos de idade pode
contribuir para uma mudança na estrutura e na cultura escolar (BRASIL, 2004, p. 17).

Este processo de obrigatoriedade das crianças de seis anos no Ensino Fundamental
é a reafirmação do dever do Estado de garantir um ensino fundamental obrigatório e gratuito
como direito público subjetivo.
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É dever do Estado, dos sistemas de ensino e das escolas assegurarem que todos a ela
tenham acesso e que a cursem integralmente, chegando até à conclusão do processo
de escolarização que lhe corresponde. Além disso, todos têm o direito de obter o domínio dos conhecimentos escolares previstos para essa etapa e de adquirir os valores,
atitudes e habilidades derivados desses conteúdos e das interações que ocorrem no
processo educativo (BRASIL, 2010, p. 34).

No novo PNE (2014-2024), fica assegurada na meta 2: “[...] universalizar o ensino
fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo
menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PNE” (BRASIL, 2014, p. 51). As estratégias para alcance da meta
são desenvolvidas a partir de tal objetivo.
De acordo com o Art. 2º da Lei nº 9.394/96, da LDBEN, “A educação, dever da
família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Ressaltando o pleno desenvolvimento dos educandos e das educandas, temos também que eles, desde o início de sua vida, apresentam ritmos e
maneiras diferentes para realizar toda e qualquer aprendizagem. Sendo assim, uma educação
pensada para tal perspectiva diz respeito ao tempo de aprendizagem de cada criança.
A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação da LDBEN no artigo
32, dispondo sobre a duração de nove anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 32. O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito
na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação
básica do cidadão, mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

O objetivo deve ser assegurar a todas as crianças um tempo maior de convívio na
escola, com maiores oportunidades de vivência e, com isto, uma aprendizagem mais ampla.
Contudo, cabe aqui destacar que a aprendizagem não está sendo vinculada ao tempo de permanência da criança na escola, mas de aproveitamento deste tempo. Nos primeiros anos do Ensino
Fundamental, a criança desenvolve a aprendizagem da leitura, da escrita, dos conceitos matemáticos básicos e conhecimentos para compreender a realidade que a cerca.
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Não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e as atividades
da tradicional primeira série, mas estabelecer uma nova estrutura de organização dos conteúdos
para o Ensino Fundamental de Nove Anos.
Os sistemas de ensino e as escolas não poderão apenas adaptar seu currículo à nova
realidade, pois não se trata de incorporar, no primeiro ano de escolaridade, o currículo
da Pré-Escola, nem de trabalhar com as crianças de 6 (seis) anos os conteúdos que
eram desenvolvidos com as crianças de 7 (sete) anos. Trata-se, portanto, de criar um
novo currículo e de um novo projeto político-pedagógico para o Ensino Fundamental
que abranja os 9 anos de escolarização, incluindo as crianças de 6 anos (BRASIL,
2010).

O CNE produziu um conjunto de normas orientadoras para as escolas, professores
e para os órgãos executivos e normativos das redes e sistemas de ensino. O Conselho insistiu
que a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos implica na elaboração de um novo
currículo e de um novo projeto político-pedagógico. É um chamado para uma construção coletiva dos documentos que darão suporte ao trabalho organizacional escolar, tanto na construção
quanto na implementação.

4.2.1 Sobre a inclusão da criança de seis anos: mudanças na escola
A inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental amplia a escolarização,
o que impõe novos desafios, sobretudo pedagógicos. A criança, como eixo do processo, ganha
destaque na construção desta nova perspectiva educativa, levando em conta as diferentes dimensões de sua formação. Uma delas é o desenvolvimento da linguagem escrita com caráter
complexo e multifacetado.
Ao discutir sobre essa criança de seis anos, há destaque para a perspectiva da continuidade do processo educativo. O Ensino Fundamental ganhará muito se recuperar o caráter
lúdico da aprendizagem, tornando as aulas mais alegres, prazerosas e desafiadoras. A escola
deve adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade às crianças na sala de aula,
explorando as linguagens artísticas, a começar pela literatura.
O processo de alfabetização e letramento, com o qual as crianças passarão a estar
mais sistematicamente envolvidas não pode sofrer interrupção ao final do primeiro ano dessa
etapa da escolaridade. Há crianças que requerem mais de um ano para consolidar suas aprendizagens básicas. Também devem ser trabalhados outros componentes curriculares para auxiliar
no conhecimento do mundo.
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Busca-se a construção de uma escola menos seletiva e capaz de proporcionar a cada
criança um olhar adequado, para evitar que ela se torne refém da repetência. Assim, para assegurar uma educação de qualidade, o CNE recomenda que os sistemas de ensino adotem a organização em ciclo nos três primeiros anos do ensino fundamental, abrangendo as crianças de
seis, sete e oito anos.
A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino Fundamental em um
único ciclo exige mudanças no currículo para melhor trabalhar com as diferenças de tempos de
aprendizagens entre os alunos. Ela também questiona a concepção linear de aprendizagem que
tem levado à fragmentação do currículo e ao estabelecimento de sequências rígidas de conhecimentos.
Portanto, o CNE destaca algumas proposições que deverão ser pensadas e executadas no intuito de reorganizar o Ensino Fundamental para nove anos. Dentre eles, destacamos:
o redimensionamento da educação infantil e o estabelecimento do 1º ano do ensino fundamental
como parte integrante de um ciclo de três anos denominado “ciclo da infância”. Os três anos
iniciais são marcados pela alfabetização e letramento, assegurando aprendizagem e desenvolvimento, com destaque para a avaliação neste período da formação da criança.
Os três anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar: a) a alfabetização e o
letramento; b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação
Física, assim como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia; c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo
ano de escolaridade e deste para o terceiro. Ainda que já dito em termos mais gerais,
vale enfatizar que no início do Ensino Fundamental, atendendo às especificidades do
desenvolvimento infantil, a avaliação deverá basear-se, sobretudo, em procedimentos
de observação e registro das atividades dos alunos e portfólios de seus trabalhos, seguidos de acompanhamento contínuo e de revisão das abordagens adotadas, sempre
que necessário (BRASIL, 2010).

Portanto, o currículo recebe uma reestruturação na concepção, organização, planejamento e prática, de acordo com a Resolução do CNE (2010):

Art. 9º O currículo do ensino fundamental é entendido, nesta Resolução, como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com
os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes.
§ 1º O foco nas experiências escolares significa que as orientações e propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações
educativas que envolvem os alunos.
§ 2º As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar: aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem,
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de forma implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades,
pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola.
§ 3º Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno.

Com o objetivo de explicar o processo de implantação e implementação2 do ensino
fundamental, foi pulicado um documento para orientar esse processo de transição, intitulado
Orientações gerais para o ensino fundamental de nove anos, do ano de 2004, publicado pelo
MEC. Trata-se de um documento explicativo e informativo em relação à proposta de ampliação
do ensino fundamental.
Outro documento que circulou nas escolas com grande destaque na implementação
do Ensino Fundamental de Nove Anos foi o Passo a passo do processo de implantação, também produzido pelo MEC no ano de 2009 com o objetivo de auxiliar gestores, conselhos, comunidades, instituições escolares. Nele constam perguntas e respostas frequentes sobre este
processo.
Muitas dúvidas surgiram sobre as matrículas, o planejamento das turmas, o espaço
físico, aos professores, a formação dos profissionais, a adequação do imobiliário, o material
didático-pedagógico, a proposta curricular e o processo de avaliação.
4.2.2 Os ciclos no Ensino Fundamental de Nove Anos
Talvez com a tentativa de romper com a disciplinarização colocada com a seriação,
a proposta do Ensino Fundamental de Nove Anos sinaliza a possibilidade das escolas se organizarem em ciclos. Não é uma ideia nova; já veio em ressalvo no artigo 23 da LDBEN (1996):
A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade,
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

Podemos destacar que um grande número de escolas da educação básica tem optado
por organizar o currículo do Ensino Fundamental em ciclos. No Brasil, em outros países da
América Latina e em alguns países europeus tem se efetivado a noção de que esta forma de
2

Por implantação entendemos o ato de estabelecer e introduzir a política, enquanto implementação é a execução,
a política posta em prática.
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organização corresponde à melhor perspectiva para garantir a aprendizagem dos educandos e
educandas, além de possibilitar a realização de uma educação democrática.
Além de uma mudança organizacional da lógica curricular, os ciclos provocam a
não aceitação das desigualdades e diferenças individuais, por meio da não repetência, buscando,
entre outras medidas, romper com a fragmentação decorrente da proposta seriada, o que coaduna com as mudanças nas concepções de tempo, espaço e cultura escolares.
Os ciclos são períodos de escolarização que, diferentemente das séries anuais, estão
organizados em blocos que podem variar de dois a cinco anos de duração, colocando em xeque
a escolaridade em graus e representando uma tentativa de superar a fragmentação e desarticulações do currículo. A categoria tempo escolar é repensada nesta perspectiva, articulada em
unidades maiores e mais flexíveis, na tentativa de favorecer a aprendizagem em diferentes ritmos (KRUG, 2006).
Esta opção de ordenação vem acompanhada, geralmente, de alguns aspectos de reorganização dos sistemas de ensino e particularmente dos currículos escolares, como: concepção de educação escolar, forma de organização curricular, teoria de aprendizagem, processo
avaliativo, composição das turmas, regulamentação dos tempos e espaços escolares. Estes fatores são imprescindíveis para compreender as mudanças que ocorrem com a proposta dos ciclos escolares (MOLL, 2013).
De acordo com o Parecer 11/2010, quanto aos processos avaliativos há que partir
do que determina a LDBEN (1996) em seus artigos 12, 13 e 24, com o zelo pela aprendizagem
dos alunos, a necessidade de prover os meios e as estratégias para a recuperação daqueles com
menor rendimento, considerando a relevância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos,
bem como os resultados ao longo do período. A avaliação deve ser realizada pelo professor e
pela escola, e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, além de ser contínua, cumulativa e diagnóstica.
Sobre a avaliação nos ciclos, inúmeros foram os questionamentos feitos por sociólogos, psicólogos, estudiosos da educação sobre a veracidade da promoção automática e sua
real inserção na escola. De acordo com Leite (2010), nos ciclos, o currículo deve ser adequado
ao nível de desenvolvimento do aluno com atividades estruturadas cognitivamente, com objetivos claros para professor e alunos, devendo ser ajustado para o que a criança precisa para ter
sucesso, autoestima e aprovação na sociedade.
Os pareceres CNE e Câmara de Educação Básica (CEB) nº 7/2007e 4/2008 indicam
e justificam a relevância de se garantir que os três primeiros anos sejam entendidos como um
processo contínuo. O revigoramento desta alternativa está ligado à reprovação no ano inicial do
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ensino fundamental. Leite (2010) considera que a reprovação pode ser entendida como um desprestígio para o educando e inútil para a melhoria da aprendizagem, e deveria ser substituída
pela motivação positiva, pois facilita o progresso do aluno. A reprovação seria mais uma reprovação social, uma vez que não permite o reconhecimento de qualidades da criança.
Assim, pela promoção automática, o currículo poderia ser adequado à idade, considerando que com a mesma faixa etária as crianças poderiam ter diferentes estágios no desenvolvimento afetivo, social e intelectual. As classes organizadas por idade, o professor norteando
a sua ação docente baseado na heterogeneidade e entendendo que numa mesma classe são necessárias atividades diferentes, não seriam atitudes baseadas numa simplificação do trabalho do
professor, mas no respeito ao ritmo de aprendizagem dos educandos e educandas.

4.2.3 Outras questões sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos
Outra questão discutida é sobre a infraestrutura, pois o espaço físico precisa ser
adequado para receber as crianças de seis anos, uma vez que elas vêm da educação infantil, que
tem o brincar como ponto central no currículo. Surge uma dúvida: é possível utilizar o espaço
da educação infantil para atender às crianças do ensino fundamental de nove anos? De acordo
com o documento do MEC, Ensino Fundamental de Nove Anos: passo a passo do processo de
implantação, não é uma ação recomendada, todavia, ser for utilizada, deve ser orientada pela
faixa etária das crianças, o que fica evidente no texto: “Não é recomendável que se utilizem
instalações de instituições de Educação Infantil para o atendimento do ensino fundamental sem
a devida adaptação. Esta deverá sempre ser orientada pelos interesses do desenvolvimento das
crianças por faixa etária” (BRASIL, 2009, p. 22).
Sobre a formação dos professores para atuar no Ensino Fundamental de Nove Anos,
o parecer do CNE/CBE nº 4/2008 destaca que eles devem ter, preferencialmente, licenciatura
em Pedagogia ou Curso Normal Superior, sendo as licenciaturas específicas para os profissionais de Educação Física, Artes e Língua Estrangeira Moderna, quando estas estiverem presentes
no projeto político-pedagógico.

Os professores desses três anos iniciais, com formação mínima em curso de nível médio na modalidade normal, mas preferentemente, licenciados em Pedagogia ou Curso
Normal Superior, devem trabalhar de forma inter e multidisciplinar, admitindo-se portadores de curso de licenciatura específica apenas para Educação Física, Artes e Língua Estrangeira Moderna, quando o sistema de ensino ou a escola incluírem essa última em seu projeto político-pedagógico (BRASIL, 2008, p. 24).
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E quanto à proposta pedagógica do Ensino Fundamental? Para além da obrigatoriedade da idade do ingresso, é necessário que seja feita uma revisão, pois a criança de seis anos
será matriculada no Ensino Fundamental. Essa discussão também é realizada nas orientações:

As propostas pedagógicas [...] devem promover em suas práticas de educação e cuidados a integração entre os aspetos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível.
Dessa forma, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se são partes de todo de cada indivíduo[...] (BRASIL,
2004, p. 15).

Ao analisar o parecer nº 6/2005, no qual que versa acerca da oferta e duração do
Ensino Fundamental, há uma proposta pedagógica voltada para a fixa etária dos seis anos:

Os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova situação de oferta e
duração o ensino fundamental a uma proposta pedagógica apropriada à faixa etária
dos 6 (seis) anos, especialmente em termos de recursos humanos, organização do
tempo e do espaço escolar, considerando, igualmente, materiais didáticos, mobiliário
e equipamentos, bem como os reflexos dessa proposta pedagógica em políticas implementadas pelo próprio Ministério da Educação, como, por exemplo, na distribuição
de livros didáticos (BRASIL, 2008, p. 15).

Frisamos que a entrada das crianças de seis anos no ensino fundamental implica
assegurar-lhes garantias, inclusive a de aprendizagem e desenvolvimento pleno de acordo com
as diversidades social, cultural e individual dos alunos, o que coaduna com a organização de
espaços e tempos diversos.
Enfim, é preciso, como apontam os documentos, pareceres e resoluções, uma nova
estrutura para o Ensino Fundamental de Nove Anos, um currículo que valorize a ludicidade e
as experiências das crianças, uma avaliação que valorize os saberes dos alunos e acompanhe a
aprendizagem e uma reorganização do tempo escolar, assim como uma nova rotina na sala de
aula. Contudo, como esse processo de implantar o novo Ensino Fundamental aconteceu no município de Jequié, na Bahia, e mais especificamente, como tem acontecido a implementação no
João Calmon?

4.3 O Ensino Fundamental de Nove Anos no Centro Educacional Senador João Calmon, no
município de Jequié, na Bahia
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Figura 10 - As professoras do João Calmon
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Ao observarmos as questões mais locais, buscamos compreender como aconteceram as questões referentes à implantação e à implementação do Ensino Fundamental de Nove
Anos no sistema municipal de ensino de Jequié, considerando os documentos federais de ampla
circulação nas escolas. Algumas questões foram mais pertinentes nas falas das professoras e da
diretoracoordenadora, que dizem respeito à proposta pedagógica e às mudanças nos espaços e
na rotina da escola.
O Conselho Municipal de Educação de Jequié (CME), nas suas atribuições legais e
observando o disposto nas Leis Federais 9394/96, 10.172/2001, 11.274/2006 e com fundamento
nos pareceres 06/2005 e 18/2005 e na Resolução CNE/CEB nº. 03/2005, em 9 de dezembro de
2009, considerou a necessidade de adequar o Ensino Fundamental de acordo com as normas
que regulam a oferta do Ensino Fundamental de Nove Anos, incluindo, assim, a matrícula das
crianças de seis anos no novo Ensino Fundamental. O CME considera que o Ensino Fundamental é direito público subjetivo e a ele tem acesso todas as crianças a partir dos 06 (seis) anos de
idade, completos até 31 de março do ano do ingresso.
O CME (2009, p. 2) também destaca a relevância de considerar

[...] - a importância do ensino fundamental de nove anos para assegurar a todas as
crianças um tempo mais longo de convívio escolar;
- a necessidade de orientar as escolas para adequar sua estrutura e seu projeto políticopedagógico a proposta do ensino fundamental de nove anos;
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- a necessidade de plena observância das condições de oferta do ensino fundamental
com vistas a assegurar formação escolar de qualidade à todas crianças e
- a necessidade de efetivar o regime de colaboração na oferta do Ensino Fundamental,
responsabilidade concorrente do Estado e do Município.

Assim, o município de Jequié segue as orientações gerais e as normas estabelecidas
pelo CNE, além de definir que a idade para a criança ingressar no Ensino Fundamental de Nove
Anos são os seis anos de idade; juntamente com esta incorporação, destaca a necessidade de
reorganizar as diretrizes escolares, tendo em vista a importância do tempo de convívio escolar,
da qualidade na oferta do ensino, a reestruturação das orientações pedagógicas para que todas
as crianças sejam respeitadas em suas singularidades.
Ainda de acordo com o CME (2009), o Ensino Fundamental de Nove Anos no município de Jequié é organizado em duas etapas: Anos Iniciais (AIEF), com dois ciclos de aprendizagem, e Anos Finais (AFEF), em quatro anos, conforme especificação disposta no Artigo 3:
I. Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Formação Humana I
a) 1° Ano de Escolaridade – 6 anos
b) 2° Ano de Escolaridade – 7 anos
c) 3° Ano de Escolaridade – 8 anos
II. Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Formação Humana II
a) 4° Ano de Escolaridade – 9 anos
b) 5° Ano de Escolaridade – 10 anos I

O CME (2009) propõe que o ciclo que compreende os três primeiros anos da escolarização, denominado de Ciclo de Formação Humana I, deverá garantir ao aluno a aquisição
da linguagem e matemática em qualquer um dos anos, havendo a progresso continuada dentro
do ciclo, ou seja, sem reprovação nesse período. Já no Ciclo de Formação Humana II, que
compreende os dois anos finais da escolarização inicial, o aluno deverá ter competências de
leitura, escrita e cálculo, assim como a experiência de outras áreas de conhecimento, como as
ciências naturais e sociais.
Os Ciclos de Formação Humana é uma opção organizacional que agrega alunos da
mesma faixa etária, tendo como eixo estruturante a vivência sociocultural de cada idade, compreendendo as características de cada período, infância, pré-adolescência e adolescência. Esta
é uma perspectiva que não é nova no cenário educacional brasileiro. No início dos anos 1990,
a rede municipal de Belo Horizonte, iniciou mudanças mais abrangentes no ensino fundamental
a partir dos Ciclos de Formação Humana. As mudanças no currículo estavam atreladas aos
conteúdos, que deveriam ser integrados às vivências socioculturais dos alunos, e as séries seriam substituídas por ciclos. Portanto, buscaram uma nova maneira de operar da escola, baseada
no trabalho coletivo entre docentes e instituições.
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Com o objetivo de orientar as escolas, a Secretaria criou as Diretrizes curriculares
do Ensino Fundamental do município de Jequié. O documento constitui-se como o principal
articulador entre secretaria e as escolas para a construção do projeto político-pedagógico articulado ao novo Ensino Fundamental. Na primeira parte, apresenta o Sistema Municipal de
Ensino e a sua estrutura. Na segunda parte, reúne referenciais teóricos, fundamentos e princípios das práticas pedagógicas. A terceira contempla a organização da escolaridade. Por fim, a
quarta parte se refere à organização do conhecimento; assim como o CME (2009), ele enfoca a
proposta curricular com ênfase na formação humana, e busca trabalhar com competências e
habilidades distribuídas por áreas de conhecimento e eixos temáticos.
A inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental, segundo as diretrizes
da Secretaria (2008, p. 6), deixa clara a necessidade de elaborar uma proposta pedagógica específica e, assim, ressignificar a concepção de infância: essa inciativa requer do Sistema de
Ensino Municipal de Jequié “diretrizes norteadoras para o atendimento integral da criança em
seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além de metas para a expansão do atendimento com garantia da qualidade”.
Ainda de acordo com o documento orientador da SEC (2008, p. 15),
A educação deve ser mais humana e para todos. A escola precisa ser organizada de
forma a garantir que cada ação pedagógica resulte em uma contribuição para o processo de aprendizagem de cada aluno. O aluno passa a ser sujeito de direito e foco
central de toda a ação educacional.

Nesse sentido, o município de Jequié reorganiza o Ensino Fundamental em nove
anos e destaca que a organização das turmas do 1º ao 3º ano obedecem ao Ciclo de Formação
Humana, por entender que a aprendizagem deve acontecer de acordo com os ritmos individuais.
Para tanto, considera a formação integral do indivíduo e o respeito à sua individualidade, acreditando que as crianças estão em diferentes estágios de maturação física, psíquica e emocional.
Percebemos que o município, através da proposta curricular baseada nos ciclos de
formação humana, segue uma perspectiva de escola que acolhe a todos, acompanha todos com
diferentes instrumentos e em diferentes momentos pedagógicos, de modo a garantir aprendizagem contínua. Quando na reunião com as professoras e a diretoracoordenadora, problematizo
as questões sobre a proposta curricular do município elas são bem enfáticas ao relatarem que o
Ciclo de Formação Humana chegou, mas as condições para a sua implantação ou vieram tardiamente ou ainda não chegaram. Importante destaque é dado para o ano de estruturação, porque
no documento do município está o ano de 2009, e a diretoracoordenadora descreve que o ano
de organização foi em 2005:
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Aqui, a nossa escola, começou em 2005, né isso? E funcionava como eu te falei, turmas de ciclo e turmas de CBA (Era CBA ainda) funcionava seriação e ciclo já em
2005. Então talvez em 2009 deve ser o prazo que todas as escolas nessa data, mas
desde 2005 todas as escolas do município de Jequié já começaram a trabalhar iniciando o ciclo e terminando a seriação. Até que a gente teve a nossa última turma de 4ª
série e ficamos com até o ano 5. Teve um reordenamento das escolas e aqui a gente
ficou com o 1º ciclo e o Adelaide com o 2º Ciclo, mas 2005 aqui já começou. Deve
ser isso, 2009 todas as escolas. Foi na época que as escolas passaram a ter coordenação
que não tinha, isso eu tenho certeza.

4.3.1 Os Ciclos de Formação Humana
Os Ciclos de Formação Humana chegaram no município de Jequié com o objetivo
de implantar o Ensino Fundamental de Nove Anos. Contudo, até organizar toda a escola em
ciclos eles tiveram que conviver com as séries também, e isto, segundo a diretoracoordenadora,
dificultou no início.
O Ciclo de Formação Humana, como eu te falei, já é uma realidade nossa desde 2005.
Então, a gente quebrou um pouco a cabeça no início porque funcionava das duas formas. A gente as vezes chamava, no início a gente usava mesmo essa fala: Ah, só
mudou o nome, mas é a mesma coisa! Ah, esse negócio do governo que só muda o
nome! Porque assim, quando começou a gente não tinha essa formação, não tinha
as orientações, não tinha leitura sobre o que era o ciclo de formação humana. Aí
a gente foi recebendo material, foi tendo uma formação de qualquer forma pela
Secretaria de Educação. A gente discutia né, com as meninas e eu acho que quando
acabou mesmo a seriação foi que a gente começou a entender (grifos nossos).

A reorganização de um currículo não deve acontecer só no papel. Juntamente com
a proposta, outras medidas devem ser tomadas, com o intuito de qualificar e aprofundar a implementação nas redes. Não basta apenas dizer que é ciclo se na prática ainda acontece do
mesmo jeito que a seriação. Esses foram grandes problemas para o município e confundiram a
organização pedagógica das escolas.
Reiteramos que, de modo geral, a implantação dos ciclos é complexa, uma vez que
traz implicações para o currículo, avaliação, metodologias, organização e gestão da escola, além
de mudanças na infraestrutura das mesmas, exigindo formação continuada de professores e outras medidas complementares sem as quais a proposta de ciclos fica prejudicada. Trata-se de
investimentos de natureza diversa, algo que é atendido de forma variada e algumas vezes descontínua nos diferentes contextos nos quais os ciclos são implantados (MAINARDES, 2013).
Porque o ciclo chegou, mas não chegou junto com o ciclo tudo aquilo que a gente via
no documento, e até hoje ainda não contempla. A gente via no documento, uma das
coisas principais: Acompanhamento no contraturno. Tá lá no documento garantindo

78

este acompanhamento, e a gente nunca teve, né? Mobiliário não veio junto com o
ciclo. Então, o ciclo chegou, mas essas outras todas que precisavam, formação para
professor é outro exemplo. Assim, nos primeiros anos a gente acabou se comportando
como seriação mesmo.

De modo geral, acreditamos que a política de ciclos pode ser uma proposta viável
e positiva, mas não deixa de indicar que diversos cuidados precisam ser tomados para que essa
proposta não seja mal compreendida ou implantada de forma inadequada, o que pode acarretar
prejuízos para a aprendizagem dos alunos. Entre esses cuidados podemos citar: formação continuada de professores, acompanhamento às escolas, elaboração de projetos pela secretaria, implantação de medidas complementares de acordo com cada situação escolar, ampliação de recursos financeiros e aquisição de materiais pedagógicos diversificados (MAINARDES, 2003).
É possível destacar que a implantação dos ciclos no município de Jequié esteve
atrelada à construção de um sistema educacional não seletivo e não excludente, no qual todos
os alunos teriam a oportunidade de apropriação do conhecimento, ainda que em ritmos diferenciados. Para tanto, eles optaram por compreender os Ciclos de Formação Humana como uma
opção organizacional que agrega alunos da mesma faixa etária, tendo como eixo estruturante a
vivência sociocultural de cada idade, compreendendo as características de cada período, infância, pré-adolescência e adolescência, a partir dos estudos da fase do desenvolvimento humano
baseados em Piaget (BAHIA,2008).
Para entender melhor a concepção curricular do município de Jequié ancorada nos
ciclos de formação humana baseada nos estágios piagetianos, é necessário conhecer alguns
princípios desta perspectiva. A psicologia piagetiana buscou conhecer como a criança constrói
os seus conhecimentos interagindo com o ambiente. Para Piaget (1999), que se considerava
epistemólogo genético, pela sua incursão nos estudos do sujeito, que ele chamou de epistêmico
(aquele que conhece), a inteligência não é inata, mas um processo adaptativo em constante
evolução. Daí seu questionamento: o que há de comum a todos sujeitos num mesmo nível de
desenvolvimento? Quais são as ferramentas que as crianças dispõem para aprender? (1999).
De acordo com Piaget (1999), a inteligência é o conjunto de ferramentas para a
aprendizagem da criança. São ações práticas que depois vão sendo interiorizadas pelas formas
de operação, o que ele denominou de esquema de assimilação. A construção das estruturas
operatórias da inteligência está disposta em três grandes etapas: 1) pensamento pré-operatório:
marcado pela representação, desenvolvimento da linguagem, interiorização gradual da ação; 2)
pensamento operatório-concreto: elaboração de operações lógicas e dedutivas; 3) pensamento
operatório-formal: lógica hipotético-dedutiva. Dentro destas etapas, há estágios e períodos de
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desenvolvimento, pois, para o autor, o pensamento está repousado sobre estruturas lógico-matemáticas de pensamentos. Estas estruturas são provenientes da construção do sujeito com o
objeto. Aqui encontra-se o fundamento da proposta pedagógica da rede municipal de Jequié.
As grandes etapas do desenvolvimento da inteligência são operações interligadas e
interdependentes, a saber: 1) sensório-motor (0 a 2 anos): inicia o desenvolvimento das coordenações motoras; 2) simbólico-indutivo (2 a 7 anos): marcada pelo pensamento egocêntrico e
pelo desenvolvimento da linguagem; 3) operatório concreto (7 a 11 anos): relação do pensamento com as acomodações e assimilações; 4) operatório formal (11 anos até a idade adulta):
fase de criar ideias e hipóteses do pensamento.
A partir destas operações, o documento da SEC (2008) aponta que, de uma forma
geral, todos os indivíduos vivenciam essas quatro fases na mesma sequência, podendo haver
variações, a depender dos estímulos proporcionados pelo ambiente em que eles estiverem inseridos. Por isso, está justificado no documento o detalhamento dessas fases, mas não apresenta
a inclinação prática desses conceitos.
A teoria piagetiana do desenvolvimento humano fomenta a formação humana como
desenvolvimento cognitivo, ancorada numa conjuntura de relações interdependentes entre o
sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Esta constatação encontra-se expressa no documento
da SEC (2008, p. 30), onde há uma articulação da concepção piagetiana de desenvolvimento
humano e a abordagem curricular:
Nesta abordagem, o aluno aprende quando elabora seus próprios conceitos, interpreta
criticamente a realidade à sua volta, estabelece relações entre conhecimentos novos e
conhecimentos previamente adquiridos, desenvolve competências e habilidades para
vivenciar e resolver situações de cotidiano e desenvolve o seu juízo moral. Para construir todo esse conhecimento, ele precisa se deparar com situações que o levem a problematizar a realidade e confrontar as suas estruturas mentais elaboradas anteriormente com o problema em questão, vivenciando momentaneamente o desequilíbrio
intelectual.

Piaget (1999) sugere um modelo de pensamento baseado no raciocínio lógico-matemático, o que despertou interesse de uma gama de educadores, além de uma crescente motivação para a sua aplicabilidade em propostas pedagógicas. Como exemplo, a Secretaria de Educação de Jequié optou pela modalidade de Ciclo de Formação Humana, por entender que a
aprendizagem deve respeitar os ritmos individuais de aprendizagem, considerando a formação
integral baseada em Piaget. Segundo a proposta, cada uma das fases é caracterizada por formas
diferentes de organização mental, possibilitando as diferentes maneiras do indivíduo se relacionar. De forma geral, demarca a importância das quatro fases apontadas pelo epistemólogo
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genético, sendo vistas como primordiais para organizar o currículo em função das características da estrutura biológica de cada indivíduo.
Não é uma coisa simples. Por exemplo, respeitar a individualidade de cada um. É
muito complexo. A criança tem um conhecimento mais avançado e está ali na sala
brincando e ela reclama: Não quero isso! Ah, esse dever tá muito fácil! Então, é meio
complexo porque é a individualidade de cada um e a gente fica correndo atrás.

O que destacamos na concepção de formação humana da proposta pedagógica se
refere ao enfoque que é dado a Piaget (1999) para pensar a individualidade e formação das
crianças. O que pode ocorrer é um reducionismo, ao entender a humanização como processo de
desenvolvimento cognitivo. O problema não é a teoria de Piaget (1999) ou a sua validade pedagógica, mas a apropriação que se faz dele para discutir a formação humana, quando ele
mesmo se propôs a focar no desenvolvimento cognitivo.
Convocamos Deleuze e Guattari (1997) para pensar como a sociedade tem construído a noção de sujeito e de individualidade. Bebendo em Nietzsche, eles constroem uma visão
que evidencia que falar de sujeito e suas singularidades, é falar de mim, de nós. O que, todavia,
dá força para esta composição? O que transmite tração ao motor da individualidade? Deleuze
fala de uma força que não é comum, mas uma força que faz devir.
“[…] Como um devir não tem sujeito distinto de si mesmo; mas também como ele
não tem termo, porque seu termo por sua vez só existe tomado num outro devir do qual ele é o
sujeito, e que coexiste, que faz bloco com o primeiro” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.18).
Foi estabelecido que um sujeito se liga a um predicado, mas, para Deleuze e Guattari (1997),
sujeito é um termo nele mesmo, como se estendesse em blocos de alianças. Logo, a individualidade traz em pauta o que o devir-sujeito se torna. Para os autores, tornar-se está longe de ser
uma evolução; é, na verdade, uma involução,
[...] sobretudo com a condição de que não se confunda a involução com uma regressão. O devir é involutivo, a involução é criadora. Regredir é ir em direção ao menos
diferenciado. Mas involuir é formar um bloco que corre seguindo sua própria linha,
"entre" os termos postos em jogo, e sob as relações assinaláveis (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 16).

Em palavras mais simples, é ser cada vez mais si mesmo; é tornar-se único. É um
devir singularidade que se refere à hecceidade, ou seja, uma individuação sem sujeito, como
Deleuze e Guattari (1995, p. 10-11) destacam:

As multiplicidades são a própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, as
totalizações, as unificações são, ao contrário, processos que se produzem e aparecem
nas multiplicidades. Os princípios característicos das multiplicidades concernem a
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seus elementos, que são singularidades; a suas relações, que são devires; a seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-tempos, que são espaços e tempos livres; a seu modelo de realização.

Deleuze e Guattari (1997, p. 18) partem do princípio que a realidade é múltipla.
Esta multiplicidade é formada pelas singularidades que se relacionam por devir.
O devir não produz outra coisa senão ele próprio. É uma falsa alternativa que nos faz
dizer: ou imitamos, ou somos. O que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não
os termos supostamente fixos pelos quais passaria aquele que se torna. O devir pode
e deve ser qualificado como devir-animal sem ter um termo que seria o animal que se
tornou. O devir-animal do homem é real, sem que seja real o animal que ele se torna;
e, simultaneamente, o devir-outro do animal é real sem que esse outro seja real. É este
ponto que será necessário explicar: como um devir não tem sujeito distinto de si
mesmo; mas também como ele não tem termo, porque seu termo por sua vez só existe
tomado num outro devir do qual ele é o sujeito, e que coexiste, que faz bloco com o
primeiro. É o princípio de uma realidade própria ao devir (a idéia bergsoniana de uma
coexistência de ‘durações’ muito diferentes, superiores ou inferiores à ‘nossa’, e todas
comunicantes).

Tem-se que o devir evoca a si mesmo e afirma a singularidade. É multiplicidade e
caracteriza a individuação. A individuação é caracterizada por não pertencer nem a uma pessoa
e nem a uma coisa; ela é movimento e está relacionada com a capacidade de ser afetado. Tudo
isso sem uma imagem, sem a subjetividade, mas com um acontecimento sem forma e sem sujeito.
Há um modo de individuação muito diferente daquele de uma pessoa, um sujeito, uma
coisa ou uma substância. Nós lhe reservamos o nome de hecceidade. Uma estação,
um inverno, um verão, uma hora, uma data têm uma individualidade perfeita, à qual
não falta nada, embora ela não se confunda com a individualidade de uma coisa ou de
um sujeito. São hecceidades, no sentido de que tudo aí é relação de movimento e de
repouso entre moléculas ou partículas, poder de afetar e ser afetado (DELEUZE;
GUATTARI, 1997, p. 47).

É necessário problematizar o tempo do acontecimento. Ele está no plano do áion,
em que há um futuro e um passado que fragmentam o presente e multiplica ao infinito tanto o
passado como o futuro. É o instante do devir. Ou seja, são coordenadas espaços-temporais, e
nós somos isso, fragmentos presentes, mas que estão imbuídos do passado e do futuro.

Não se acreditará que a hecceidade consista simplesmente num cenário ou num fundo
que situaria os sujeitos, nem em apêndices que segurariam as coisas e as pessoas no
chão. É todo o agenciamento em seu conjunto individuado que é uma hecceidade; é
ele que se define por uma longitude e uma latitude, por velocidades e afectos, independentemente das formas e dos sujeitos que pertencem tão somente a outro plano.
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 49).

82

“Uma hecceidade não tem nem começo nem fim, nem origem nem destinação; está
sempre no meio. Não é feita de pontos, mas apenas de linhas. Ela é rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 50). E rizoma são trilhas difusas que se estendem aos caules sem uma direção
premeditada. Elas podem chegar a qualquer lugar. Ou seja, a subjetivação não terá apenas um
caminho único, mas multiplicidades transformadas em possibilidades de tornar-se.
A partir do entendimento mediado pelas contribuições de Deleuze e Guattari
(1997), entende-se que a individuação em seu processo de devir produz diferenciação como
resultado. Diferenciar, para os autores, é acontecimento, multiplicidade. É a diferença em si da
própria coisa com a relevância na singularidade, no fluir das forças.
Capturo de Deleuze (1988) o entendimento das diferençações a partir da ideia. Para
ele, as diferençações acontecem em uma das metades da ideia, no seu lado distinto-obscuro:
distinto devido às suas singularidades, e obscuro porque ainda não houve atualização dos elementos. Esta metade também pode ser chamada de virtual. O virtual, em Deleuze, é o vir a ser,
a real potência de atualização das linhas. A atualização se faz por processo de diferença, rompendo com a semelhança como processo e com a identidade como princípio. Para o autor
(1988), as linhas de diferenciação são movimentos de criação fundados pela diferença e repetição. A vida é feita de virtualidades, acontecimentos que nunca são repetidos, mas sempre novos.
Sendo assim, pode-se entender que é pela individuação que os sujeitos operam. Elas
são agenciamentos, sem começo e sem fim, feitas por linhas que compõem uma realidade rizomática, determinada por suas singularidades (DELEUZE; GUATTARI, 1997). É neste sentido
dado à vida que argumento que as crianças, em seus processos de aprendizagens, são vidas em
composições, são devires no sentido de estar sendo, diante de inúmeros processos de atualizações. As multiplicidades estão presentes e operam indistintamente na formação dos sujeitos.
Eles não podem ser reduzidos a apenas um desenvolvimento cognitivo.
Quando a proposta pedagógica do município de Jequié (2008, p. 11) fomenta “[...]
construir uma nova concepção de educação, rica em diversidade e capaz de fomentar o respeito
à individualidade de cada sujeito na sociedade, reconhecendo que todos são capazes de desenvolver potencialidades”, entendemos que o currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental
precisa ser movente, rizomático, sair das disciplinarizações e fragmentos para perspectivar
aberturas moventes que permitam aos alunos o máximo de possibilidades, de composições com
a vida.
4.3.2 A criança de seis anos no João Calmon
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Como valorizar as experiências das crianças na escola? Isso é uma dificuldade terrível.
Dificuldade para ouvir, compreender, colocar em pratica, contemplar. Você tem uma
sala de 25 alunos que cada um tem uma experiência diferente tem um gosto, uma
realidade diferente. Então, é meio complicado. Uma professora só na sala para o ciclo
de formação que deveria ser no mínimo duas professoras. Não é uma professora assistente não, duas professoras. Então, é complicado ainda, ainda estamos caminhando... estamos num labirinto.

Quem é essa nova criança dos anos iniciais do Ensino Fundamental? A diretoracoordenadora questiona: “Quem é essa criança, o que é ser essa criança do/no Ciclo de Formação
Humana. Se mudou, não mudou, se está atendendo ou se não estar. Se a proposta escrita está
respondendo de acordo com o que está sendo proposto”, pois durante a implantação eles não
sabiam como seria essa entrada da criança de seis anos, posto que o processo de reorganização
curricular no município se deu juntamente com o Ensino Fundamental de Nove Anos e a inclusão desta criança de seis anos. Uma professora concorda: “- É isso mesmo! O grande questionamento mesmo foi se apropriar com a turma de seis anos. Que tinha isso: Educação Infantil?
Ou vai entrar?”. Também a diretoracoordenadora destaca: “Agora é fundamental! E a rotina
da turma de seis anos? Que já é uma rotina mais... é diferente!”.
No documento também consta uma discussão sobre qual a concepção de infância
que sustenta/deve sustentar a formação das crianças, considerando esses primeiros anos do Ensino Fundamental. Ele destaca que é necessário olhar para as crianças no presente, “[...] para
considerar a infância em toda a sua dimensão, é preciso olhar não só para o cotidiano das instituições como também para os outros espaços sociais em que estão inseridas, pois as crianças
possuem modos próprios de compreender e interagir com o mundo” (BAHIA, 2008, p. 26).
Nesse sentido, ao conversar sobre a realidade na qual a escola está situada e a vivência dos alunos, os professores demonstram como há interferências negativas do contexto
social, destacando que os alunos levam para a sala de aula o que escuta no bairro onde moram.
Há uma visão pessimista sobre a realidade em que elas estão inseridas. A “culpa” recai sobre a
sociedade e o meio de convivência. A escola acredita que estas crianças estão marcadas por
traços violentos nas comunidades em que moram e refletem isso na sala de aula. Podemos perceber, neste relato da diretoracoordenadora, como a violência do bairro tem influenciado a
rotina das crianças na escola e os próprios comportamentos em sala de aula.
São relatos que a gente as vezes olha, como exemplo: um aluno que chegou de muitos
dias sem vir a escola, chegou para a professora e disse que não ia sentar perto da
colega porque a irmã dele é traficante, e a mãe dele relatou que ele fila muito porque
tem medo dos tiroteios. Essa criança de 7 anos já sabe o que é traficante, já sabe o que
faz, chega aqui não respeita o colega. Então a família já sinaliza também. A infância

84

hoje... Aqui você vai ver muita coisa. Vai encontrar muita coisa que não estão nos
livros, na beleza que o ciclo é, porque as comunidades estão assim hoje.

São marcas de um conjunto habitacional em que a maioria das crianças que estão
estudando na escola vivem neste espaço. Além deste fato, as crianças relatam os assassinatos,
dizendo quem “estourou” fulano e beltrano; abrem a boca para dizer que quer “chupar uma
menina”, enfim uma professora diz que “[...] no Ciclo de Formação Humana vamos ver muita
coisa que não está na nossa concepção de infância”.
Crianças marcadas por horrores, morte e sangue. Segundo as professoras, esta tem
sido a fala ressoante neste cenário atual, vez que, por conta de todas as circunstâncias que enfrentam fora da escola, elas estão perdendo o direito de brincar, conhecer e experimentar a vida
como criança. Daí a problematização: como a escola deve lidar com essa infância?
Ao discutir com o grupo de professoras e direção da escola sobre a infância, compreendemos a marca significativa do saudosismo pela infância vivida por eles, que hoje, de
acordo com a concepção que eles destacam, é impossível de acontecer, com destaque para uma
imagem romântica da infância. Marcada por brincadeiras, diversão, simplicidade e inocência,
o relato de uma das professoras destaca como vivia tranquilamente e exercia o ser criança.
Nossa infância foi em lugar pequeno, no interior, então, tudo o que era para ser vivido,
a gente viveu bem. Na época do cozinhado a gente tinha técnicas. Quando me vi sem
dinheiro para comprar, eu agi diferente. Nessa época eu tinha 4 anos e falaram, bora
fazer cozinhado? Bora! Só que eu não tinha dinheiro, meus pais não estavam em casa,
geralmente todo mundo ia lá para casa brincar. Aí eu falei: Eu já sei o que vou fazer.
Peguei uma banheira, enchi de flores dentro coloquei minha boneca e saí batendo nas
portas pedindo esmolas para o santo. E eu, filha de protestante, meu pai era pastor!
Cheguei em casa vibrando dizendo que havia ganhado dinheiro. Ganhei uma surra.
Mas hoje, a gente vê que não era para apanhar. Mas na época tudo era surra. Tudo era
errado. Meus filhos falam: Vovó não deixava você fazer nada. Eu vivi muito a minha
infância. Era peralta, brinquei de tudo, de tudo. Empinei pipa, brincava de pião, gude.

O grande questionamento após a leitura desta fala é: por que hoje é tão difícil dizer
que há inocência nas atitudes infantis? E o saudosismo marca a fala das professoras. Por exemplo, outra professora relata que as músicas que são cantadas na sala de aula não correspondem
ao universo das crianças e demonstram que elas estão inseridas em ambientes que fomentam a
sensualidade, a dança apreciativa do corpo.

Na minha infância tinha uma música que minha mãe falava: Cuidado! Se seu pai ouvir
você cantar, você apanha! Era aquela música: ‘Para de tomar a pílula...’ Eu não tinha
noção do que estava cantando, mas se eu abrisse a boca para cantar eu ia apanhar.
Esses dias eu entrei numa sala e estava um menino cantando: ‘Meu pai é foda, eu sou
fodinha...’ Eu falei: ‘Meu filho, canta essa música não!’.
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Sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos, outras dimensões são dadas para questões como a avaliação, a alfabetização, os espaços e os tempos e o brincar. Dimensões que
transitam no Ensino Fundamental, permitindo que as concepções de criança e infância sejam
repensadas, ressignificadas e discutidas pelas professoras. Assim, é preciso compreender como
os documentos prescritivos atravessam as vivências e movimentam as crianças e professores na
sala de aula.
Entendemos que, a partir do Ensino Fundamental de Nove Anos, e ao receber os
alunos do 1º ano sob outra perspectiva, o João Calmon mudou e vem mudando. Os pais e professores foram convidados a pensar nas novas possibilidades formativas da reorganização curricular, contudo, sendo necessário aprofundamentos, pois as condições maiores não têm sido
dadas para a efetiva implementação da proposta. Ainda há muito que caminhar. É necessário
que muitas discussões sejam feitas, e com elas algumas problematizações.
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5 O CURRÍCULO RIZOMÁTICOMOVENTE COM A AJUDA DA DIFERENÇA

Figura 11 – Composições curriculares infantis.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Defendemos a necessidade de pensar o currículo em suas bifurcações, em seus escapes e linhas de fuga. Os conceitos do pensamento da diferença deleuziano são utilizados para
pensar as linhas virtuais no território do currículo. Entendendo o virtual como uma potência
real; essas linhas são movimentos criativos ancorados na diferença. Para Deleuze (2002, p. 16),
“[...] uma vida não contém nada mais do que virtuais. Ela é feita de virtualidades, acontecimentos, singularidades”. Sendo assim, o virtual não é algo que está faltando na realidade, mas que
está passível de atualizar-se.

Estendendo as linhas virtuais no currículo, podemos dizer que um currículo também
não está nunca definitivamente formado. Precisamos, então, rachar os extratos, rachar
os currículos existentes em seu meio para ver a diferença fazer o seu trabalho. Nessa
perspectiva, podemos, sim, experimentar fazer a diferença operar para movimentar
um currículo, para pensar um currículo (PARAÍSO, 2010, p. 589-590).

Um currículo, por natureza, é diferença. Ele é rizomático. Mas um currículo também é formado por ordenamentos, sequenciações, rotinas. Então, o que é, com a ajuda de Deleuze (1988), pensar o currículo pela diferença? Priorizar a diferença ao invés da identidade e
seguir as ramificações, conforme Paraíso (2010) destaca. Para tanto, o currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos deve ser lido como um rizoma. Afinal, nele encontramos um conjunto
de linhas dispersas, funcionando todas ao mesmo tempo, em velocidades variadas (DELEUZE,

87

1992). O rizoma, segundo Deleuze e Guattari (1995), é aberto, conectável, desmontável, composto de diferentes linhas, suscetível de receber modificações constantemente. As linhas são
elementos constitutivos das coisas e dos acontecimentos, e por isso mesmo são constitutivas
deste currículo. Se o currículo é um sistema aberto, composto por linhas variadas, ele também
compõe linhas. A diferença pode proliferar no currículo pela multiplicidade.
A multiplicidade é um dos princípios do rizoma, e pode ser compreendida como o
oposto da unidade. Assim, são múltiplas, abundantes e rizomáticas. Não tem sujeito e nem objeto, mas dimensões que crescem mudando de natureza. “As multiplicidades se definem pelo
fora: Pela linha abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de
natureza ao se conectarem às outras” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 25). Por isso, é preciso
pensar um currículo que é ao mesmo tempo rizomático e movente. Ele está em ampla abertura
e movência fluida para as composições.
Então, cabe questionar: o que pode um currículo? Trazemos como questão para essa
experimentação linhas de currículos traçadas nesta pesquisa, cujo objetivo é acompanhar a infância nos movimentos curriculares numa turma do 1º ano do Ensino Fundamental da escola
João Calmon, que, cumprindo a Lei 11.274, de fevereiro de 2006, implantou e está implementando o Ensino Fundamental de Nove Anos. A referida escola incluiu a criança de seis anos e
está reorganizando o currículo escolar. Acompanhar um currículo cartografando-o é construir
um mapa aberto das territorializações, prescrições e segmentaridade, e reterritorializações, por
onde ele foge e faz fugir.
Para tanto, deixamos de compreender a infância como uma etapa associada às crianças como seres pequenos e frágeis para entendê-la como uma fase rica em rupturas, potências
e experiências de (trans)formação (KOHAN, 2004), o que se traduz na potencialização que é
dada ao que as crianças pensam, sentem e opinam, a fim de pensar este currículo rizomáticomovente.
Quais são as imagens de pensamento que ecoam na escola João Calmon sobre o que
é currículo e sobre o que é a infância? Percebemos a existência de disciplinas, saberes, professores, crianças, livros didáticos, conteúdos, literatura infantil, exercícios, atividades, conhecimentos, mesas, carteiras enfileiradas ou em círculos, conversas, explicações, projetos, ensino.
Esse é o currículo já pensado, porém o grande destaque está no que olhamos no
currículo. É precisar mudar o foco, pois há um vazamento, uma saída, um rizoma. O grande
desafio é registrar as linhas do currículo que fazem a multiplicidade funcionar. Para isso, é
preciso pensar em multiplicidades, como Paraíso aponta (2010, p. 594):
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Para operar por multiplicidade, um currículo é despojado de qualquer significação, já
que não se forma a não ser no processo de anulação dos referentes. Isso porque a
energia provém do processo de desmontagem de todos os modelos de currículos já
incorporados.

Por meio do virtual, vários movimentos curriculares são engendrados, afetando uns
aos outros, pois operar com a multiplicidade é operar com a diferença, com o devir. Estou falando de um currículo visto rizomaticamente pelo meio, que nunca se fecha e está permanentemente aberto a mudanças. Destaco que um currículo assim é difícil de ser descrito e apreendido.

Registrar um currículo-diferença é acompanhar linhas e traçados de currículos em
suas bifurcações; ver, sentir e falar de sua força, sua potência, sua composição, seus
movimentos de criação. É observar e acompanhar os traços do acontecimento, o que
potencializa e os bons encontros, que aumentam nossa potência de agir (PARAÍSO,
2010, p. 595).

Enquanto pesquisadora, traço linhas de possibilidades de um currículo por meio das
experimentações curriculares vividas com os sujeitos praticantes do João Calmon, diretoracorrdenadora, professora e, principalmente, as crianças; movimentações estas que escapam ao
currículo maior. Destaco que são linhas e traços vindos de mim, mas com a ocupação primordial
dos dados produzidos com/pelos sujeitos praticantes.
5.1 Pistas para compor a infância no currículo: um ziguezague brincante
Para compor/recompor a infância no currículo rizomáticomovente, adotamos algumas pistas: por meio das observações e conversações que ocorreram na sala de aula e nos espaços escolares durante os meses da pesquisa, muitas invenções curriculares, foram acontecendo
com os bons encontros agenciados com/pelas crianças. É a constituição da Pista 1 - Linhas
desejantes que impulsionam a infância na escola. Pelas brincadeiras compartilhadas no recreio
foi possível compreender a importância destas nas composições infantis: Pista 2 – Brincar, o
movimento pulsante na/da infância. Por meio das oficinas de criação de histórias, muitas invenções foram sendo tecidas, e juntamente com elas o desejo por um currículo mais vivo e
colorido; esta é a Pista 3 – A invenção infantil nas oficinas de criação de histórias. Essas pistas
me levaram a compor movimentos a partir dos agenciamentos criados com elas e a sugerir um
mapa da infância no currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos no João Calmon.
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5.1.1 Linhas desejantes que impulsionam a infância na escola

Figura 12 – Escola: espaço de criação.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Cheguei à escola para conversar, escutar e me aproximar das crianças. Minha pesquisa se preocupou em acompanhar os movimentos curriculares da infância nos anos iniciais
do Ensino Fundamental após a implantação e implementação do Ensino Fundamental de Nove
Anos. Optei pela inspiração na cartografia, estando presente na escola durante os meses de abril
e dezembro de 2015. Nesse sentido, toda essa experimentação não consiste apenas numa tentativa de reunir dados, mas de apresentar linhas de possibilidades de um currículo por meio das
experimentações curriculares vividas pelos sujeitos praticantes.
A compreensão desse processo se constitui como um desafio, uma tentativa de narrar os acontecimentos da pesquisa. Como falar do currículo, da escola, de pesquisa, da infância,
de educação, senão a partir das/com/pelas crianças? Quais são as linhas desejantes das crianças
sobre o currículo? O que importa é narrar fatos para dialogar sobre eles com as contribuições
teóricas, principalmente de Deleuze, para entender um pouco do que se passa na escola.
Adotar uma perspectiva a partir de tal intercessor teórico exige não partir de conceitos ou de categorias, mas considerar a potência de problematizar o campo curricular, que
perpassa por “[...] perguntarmos e examinarmos como as coisas funcionam e acontecem e ensaiarmos alternativas para que elas venham a funcionar e acontecer de outras maneiras”
(VEIGA-NETO, 2011, p. 19).
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Tal evidência muda o lugar da teoria na pesquisa. O que Deleuze (1991) destaca é
que talvez seja necessário viver as relações entre teoria e prática de maneira nova, em que a
prática é um revezamento entre uma e outra teoria, e a teoria, um revezamento entre uma prática
e outra. Assim, “[...] não existe mais representação, só existe ação: ação de teoria, ação de
prática em relações de revezamento ou em rede” (DELEUZE, 1991, p. 70).
Procuramos saber: “O que é um currículo?”. De forma geral, buscamos o comum
sob a diferença, querendo encontrar no currículo a sua unidade. Pensar o currículo com a diferença deleuziana é tirar o foco do pensamento identitário e buscar o critério da diferença pelo
acontecimento. Então, a diferença é o que vem no meio, no espaço-entre. Trata-se do que ainda
está em vias de se formar, de currículos em potência de realidade a serem formados. É um
convite para ouvir as crianças, suas contribuições e seus desejos por um currículo mais interessante, mais colorido (PARAÍSO, 2010).
Para tanto, utilizaremos as observações e as conversas com as crianças durante as
aulas e em outros espaços da escola, para potencializar e compor o mapa desse currículo. Destacamos a importância de ir trazendo, ao longo do texto, os registros do diário de campo, a fim
de mapearmos e problematizarmos os dados.
Num dos dias da pesquisa, cheguei na escola por volta das 13h. As crianças estavam
aglomeradas no portão, aguardando que ele fosse aberto. Percebi alguns olhares curiosos voltados para mim, o que rapidamente se transformava em aproximação: “Você vai dar aula de
quê?”. Comecei a falar que eu estava indo acompanhar as turmas de 1º ano. “Ah, que pena que
não vou ter aula com você. Eu sou do 3º ano”. Respondi que certamente iriamos nos ver no
recreio e que estaria no pátio. Logo que se passaram uns 5 minutos, o porteiro sorridente abriu
o portão e pediu em voz alta para que as crianças tivessem cuidado, que não precisava empurrar
e nem derrubar ninguém.
Antes de ir para a sala de aula, entrei na secretaria da escola para comunicar à diretoracoordenadora e à professora (que imaginava que estaria lá também) da minha chegada na
sala de aula. Naquele momento, percebi que acontecia uma reunião de professores, que estavam
discutindo sobre as turmas, falando que neste ano estava muito difícil ministrar aula, que até a
água que eles bebem estavam pagando. A prefeita estava cortando gastos, e eles falavam ansiosamente pela espera da coordenadora pedagógica. A professora da turma de 1º ano me chamou
para acompanhá-la até a sua sala de aula. Percebi que ela estava feliz pela minha chegada, mas
ao mesmo tempo estava preocupada; alertou-me que a turma era muito agitada e que se hoje
não fossem todos, provavelmente a aula seria melhor.
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Com um espaço amplo, a sala de aula estava organizada da seguinte maneira: logo
na frente da porta, um quadro negro e branco, ambos colados um no outro; do lado esquerdo
um armário, e do lado direito umas mesas organizando um cantinho da leitura. Sob o quadro
um alfabeto, e nas paredes desenhos, textos e outras imagens. Logo no fundo, um cantinho com
mesas, brinquedos e alguns cestos com legos e brinquedos de montar. Neste espaço havia também alguns cartazes fixados nas paredes com as atividades das crianças. Antes da professora
me apresentar, uma aluna se aproximou e perguntou se eu era a nova ajudante da sala. “Calma,
gente! Ela vai se apresentar”. A professora falou e eu aproveitei para explicar o porquê de estar
ali. “Ah, por isso que você está com esse caderno na mão!”, falou logo um aluno, que já veio
na minha direção e deu um abraço.
Ao observar a sala de aula, inicio uma reflexão sobre o processo educativo e sua
relação com a constituição de uma sociedade. A organização da sala, as escolhas didáticas, a
posição das cadeiras e ordenamentos falam muito da concepção de educação de uma determinada escola. A lógica e hierarquia escolares estão fundamentadas em valores e normas que
alicerçam o fazer pedagógico. Ordem, sequências e rotinas marcam uma escolarização pensada
para “moldar” um determinado tipo de sujeito.
Com a ajuda de Deleuze (1998), podemos pensar e produzir o processo educativo
sob o acontecimento, o que significa desmontar a lógica da educação representacional moderna.
Significa abdicar do objetivo de formar o sujeito, a consciência, o indivíduo, e investir na produção de singularidades, que são impessoais e pré-individuais. São impessoais porque, sendo
singulares, são múltiplas. É como se cada singularidade fosse uma dobra do indivíduo. Assim,
o processo educativo pode ser imanente, relativo a um determinado grupo, ou seja, uma experiência educativa pode ser repetida mas gerará a diferença, não o mesmo. A configuração do
território escolar não é dada de imediato, mas se faz na cartografia das linhas, entrando nelas e
se deixando atravessar por elas.
Para Deleuze (2002, p. 12), “[...] uma vida é a imanência da imanência, a imanência
absoluta: ela é potência completa, beatitude completa”, ou seja, a vida está em toda parte e
abriga acontecimentos e singularidades que se atualizam no sujeito e nos objetos. A vida acontece por composições, que são efeitos dos encontros e produzem essas singularidades no plano
de imanência. No plano de imanência, os sujeitos operam por individuações, que são feitas de
linhas que se atravessam rizomaticamente. Assim, “[...] pensar, nas coisas, entre as coisas, é
justamente criar rizomas e não raízes, traçar a linha e não fazer o balanço” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 36).
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O entendimento das linhas enquanto relações de forças e sentidos que nós tecemos
na sociedade faz parte do conjunto de experiências que nos formam. O desejo é a condição
dessas relações e imanente a elas, de acordo com estas linhas que compõem o mapa de nossa
realidade. Estas linhas estão divididas em: 1) de segmentaridade dura, que está presente nas
nossas relações sociais através do controle, normatização, enquadramento das identidades variando de acordo com as posições assumidas — o problema está na fixação decorrente delas, e
não no tipo de experiência (boa ou ruim); 2) de segmentaridade maleável, que já é mais flexível
e com funcionamento rizomático, contudo não se estratifica constantemente; 3) linhas de fuga,
ou seja, os rompimentos com mudanças bruscas que podem ou não serem perceptíveis, mas não
sobrecodificadas pelas outras linhas.
O que temos hoje? A escola organizada em arborescências, com o esmagamento e
abafamento de tudo que se passa no meio, pois “[...] o que conta em um caminho, o que conta
em uma linha é sempre o meio e não o início nem o fim. Sempre se está no meio do caminho,
no meio de alguma coisa”, como asseveram Deleuze e Parnet (1998, p. 38). A escola e suas
“formas” de moldar a aprendizagem, o ritmo de execução das atividades centralizam e totalizam
o ser criança.
-Eu vou fazer o meu nome de cabeça para baixo. (Marcos)
-Você acha certo? (Paulo)
-Eu acho! (Marcos)
-Você já vai levar uma advertência para casa e não fica quieto na sala e nem faz o
dever certo. (Paulo)
-Por que você vai levar uma advertência, Marcos? (Larissa)
-Briguei com o colega no recreio. Dei um soco na barriga dele. (Paulo)
-Por que você agrediu o colega? (Larissa)
-Eu estava a fim, Pró! Ele é muito chato! (Paulo)
-Vocês estavam fazendo o quê? (Larissa)
-De boa no recreio. Rodando e correndo. (Paulo)
-Como é a advertência? (Larissa)
-Levar um papel pra casa. Não dá nada! (Paulo).
(Conversas com as crianças).

Esse registro nos diz que as crianças querem fazer rizoma, querem criar alternativas
insólitas para problematizar o que lhes desagradam e abrir outras possibilidades para o que está
posto. Tornar-se nômade, tecer fugas dos caminhos já definidos faz da escola um lugar de aventuras marcadas pelo estranhamento dos roteiros prontos. Utilizam linguagens do seu cotidiano
para afrontar o que lhes persegue. Elas estão marcadas pela entrega à experimentação ativa e
imprevisível do devir, como Deleuze e Parnet (1998, p. 22) evidenciam:
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
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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, traçar a linha e não fazer o balanço.
Criar população no deserto e não espécies e gêneros em uma floresta. Povoar sem
jamais especificar.

Nessas tessituras, as crianças forjam territórios de existência, circulam sem mapas,
são estrangeiras em terra natal. Elas desorganizam para abrir passagens e experimentações fora
da adaptação que modela os seus modos de ser nas teorias do desenvolvimento e nos padrões
comumente esperados pela escola, pela sociedade.
Durante a aula, João Paulo interrompeu a explicação da professora e falou:
-Pró, por que agora a senhora não conta toda a história na rodinha? Antes contava a
história toda. Tá enrolando a gente é?
-Verdade! Por isso que eu sou inteligente, faço logo tudo! Falou Henrique referindose à atividade.
-Olha para o quadro, menino! Por isso que tu não aprende! Desmancha e concerta,
aqui é L! Olha aqui no quadro, falou a professora.
(Diário de campo).

Contudo, os padrões de comportamento que os professores desejam e os de medida
que eles fomentam na maioria das vezes não valorizam o posicionamento, o saber, o entendimento das crianças, porque estabelecem normas e padrões, trazem um mundo cheio de cobranças e punições que as aprisionam dentro de salas, em únicas maneiras de aprendizagem, em
filas, em silêncio. Sendo assim, consomem os espaços e tempos de experimentações, restringe
a produção do conhecimento em nome de uma ordem a ser seguida.
Mais uma vez, a lógica arbórea aparece na tentativa de manter uma ordem estabelecida nas salas de aulas e, para isso, ela ressalta e incentiva as características que possam contribuir para que isso ocorra. Desse modo, apaga, silencia e desqualifica as crianças, ocasionando
a modelagem, um padrão de aprendizagem e comportamentos sociais.

-E aí, vai ser pra hoje fazer essa atividade, Jaqueline? Até Tainá já fez! (Professora)
-João Pedro é o mais danado da sala! Xinga, briga, faz brincadeiras pesadas, responde
a professora, não quer fazer o dever (Edna)
(Diário de campo).

Esses registros evidenciados nas salas de aula durante a realização de atividades
nos leva a perceber como é nítido o estabelecimento e aprisionamento pelos rótulos aos alunos,
“aquele que sabe mais”, “o mais lerdo”, “o mais danado”, que acaba gerando uma naturalidade
das expressões nem só entre os professores, mas também pelos alunos que incorporam no dia a
dia. “A professora não se questiona quando interroga um aluno, assim como não se questiona
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quando ensina uma regra de gramática ou cálculo. Ela ensina, dá ordens, comanda” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 11). Importa, desse modo, perguntar: como o aluno aprende?
-Tem alguma coisa que vocês gostariam de aprender? (Larissa)
-Eu sei! Eu queria aprender o ABC. Eu ainda não sei. (Pedro Lucas)
-Vou falar para você novamente Pedro Lucas: ABCDEFGH...WXYZ. (Edna)
-Eu queria aprender a ler, escrever e contar. Eu ainda não sei (Jaqueline).
(Conversa com as crianças).

Figura 13 – As atividades na sala de aula
Fonte: Imagem produzida pela autora.

O momento da aprendizagem, para Deleuze, é um acontecimento. Acontece num
tempo que não é medido pelo chronos, mas que passa pela ordem do áion, e não pode ser
medido. A forma comum de pensar o tempo e que é transmitida na escola é o tempo chronos,
aquele que é passível de ser contado e que traz rotinas. Ela é marcada por uma concepção linear
do tempo. A orientação educacional é baseada no relógio, nos calendários, critérios que regulam
a organização da escola. Cronometra-se a duração da aula, o tempo do recreio. É o tempo marcado nos relógios.

Na sexta-feira tem o momento de discussão na rodinha para relembrar o que aconteceu
na semana. Pelo ou menos duas vezes na semana eu dou aula de matemática e uso o
lúdico. Eu uso joguinhos, eles acham que é brincadeira, mas meu intuito é a leitura.
Eu vou usando as palavras e eles vão formando as palavras. E mesmo assim, ainda
tem alunos que não alcançou a leitura pelo ou menos das palavras. É difícil. Mas já
avançaram muito. Eles eram mais lentos, desenvolveu. Poucos mais tiveram (Professora Ana).

Com a ajuda de Deleuze (2010), partimos da ideia de que não há métodos para
aprender, e não é possível diagnosticar quais são as forças que movem numa singularidade
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quando sua potência é aumentada pelo aprendizado. Sendo assim, podemos inferir que, de uma
maneira geral, as rotinas cristalizantes, os momentos dedicados para a aprendizagem podem
não ser significativos, a não ser que haja uma mudança de estado que potencialize o aluno. O
que estamos querendo dizer é que todos os momentos na sala de aula devem ser pensados na
abertura dos encontros. Não é que as atividades programadas não sejam relevantes, mas estamos
inferindo que a aprendizagem não tem hora e momento marcados.
Contudo, ressaltamos que o movimento de passagem do não saber para o saber é
feito pela mediação do outro, seja pelo professor, amigo, livro, filme ou por uma ideia capturada
pelo silêncio; enfim, é um acontecimento que dura uma eternidade, um tempo que Deleuze
(2010) chama de aión, que não pode ser medido, cronometrado e nem agendado.
A professora deu uma aula sobre as partes das plantas. Através de um desenho da
árvore, foi explicando e as crianças interagindo.
-As plantas dão ar pra gente respirar. Sem as plantas o dia fica abafado. (Jaqueline)
- Em Florestal o ar é leve. Por que uma jaca é grande e a flor é pequena? (João Pedro)
-Porque todas nascem de uma semente que geralmente tem o mesmo tamanho. Aí
quando cresce que os frutos vão ficando de vários tamanhos (Professora Ana)
(Diário de campo).

Na sala de aula é necessário que sejam propiciadas oportunidades que façam as
crianças desejarem estabelecer conexões com a escola, em que uma linha mais flexível propicie
diferentes possibilidades de encontro. Diante disso, propor possibilidades pedagógicas de conhecer e compor um tema introduz na relação com as crianças outros possíveis. Estabelecer
relação entre o que conhece na escola com a vida é uma oportunidade de estabelecimento de
encontros potentes.
Eles gostam mais da matemática porque faz parte do cotidiano deles. A leitura e a
escrita não faz parte do mundo deles. Então, tem pouco interesse, parte daqui da escola. Quando a gente faz a rodinha é para incentivar que sejam futuros leitores. Contando a história, cada dia criando um pouquinho, eles vão ganhando gosto pela leitura.
Em casa os pais não tem paciência para ler com os filhos, por isso colocam em reforço,
pagam para trabalhar a leitura. É a realidade da escola pública (Professora Ana).

A fala da professora indica um mundo pelo qual os alunos, vivenciando e participando ativamente do processo de aprendizagem, podem aumentar as suas possibilidades de
leitura e serem autores do processo, ao invés de serem apenas constituídos por ele. Para Deleuze
e Guattari (1997), a linguagem deveria ser afetiva, comunicativa, expressiva, e nunca neutra.
Entretanto, a escola tende a utilizar uma linguagem que impõe ordens.
Segundo Deleuze em O abecedário (1996), uma aula não tem o objetivo de ser
totalmente compreendida; ela é movimento, e por isso é musical, pois cada aluno “pega” o que
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achar necessário. Sendo assim, uma aula só será ruim se não convier a ninguém. Certamente
nem tudo vai convir a todos. O professor precisa esperar, saber que pode ter alguém adormecido, que vai acordar quando achar conveniente. Não podemos saber o que é de interesse dos
alunos. Daí ele confirmar que uma aula é tanto emoção quanto inteligência, uma vez que sem
emoção não se desperta o interesse de ninguém. Para o aluno, não quer dizer que é preciso estar
atento a tudo, mas despertar quando lhe convier pessoalmente. Por isso uma sala de aula diversificada é interessante; há saltos de interesses em grupos variados. Não há uma estabilidade,
mas uma espécie de tessitura inconstante.
Uma aula fixada nas linhas molares não permite compreender o que Deleuze (1996)
está querendo explicar. As regras, a rotina, a ordem e as segmentaridades aprisionam o interesse
dos alunos. Uma escola produzida e engessada pelas linhas molares atua como um sistema binário no qual ficam estabelecidas dicotomias, ordens classificatórias. Há um enquadramento
dos corpos.
-Como era a escola que você estudava antes? (Larissa)
-Lá tinha jogo de mesa, escorregadeira, parquinho, balanço, caixa de areia. (João Pedro)
-Você está falando com tristeza. Você sente falta? (Larissa)
-Sinto. De tudo e também das atividades porque a gente lia muitas histórias. Lá era
tudo diferente,
-Por que? (Larissa)
-Porque lá a gente tinha que usar a imaginação. (João Pedro)
- E aqui? (Larissa)
-Não! Lá eu estudava melhor. (João Pedro).
(Conversa com as crianças).

A saída da educação infantil para o ensino fundamental é o contexto dessa conversa.
A tristeza que a criança revela, ao relatar sua experiência na escola anterior, que há questões
que precisam ser repensadas. A mudança pode estar acontecendo de forma brusca e demonstrar
o distanciamento entre os interesses da criança por uma escola alegre, imaginativa e lúdica.
-Lá é diferente. Tem a rodinha, a contação de história, atividades, mas não é algo
voltado para o letramento. Porque aqui, há a cobrança do Pacto, o letramento, a escrita.
Eles são mais cobrados. Porque na educação tem que ter o prazer de estar na escola
para a socialização. Eu tenho essa visão. Socializar o menino na escola porque até
então ele estava em casa. Aqui na sala do 1º ano, tem tarefa, tem texto para acompanhar a leitura e a escrita. A partir do texto eu ensino a leitura, o processo de letramento
(Professora Ana).

A cobrança pela aprendizagem no 1° ano é algo que tem destaque. A professora
busca uma continuidade da metodologia utilizada na educação infantil, mas o foco na alfabetização e no letramento ganha um espaço de maior apreciação no ensino. Não desconsidero a
necessidade de formação específica nos primeiros anos do ensino fundamental, voltada para a
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alfabetização e o letramento; pelo contrário, é necessário garantir esse momento de aprendizagem para que haja uma consolidação significativa.
Contudo, questiono: o que é a cobrança? Cobra-se de algo que provavelmente há
um diálogo anterior em que ambas as partes estão compreendendo o que deseja ser efetivado.
Alguém perguntou às crianças como gostaria que fosse a sala do 1° ano? Alguém perguntou
como elas preferem que sejam realizadas as atividades? Estamos percebendo que as crianças
querem aprender as letras, desejam realizar leituras e escrever textos. Mas há questionamentos
sobre a maneira como a aprendizagem tem sido conduzida na sala de aula, se tem potencializado
o interesse pela aprendizagem. Quais os verdadeiros pactos que têm sido feitos?
-Ueslei, mude de lugar! Você já chegou na sala bagunçando? (Professora)
-Eu vou fazer tudo sozinho! Eu já sei de tudo! (Ueslei)
-A coisa mais fácil do mundo é esses dever! (João Paulo)
-Ueslei é 9.000! Uma árvore ligada na tomada. Na fila da merenda é o primeiro a
chegar! (Jaqueline)
(Diário de campo).

Com a ajuda de Deleuze e Guattari (1995), ensaio uma alternativa para pensar como
um aluno consegue estar na sala de aula mesmo diante das regras estabelecidas pela professora,
como ter um lugar para sentar durante a realização das atividades, mas ele cria possibilidades
de burlar o que está posto.
A linha de fuga é uma desterritorialização. [...]. Fugir não é renunciar às ações, nada
mais ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É também fazer fugir, não
necessariamente os outros, mas fazer alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar como
se fura um cano (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 49).

Deleuze e Guattari (1995) asseveram que no processo de constituição do território,
como a escola, no nosso caso, os elementos binários entram produzindo um território muito
segmentado, sempre apresentando passagem para processos de desterritorialização e reterritorialização. Assim, tanto os modos de territorialização como os de desterritorialização compõem
um processo único em planos separados, mas com coexistência.
Como, então, se compõe o currículo na escola? Apenas como dimensão molar?
Conforme exposto, os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização
coexistem; sendo assim, o currículo está sempre em constante fazimento. Atuando com as linhas molares, as linhas de fuga são movimentos engendrados na escola e abrem espaço para
outras constituições na escola.
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A professora estava realizando uma atividade de leitura de textos conhecidos. O título
do texto era ‘Parece mas não é’. Foi então que Flávia levantou da cadeira e falou: ‘Oxe, essa atividade de novo? Já fizemos!’. Alguns colegas concordaram com Flávia,
mas a aula seguiu com a continuação da atividade. Quando a professora liberou para
o recreio, chamei Flávia e os colegas que também concordaram com o posicionamento
que ela havia tido e perguntei: ‘Vocês já tinham realizado esta atividade?’. Ela respondeu: ‘Sim. A gente tá precisando é de aula de inglês, de tudo do mundo. Aquela
atividade eu já tinha feito’.
(Diário de campo).

Quando a escola está aberta ao mundo, a dimensão molar “gagueja”, abre-se o plano
de imanência da vida, a vida encharca os territórios, fazendo com que eles se transformem e
com que outros modos de constituir escola e currículo sejam pensados. Pela conversa acima,
percebemos que as crianças remetem ao campo das possibilidades de uma outra escola, outro
currículo. Nesse processo, nem tudo no território é engessamento; a fissura acontece quando há
um posicionamento que permite pensar outras vias de chegar a um lugar, constituir um determinado conhecimento, aprender a amplitude que há no mundo.
Utilizar os dispositivos, observações e conversas com as crianças como pistas para
pensar a infância e o currículo rizomáticomovente nos permitiu problematizar o engessamento
do currículo e os mecanismos, linhas de fuga, para ultrapassar os segmentos duros binários e,
assim, produzir processos de singularização. As crianças denunciam a importância de a escola
estar aberta para a vida e de os professores estarem atentos aos detalhes que corriqueiramente
estão sendo expressos na sala de aula, seja através de uma fala, de uma opinião, de uma reclamação, de uma investida com a violência ou de um silêncio.
Elas demonstram que o espaço escolar e as atividades do ensino fundamental mudaram a constituição da infância, e percebem essa ruptura através da escolarização e da distância que começa a ser estabelecida entra a imaginação, a criatividade e a escola. A aprendizagem
ganha destaque nesta composição. Podemos conhecer como as crianças do 1º ano começam a
apresentar suas primeiras impressões sore a escola de ensino fundamental.

5.1.2 Brincar: o movimento pulsante na/da infância
Fui convidada a participar do recreio: “Pró, vem brincar com a gente?”. Como recusar um convite desse? Nesse momento pensei em propor algumas brincadeiras, conversar
sobre o que eles mais gostam de fazer na meia hora do recreio. Mas resolvi estar aberta, a fim
de ser afetada pelas propostas das crianças. Às vezes chegamos cheio de intenções e objetivos
para o espaço do brincar. Foi então que, ao invés de propor, decidi refletir através de alguns
questionamentos: o que as crianças fazem nos seus momentos mais espontâneos? O que elas
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fazem no recreio? O que elas têm a nos dizer por meio dos seus gestos, sorrisos, gritos, durante
as brincadeiras? O que tudo isso escapa ao currículo? É necessário ouvir, ver, sentir o que as
crianças mostram/demonstram para a escola.

Figura 14 – O recreio no João Calmon.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

O recreio do João Calmon é movimento e mistura. Movimento, pois percebemos
que é espaço de criação e inventividade. O espaço de movimentação é composto pelo corredor
das salas de aula, o fundo e a área da frente da escola. Com o que eles compõem as brincadeiras?
Com o corpo. É mistura de sensações, ações e criações entre as crianças. Aqui, as crianças do
1º ano são convidadas a dialogar com seus pares.
Para Spinoza (2008), o corpo não é uma composição unitária; pelo contrário, ele é
composto de vários outros e afetado, potência de agir aumentada ou diminuída, de várias maneiras. Assim, o corpo é concebido como uma pluralidade, uma relação de trocas com o ambiente e os pares, ou seja, um corpo pulsa a partir de/e/ou nos encontros. Problematizando a imagem acima perguntamos: o que possibilita aos alunos criarem um mundo paralelo à sala de aula
no recreio? O que essa relação com os corpos, durante o recreio, tem produzido como pistas
para pensar a infância no currículo rizomáticomovente do Ensino Fundamental de Nove Anos?
As crianças iam constituindo grupos. Em cada grupo percebia uma intencionalidade, uma proposta diferente para compor no recreio. Interessante destacar que as crianças do
1° ano não formavam grupos homogêneos, mas estavam com outros alunos do 2º e 3º anos.
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Percebo que a preocupação em aproximar as crianças de seis anos com as de sete e oito anos
não é um problema para elas. De forma espontânea, as crianças de seis anos constituem os
grupos diversificadamente e são atentas aos movimentos das outras.
Aproximo-me de um dos grupos e sou tomada por um convite à imaginação. Estava
sendo formado um time de heróis, e cada um ia escolhendo seu personagem. Os brinquedos de
montar serviam de amuleto, espada, arma, e a imaginação ocupava todos os espaços. Para compor com eles, me desprendi das fantasias de adulto e entrei naquele mundo. A capacidade de
criação me surpreendeu. Os diálogos que as crianças foram construindo, a riqueza nas falas, as
expressões físicas e verbais me tomaram de tal forma que comecei a entrar na brincadeira de
forma mágica. Mas não deixei de questionar: o que estas composições afetam no currículo? As
crianças estão o tempo todo apontando a necessidade da criação, da magia, da brincadeira livre
nas composições curriculares.
-Eu sou Thor! (Thiago, com um brinquedo de montar na mão direita e erguendo-o
para o alto)
-O que Thor faz? (Larissa)
-Ele é um superheroi gigante que tem um martelo na mão. Só eu consigo levantar!
(Thiago)
-Pró, você é a Mulher-aranha. Pegue sua arma de defesa. (João Pedro me entregou
uma arma feita de legos).
-Certo! Eu vou conseguir com a força dos meus pensamentos derrotar todos vocês.
Olhem só... (Larissa)
-Que nada! Chega Hulk com sua força magnífica e derruba Thor e a Mulher-aranha!
(João Paulo)
(Conversa com as crianças).

Desconstruir algumas percepções preestabelecidas, olhar para o mundo da criança
e repensar o brincar. Enquanto elas brincam, vão produzindo brincadeiras. Potência de criação.
Que brincadeira é essa que está sendo inventada a cada dia? Defendo a ideia, juntamente com
Corazza (2002), de que as crianças vêm inventando novos modos de ser infantil em suas relações consigo e com os adultos. Pelas brincadeiras elas potencializam e (re)inventam (novas)
propostas de construir o currículo, por exemplo. Então, problematizo, o que os adultos farão, a
não ser encarar a urgência de reconstruir uma nova aurora para a escola?
Em outro canto do corredor, estava Ueslei sozinho com umas peças de dominó. Comecei a me aproximar e ele já foi logo falando:
-Tu sabe brincar de dominó, Pró? (Ueslei)
- Não! (Larissa)
- É assim: Se tiver um quadradinho de cinco, tu tem que colocar a mesma coisa. E se
tiver de seis, coloca de seis. (Ueslei)
-E se eu não tiver? (Larissa)
-Você passa e é minha vez! (Ueslei)
-Certo. Vamos lá! (Larissa)
-Eu tenho a bucha de sena. Eu começo. (Ueslei)
Foi então que, o colega entrou na brincadeira e começou a colocar as peças erradas.
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-Ei, você não está na brincadeira. Tá errado! Aqui tem que colocar o seis não o cinco.
(Ueslei).

Argumento que ao criar as regras para uma brincadeira as crianças exercitam a criatividade, a imaginação, as negociações em grupo. Há potência na criança. Precisamos observar/contemplar as brincadeiras. Aguçar a sensibilidade. O momento da brincadeira na escola
não deve ser o momento em que professores vão para a cantina tomar um café, conversar, mas
um espaço para observar/contemplar as crianças, estar aberto para sentir o que ela transmite
sem falar verbalmente. O corpo fala, expressa, demonstra.
Spinoza (2008) nos ajuda a pensar que quanto maior for a aptidão afetiva de um
corpo, mais potente e complexo ele será. O tornar-se ativo equivale a uma abertura às sensibilidades humanas, a um aumento de sua aptidão a ser afetado e afetar. Estamos cartografando os
encontros, os afetos, os desejos vividos pelas crianças, que possibilitam que o currículo se mova
rizomaticamente.
É necessário disponibilizar um tempo para brincar, o que não se reduz a meia hora.
Repensar a delimitação nas rotinas. Há tempo de pensar e criar? É preciso, ainda, encontrar o
quintal de casa na escola. Espaço de inventividade e potência de vida, em que as crianças, através de variadas possibilidades de criação, imaginem situações de forma livre e espontânea. Estamos falando do estabelecimento de bons encontros, com atividades que movem o pensar e a
criação. E tais atividades não podem estar restritas apenas ao recreio.

Na volta do recreio, Ueslei ainda queria brincar mais. Chegou na sala de aula e foi
direto para o balde com legos e materiais dourados.
-Ueslei, não é hora de brincar! Tem dia e horário de brincar, a Pró não deixa na sexta?
(Professora)
Ueslei recolheu os materiais e foi sentar.
(Diário de campo).

É preciso repensar o espaço e o tempo do brincar no ensino fundamental. As crianças criam suas brincadeiras, principalmente no recreio. De que maneira as rotinas podem ser
pensadas para que o brincar não tenha um tempo fragmentado? Acabou! Agora é sala de aula!
Sendo assim, os espaços na escola precisam serem melhores aproveitados. A sala
de aula deve ser um espaço de criação e inventividade. A estrutura escolar deve possibilitar
pensar essas questões. Cadê o espaço do lúdico? Um espaço aberto para invenção. Um lugar
pré-preparado para que a criança experiencie sem limites determinados.

102

Figura15 – O lúdico na sala de aula.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Los Niños estão desequilibrando as relações conhecidas. Dissipando-se nas névoas de
uma infância reinventada. Realizando uma experiência-limite, sem funções transcendentais. Desgarrando-se de si e de nós de modo a se subjetivarem como sujeitos-outros. Mostrando a miséria daquele infantil que nos foi tão familiar e apontando que,
nas atuais condições históricas, são sujeitos diferentes, a própria diferença (CORAZZA, 2002, p. 202).

As crianças e suas invenções brincantes mostram-nos que é necessária uma ruptura
de sentidos e de práticas pedagógicas que precisam ser reinventadas, e nos obrigam a procurar
outros focos. Os ritmos e pulsões infantis apontam para a importância de promover diferentes
práticas de liberdade. Sentar com as crianças nos corredores, nas mesas durante a entrega do
lanche me fez sentir, compor, estar e compreender um pouco do seu mundo. E, certamente, não
conseguiria olhar, sentir, ouvir, tocar naquele espaço da mesma forma que quando eu entrei.
Elas me afetaram. A delicadeza no pedido: “Pró, deixa eu te maquiar, passar brilho e sombra?”.
Eu não estava distante do mundo delas. Eu estava fazendo parte daquele mundo e atualizando
a minha infância.
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Figura 16 – Brincando, pintando, maquiando...
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Em outro espaço do pátio, um grupo de crianças estavam brincando de ter superpoderes: “O poder do fogo! O poder da água! Quem tem o poder manda na brincadeiraaaa!”. A
movência rizomática do currículo é constituída a partir dos desejos e das lógicas brincantes
infantis muitas vezes menosprezadas, distanciadas da sala de aula, mas ricas de magia. Infelizmente, a escolarização tem tomado o lugar do brincar na composição curricular, e as brincadeiras, por exemplo, são utilizadas como brechas, quando dá tempo, ou quando é preciso ocupar
um tempo ocioso. Não que se deva ignorar o alfabeto, a leitura e a escrita, porém a exigência
do cumprimento dos conteúdos distancia cada vez mais os conhecimentos produzidos pelas
crianças da sala de aula.
Em outro dia, a agitação que estava ocorrendo no pátio principal da escola chamou
a minha atenção. Muitas crianças reunidas e gritos ressoando por toda a escola. Elas iam puxando e outras empurrando, tudo ao mesmo tempo. Eu não consegui entender o que estava
acontecendo.
- O que está acontecendo? (Larissa)
- Uma brincadeira. (Clara)
-Como é essa brincadeira? (Larissa)
-A gente faz uma corrente e vai puxando umas às outras e escorregando no chão.
(Clara)
-E depois? (Larissa)
-Depois? Depois começa tudo de novo. Não tem ganhador. Cada hora é um que escorrega. É bom demais. (Clara)
-Vamos brincar disso Pró? (Edna)
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-Vamos! (Larissa)
Fizemos a corrente e experimentamos escorregar pelo pátio. Crianças felizes e querendo sempre mais. Minha sensação era de liberdade.
(Conversa com as crianças e diário de campo).

Figura 17 – Escorregando no corredor.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Em seguida, eu comecei a refletir que a produção das brincadeiras é uma composição feliz das crianças. Elas, com suas ideias brincantes, dizem do desejo de uma escola criativa,
inovadora, com atividades motoras, em que o corpo se movimente mais, a alegria esteja mais
presente. Nesse sentido, “escorregar no corredor” participa da composição de uma escola da
alegria. Os jogos, as brincadeiras, as cores e os sorrisos são os desejos das crianças para a composição moventerizomática do currículo na escola.
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Figura 18 – Os sorrisos escorregadios das crianças.
Fonte: Imagem produzida pela autora.
-Que tal uma brincadeira, Pró? (Victória)
-Quem quer brincar comigo? (Edna)
-Vamos brincar de dança das cadeiras? A Pró canta e nós dançamos. Quem for ficando
sem sentar, sai da brincadeira! (Victória)
(Diário de campo).

O convite era constante. Brinca comigo? As crianças estão convidando aqueles que
estão dispostos a entrar em devir com elas, alegrar-se, compartilhar momentos únicos. A cada
dia percebia como a criatividade fazia parte das invenções brincantes. Uma brincadeira, em
especial, denunciava uma comunidade violenta, um imaginário infantil marcado pela necessidade de potencializar o que se vivencia.
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Figura 19 – Polícialadrão: A invenção dos meninos.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

-Ei, vamos brincar de polícialadrão? (Bruno)
-Como é essa brincadeira? (Larissa)
-Um é policial e os outros são ladrões. Tem que pegar os ladrões e prender na sala.
(Bruno)
-Mas, por que ele vai preso? (Larissa)
-Porque roubou. (Jaqueline)
-E se fudeu! (Marcos)
-O que é fuder? (Larissa)
-Ficar perdido! (Marcos)
-E, como faz para achar? (Larissa)
- Aí, só a polícia! (Bruno)
(Conversa com as crianças).

107

Figura 20 – Corpos movimentando o recreio.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Essa é a principal brincadeira que os meninos compõem. Suor, correria e chinelos
nas mãos fazem parte desse movimento. O que ela diz ao currículo? Que a criança tem explorado os conhecimentos que existem ao seu redor. Não há como distanciar essas vivências da
escola. Estão em toda parte, no bairro, dentro de casa, e são levadas para a escola também. Elas
denunciam a necessidade de maior atenção aos sinais que vão sendo dados, a cada vez que uma
palavra como “fuder” faz parte do vocabulário delas, elas demonstram que as vozes da infância
estão ecoando pelos corredores da escola. Como nos diz Spinoza (2008), esses são encontros
que produzem outros textos a partir das problematizações que vamos compondo com as crianças.
O recreio e suas composições. Nas relações, as brincadeiras, sejam as que despertam encontros alegres ou encontros tristes, constituem-se como atividades, como intercessores
para a aprendizagem. Nessa relação, além de encontros entre as crianças, deve-se promover
encontros dos docentes e demais funcionários da escola com as crianças. Assim, redes de conversações são estabelecidas e compartilhadas: um carinho expresso na aceitação dos convites
brincantes, os sorrisos que ressoam nas experiências infantis, as trocas de conhecimento que se
estabelecem nas conversas, e as informações e exemplos que são transmitidos.
O currículo do João Calmon vai sendo movido com e a partir dos intercessores
brincantes. Os movimentos que despertam e as emoções que provocam são disparadores para
reflexões e problematizações. Nesse sentido, vamos cartografando este currículo que insiste em
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escapar, e denuncia que nada está acabado, que sua força está na possibilidade de mover-se com
a construção e implicação das crianças nesse processo.

5.1.3 A invenção infantil nas oficinas de criação de história
Tendo como metodologia a inspiração na cartografia, utilizei as conversas e as oficinas de criação de histórias como possibilidade de capturar algumas pistas da infância nos
movimentos curriculares do João Calmon.
A ideia das oficinas de criação de histórias aconteceu devido ao interesse das crianças pelas questões relacionadas à contação de história. No momento das rodinhas, ao ouvir
histórias, as crianças criam e inventam. Percebi a potencialidade daqueles momentos e resolvi
ampliar através das propostas delas partirem da ideia apresentada e criarem fabulações com os
personagens. Ao serem convidadas a criarem histórias, as crianças apresentam linhas para pensar o currículo e tudo de belo que há nos encontros.
Na maioria das vezes, as oficinas aconteciam na sala de aula do 1º ano do João
Calmon ou na sala de recursos. Uma vez por mês tínhamos uma oficina, e de acordo com a
disponibilidade da professora em ceder um tempo da aula para o nosso encontro, geralmente
durava de uma hora a uma hora e meia. Quando eram realizadas na sala de recursos, acontecia
em grupos de sete a oito crianças, mas se era na sala de aula, a turma toda participava, auxiliando na aproximação com as crianças e potências das conversas.
Nas oficinas, muitas histórias foram criadas, mas apresento nesse texto dois momentos que foram potencializadores das conversas com as crianças do João Calmon, são eles
assim denominados: 1) “Do ursinho Feliz à Frederico Godofredo”: nesta oficina, iniciamos
com a magia da criação de histórias a partir do fantoche, e a turma fez um convite para conhecermos na literatura um menino chamado Frederico Godofredo, que ensinou muito sobre a importância de ser uma criança feliz e motivada; 2) “Os leões da minha escola”, espaço inventivo
que potencializou um momento de questionamentos pelas crianças sobre como o currículo está
acontecendo no João Calmon, apontando linhas para problematizar a infância a partir desta
proposta.
Entendendo a conversa como um relevante dispositivo de pesquisa para a inspiração
cartográfica, busquei, através da fabulação imaginativa proveniente da criação de histórias, um
instrumento potencializador não só para ouvir e conversar com as crianças, mas para compor
com elas. Juntas, imaginamos situações imagináveis.
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Então, foi possível usar a criação de histórias para potencializar os encontros, e
nesses encontros com as crianças, muitas conversas aconteciam, e essas conversas moveram o
pensamento possibilitando refletir em situações e assuntos que ocorriam na sala de aula, no
currículo, dando pistas para mapear/registrar as orientações, direções e criações evidenciadas
pelas crianças de como a infância estava acontecendo nos movimentos curriculares do João
Calmon. Entendo que para além da prescrição do Ensino Fundamental de Nove Anos, as crianças vivem intensamente o currículo no João Calmon.
5.1.3.1 Do ursinho feliz à Frederico Godofredo
Cheguei na escola e logo percebi o colorido que estava irradiando. Estávamos nos
aproximando da Semana da Primavera, nos corredores já podia ser perceptível o clima alegre.
Cores, cheiros, sensações e uma paz muito grande vinham das imagens das flores. Na parede
de fora da sala do 1º ano estava um lindo cartaz com a seguinte frase: “Sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela... Exatamente porque nunca são as mesmas flores.” Naquele momento, inspirei-me nas flores: precisava transmitir recomeços, cheiros calmantes, sensações de bem-estar e renascer com a turma do 1º ano, para possibilitar mais um bom encontro.
Mas questionei: por que este clima agradável não acontece durante todo o ano? A escola é vida,
alegria, cor, e isso deve ser demonstrado o ano inteiro, e não somente numa semana específica.

Figura 21– As sensações com as flores.
Fonte: Imagem produzida pela autora.
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Expectativa! Uma surpresa está dentro da caixa e as crianças estão ansiosas para
saber o que é. “-É um homem? Uma mulher? Um urso?” Perguntavam desesperadamente. Não!
É um amigo que deseja mergulhar nas conversas e descoberta dessas crianças. Alguém que,
assim como elas, está esperando há muito tempo para ter esse encontro. É um personagem que
deseja criar história! Isso mesmo! Ele é muito diferente. Às vezes está alegre e às vezes está
triste. Vai depender da palavrinha mágica que sair de dentro da caixinha. A curiosidade só fez
aumentar: “-Ele tem cabelo grande? É Rapunzel? Uma bruxa?” A opção é de vocês! Ele pode
ser o que vocês quiserem...
-Eu coloco Jaque. O nome da minha mãe. (João Pedro)
-É uma mulher. O rosto tá pintado de rosinha. (Ueslei)
-Então eu vou colocar o nome.... Hum.... (Henrique)
-Hum Jaque não... por que o nome dela não é feliz? (João Pedro)
-Todos concordam? (Larissa)
-Simmm! (Todos)
-Mas, e quando ele estiver triste, vamos continuar chamando-a de feliz? (Larissa)
- Sim, Pró! Tem nada não! (Ueslei)
-Então, está certo! (Larissa)
(Conversa com as crianças).

Figura 22 – Feliz, O Ursinho.
Fonte: Imagem produzida pela autora.
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Feliz é o ursinho, uma confecção artesanal que tem como característica principal a
mudança de humor: ora ela está triste, ora ela está alegre. Carinhosamente, as crianças queriam
antes de começar a criar a história, pegá-la, identificar do que ela era feita e inventar frases para
comunicar com os outros colegas. Então, Feliz é o nosso dispositivo para as conversas sobre a
escola, o recreio, a sala de aula, sobre o que ocorresse. A potência das oficinas de criação de
história como dispositivo de pesquisa começa a ser vitalizada.
A sala estava com as mesas e as cadeiras organizadas em dois grandes grupos. Pedi
para formar uma rodinha para que todos pudessem ver e participar da criação da história.
-E aqui eu tenho uma caixa mágica... Porque dentro dela tem... (Larissa)
-Nomes... aqueles pedacinhos de papel escrito alguma coisa... (João Pedro)
-Isso mesmo! (Larissa)
-Tem vários nomes... Eba!! (Jaqueline)
-Nós vamos criar uma história com Feliz... A magia da história é: Sempre que eu abrir
a caixa vai ter uma coisa, uma palavra diferente. E na nossa história não podemos
deixar de usá-las. Vamos lá? Como começa uma história.... (Larissa)
-Era uma vez um ursinho feliz que andava pela floresta. E um dia apareceu um tigre
feroz. (João Pedro)
-E aí o tigre feroz queria matá-lo ... (Jaqueline)

As crianças convocam-me a pensar, a entrar em devir e criar com elas. Nas oficinas,
elas estavam bem à vontade; imaginaram situações com os personagens, “denunciaram” questões e situações que acontecem/aconteciam na escola, sendo possível perceber a forma como
elas se relacionam com a proposta pedagógica, as práticas das professoras e o modo como percebem e vivem aquele espaço. Com a intenção de abrir caminhos e não direcionar os pensamentos, a história do Ursinho Feliz convidou-me a entrar em devir com elas.
-Era uma vez um ursinho feliz que andava pela floresta. E um dia apareceu... um tigre
ferozzz! (João Pedro)
-E aí o tigre feroz queria matá-lo ... (Gabriel)
-O tigre feroz queria brincar com Feliz. (Jaqueline)
-Brincar? (Ueslei)
-Só que aí, o urso lembrou que ele tinha que ir para a escola... só que já estava na hora
do.... (Edna)
-RECREIOOO! (João Pedro)
-Eu também gosto do recreio da escola. O que a gente faz lá mesmo? (Larissa)
-Brincar! Brincar de correr, de pega-pega, de esconde-esconde, de polícialadrão. De
médica. De mãe e filho, sequestrador... muitas coisas! A Pró também pode brincar
com a gente. Ela brincou e gostou! (Alunos)

Ser feliz. A alegria pode ser entendida como um estado do ser que expressa entusiasmo, empolgação, ânimo. Ela existe e, portanto, pode ser expressa por aqueles que convivem
com tais movimentos. No caso do Ursinho Feliz, ele é o retrato que compõe o imaginário das
crianças, as relações que elas estabeleceram entre a escola e as andanças dele. O recreio é dis-
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parador de outras palavras que comumente retratam a beleza e encantamento infantil pelo estado de ser alegre: brincadeiras. Assim, nesse momento, entre Ursinho e vivências aparece a
sombria e perigosa floresta, contudo de forma marcante, a escola e as brincadeiras ganha destaque para a criação.

-Feliz pode correr, mas tem que ser com calma. Nada de bater, nada de xingar, tem
que pedir desculpas se fizer alguma coisa. (João Pedro)
-Como ontem, né João Pedro? Teve briga, lá do outro lado. No desfile teve briga. Eu
vi os meninos lá brigando e batendo no rosto. Isso está errado. (Ueslei)
-Foi então que, Ursinho começou a ficar feliz novamente porque ele lembrou que a
escola é um lugar de... (Larissa)
-Brincar e aprender! A gente aprende estudando (João Pedro).

Ao falarem da violência no recreio e em outras atividades da escola, as crianças nos
convocam a pensar no anseio que eles têm de uma escola feliz, mas sem a violência: o que pode
ser feito para discutir essa questão na escola? Por que a agressão física tem sido ressaltada
sempre que estamos em conversa? João Pedro e os colegas denunciam e explicam as atitudes
que não podem fazer parte do recreio. Dialogam e destacam que o respeito ao outro deve ser
relevante ao ponto de não agredir mais ninguém. As crianças apontam o que está escapando,
elas apontam as brechas.

-O que vocês estudam aqui? (Larissa)
-Matemática, português. Nós gostamos de matemática. (Ueslei)
-Por que? (Larissa)
-Porque nós aprendemos os números. (Jaqueline)
-E português? (Larissa)
-Português a gente aprende as palavras, as letras. (João Pedro)
-Para que servem as palavras? (Larissa)
-Para ler! (Janaína)
-Vocês sabem ler? (Larissa)
-Não só alguns colegas que sabem... (João Pedro)
Silêncio.
(Conversa com as crianças).

O que é o desejo da criança, se não o que pulsa e move o interesse, o pensamento
que foge, a liberdade de relatar sem questionar o que é certo ou errado? Um pensamento que
nos remete à produção de outros sentidos para a aprendizagem na escola. Com Deleuze (2010)
questiono acerca da mola que propulsiona a oportunidade de criar, de fabricar e trazer alegrias
à aprendizagem: a busca. Percebemos que as crianças almejam aprender a ler, mas a lógica
escolar, que não é a da criança, e sim das normas e rotinas, não ganha força e, portanto, não
impulsiona, e algumas crianças não conseguem produzir e reinventar-se na aprendizagem das
letras e palavras.
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“-Ah, eu também gosto de geografia. Tem vários nomes de animais que a gente
ainda não conhece”, João Pedro disse, lembrando do que aprende na escola. Vale ressaltar como
a escolarização e suas formas organizacionais fazem parte das conversas com as crianças. Problematizo que educar não é só transmitir conhecimentos, tampouco doutrinar uma criança para
uma certa forma de saber, ser e aprender. Talvez a grande inquietação esteja na supervalorização da escola moderna como mecanismo de libertação, como possibilidade de mobilidade social.
Trago à baila uma ideia defendida por Kohan (2005) que diz muito das potencialidades que a escola pode oferecer para a criança experimentar a aprendizagem, e, experimentar
é possibilitar a abertura, já que, quando se sabe de antemão o que deve ser ensinado ou aprendido, mata-se a experiência: “Pensar é encontrar. Pensar com o outro é encontrar-se com outra
ideia, outro conceito, outro acontecimento de pensamento (p. 209). Como a escola estabelece
essas relações?
Sobre a possibilidade de levar para a sala de aula diferentes tipos de conteúdo, a
professora da turma do 1º sinaliza seu interesse em movimentar o currículo não se validando
apenas nas normas que lhes são indicadas no início de um ano letivo:

Eu tenho o currículo. No início do ano eu faço. Mas, tem alterações, porque a gente
tem que trabalhar de acordo com o nível da turma. Mas, mesmo assim, eu tento seguir
para eles não ficarem longe das coisas. Se eles forem para uma escola particular, vai
ter ciências, história e geografia, porque o Pacto só é português e matemática. Eles
tem que conhecer outras áreas. Eu pego os animais, por exemplo, e vou intercalando
com o material do pacto (Professora Ana).

A escola deve ser o lugar apropriado para a reflexão e a atividade criadora. O currículo escolar deve estar aberto ao devir, pois o que a imitação traz? Entrar em contradição
consigo próprio e ser voltado para quem deseja imitar. Sendo assim, a alegria está na busca por
um currículo rizomático movente, que permita ancorar as experiências da vida na educação, em
que os modos de vida das crianças inspirem maneiras de pensar o currículo, e, por conseguinte,
os modos de pensar inspirem maneiras de viver (DIAS, 1993).

-Feliz já estava indo embora para casa, mas lembrou do seu amigo. (Gabriel)
-Vocês tem muitos amigos? (Larissa)
-Sim! (Alunos)
-Eles falam coisas assim: Epa, não pode fazer isso porque seu pai e sua mãe pode te
bater, te reclamar. E não pode fazer isso... E aí, o ursinho ficou feliz! (João Pedro).
-Que legal! E o que deixa vocês felizes aqui na escola? (Larissa)
-Fazer dever, brincar e a pró ensinar a gente. (Jaqueline)
-Quando Ueslei e os meninos não querem fazer o dever, eu vou lá e mando fazer.
(Janaína)
- E qual a atividade que vocês mais gostam de fazer?
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-Matemática! (Alunos)

As crianças demonstram a alegria em terem dever, matemática, professora e amigos
na escola. Elas ecoam os conteúdos escolares, mas sugerem maneiras de estudá-los de forma
mais prazerosa e de estabelecer relações com os colegas que não sejam conflituosas.

-Quando Feliz chegou na escola semana passada o colega dele bateu nele. E agora?
(Ueslei)
-Agora tem que pedir desculpas e também falar com a professora: Professora, ele me
bateu! Aí a professora coloca ele de castigo e a gente não pode chalrear da cara dele
porque ele tá de castigo. (João Pedro)
-O que vocês acham que não deveria ter na escola? (Larissa)
-Briga! (Janaína)
-Xingar, palavrão! (Edna)
-Um menino falou que se o outro passar do lado dele ele jura de morte. (Gabriel)
-Feliz ficou triste (Jaqueline).

Por que é difícil brincar, estudar, fazer dever e não ter violência no João Calmon?
Talvez porque a escola como lugar de estudar, não tem se aberto para outras experimentações?
As crianças pedem, clamam, gritam por união, amizade, respeito e fraternidade. São outras
formas de aprender que escapam das amarras da escola moderna que fixa conteúdos, lugares e
normas. A linguagem na escola é um sistema fechado, e sendo assim, estável. Mas, a realidade
é aberta, instável e requer movimentações, como as crianças demonstram.
São movimentos que explicitam os processos pelos quais as verdades são produzidas, os saberes inventados, os conhecimentos construídos. Na sociedade pós-moderna não temos mais centros fixos, ou eles não existem ou estão em toda parte. Como defende Deleuze e
Guattari (1995), não há mais enraizamento, nem raízes, só rizomas, só redes de poder que movem o mundo. Os centros estão em toda parte e não existe nenhuma dinâmica central que explique o funcionamento da vida social. Nós somos sujeitos desta época, e não conseguimos
experimentar a educação do mesmo jeito que antes. Somos novos seres híbridos com porções
de currículo oficial e alternativo (CORAZZA, 2001).
O sujeito pós-moderno se desfaz das relações. Ele é uma multiplicidade. O que somos depende do outro, do contexto em que estamos inseridos. Esta assertiva difundida pelas
teorias pós-críticas de currículo contribui para pensarmos que não há mais viabilidade num
sujeito autocentrado com uma identidade única e engessada. É o que chamam de sujeito-agente,
pois o indivíduo é determinado socialmente com diferentes vozes, uma vez que ele está formado
por subjetividades múltiplas (FERRAÇO; GABRIEL, 2009).
As crianças foram convidadas a desenhar: o que mais gostam na escola? Ao desenharem, conversavam sobre Feliz, expressavam como gostavam de fazer aquela atividade, e
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continuaram comentando sobre as situações de violência que já tinham acontecido. Os afetos
em relação à escola, à professora, aos colegas e a Feliz propiciam a criação de outros textos,
assim esses encontros aumentam a potência de agir e, “[...] consequentemente, durante esse
tempo, a potência de pensar da mente é aumentada ou estimulada” (SPINOZA, 2008, p. 181).

Figura 23 – Escola é lugar de estudar.
Fonte: Imagem produzida pela autora.
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Figura 24 – Amo o campo e a sala de aula!
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Esses desenhos nos convidam a entrar em devir com as crianças, um devir infância
que move o pensamento, como a bola que entra em campo e sacode o gol e os números que
aparecem no quadro e nos convidam a compor com eles. Eles nos dizem da potência da infância,
da beleza de ser criança, dos movimentos na sala de aula. São desenhos cheios de afectos, que
fazem sentir para além da representação, num plano de imanência que se atualiza a cada movimento. Escola é sinônimo de estudar, mas também de brincar.

-Ueslei você gosta de campo. Mas eu não vi o campo aqui na escola. (Larissa)
-Não tem, Pró! Aí é o que eu gostaria que tivesse. Aqui tem um chão. (Ueslei)
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Figura 25 – Prazer, eu sou Feliz!
Fonte: Imagem produzida pela autora.

-Eu gostei muito de Feliz, Pró! Eu quero ser ele! (Pedro Lucas)
-Que bom! Por que você quer ser ele? (Larissa)
-Pró, eu sei! Por que ele levou duas meninas para o banheiro e falou que ia engargelar
ela. Ele belisca a gente. A sorte é que a professora Tina passou na frente do banheiro
e me tirou de lá. E tinha mais dois meninos com ele. (Jaqueline).
- Por isso que eu quero ser Feliz, Pró! Eu agora vou melhorar. (Pedro Lucas)
-Pode fazer isso mais não, Pedro! (João Pedro)
-Isso acontece sempre, Pró! Quando não é ele é os meninos da outra sala. (Janaína)
-Isso mesmo! Sempre no recreio! (Jaqueline).
(Conversa com as crianças).

Não só os desenhos nos remetem a outro lugar, mas a conversa sobre eles. Para
Deleuze (1992), vida é uma potência completa, composta de acontecimentos e singularidades
que se atualizam nos sujeitos e nos objetos. O sujeito é o efeito desses encontros, e nem sempre
esses encontros potencializam, mas diminuem a potência de agir, pois os sujeitos operam por
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individuações, hecceidades, que são agenciamentos sem começo, feitos de linhas que se atravessam, compondo uma realidade rizomática. Esse pensamento está pautado na imanência; foge
de toda representação, formas e hierarquias.
A infância é uma vida imanente implicada por movimentos infinitos, comunicantes,
que se dobram uns nos outros. Por isso, pensar a infânciavida com essas crianças do João Calmon, é mapeá-la, desacelerá-la, sem, contudo, limitá-la. No currículo rizomáticomovente, o que
temos são essas singularidades produzidas nos circuitos formativos da infância. Ele não está
fixo em normas de comportamento, em diretrizes de organização, mas no movimento que se
faz é que ela vai sendo criada.
“Pensar, nas coisas, entre as coisas é justamente criar rizomas e não raízes, traçar a
linha e não fazer o balanço” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 36). Por isso, conversar com as
crianças e criar histórias com elas é pensar que, ao mesmo tempo que o documento que institui
o ensino fundamental de nove anos determina ações e normas, as crianças apontam relações de
afecções, falam do que mais gostam e do que não gostam na escola. Elas sinalizam a possibilidade de um currículo que potencialize a vida, as experiências, e indicam outros movimentos
para além das atividades planejadas.
“-Pró, que tal ler uma história? Pode ser essa?”. Foi assim, que Frederico Godofredo
chegou. Não conhecia o livro, mas comecei a contação. Ninguém conhecia também. Fui surpreendida pela escolha do livro e pelo conteúdo da história: Frederico era um menino tido como
diferente por todos os pares porque as suas escolhas nunca era as mesmas da turma. E não eram
só as escolhas, o jeito de viver de Frederico demonstrava que ele preferia ser do que ter e valorizava a imaginação. Durante a contação, fiz várias intervenções com a turma, explorei a temática da violência na escola que estava incomodando muito a todos. Aproveitei também outros
trechos da história para conversar sobre a escola, a sala de aula, a professora.
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Figura 26 – Frederico Godofredo.
Fonte: Imagem retirada do livro “Frederico Godofredo” de Leão (2010).

Frederico Godofredo gostava das coisas descartadas, dos brinquedos jogados fora, e
até dos quebrados. Com eles, ia montando coisas novas. Uma vez, fez um móbile com
pequenas peças de um carrinho velho, equilibrando tudo em fios e barbantes. [...] Para
ele, bom mesmo era existir, se sentir no mundo, “sendo”, apenas “sendo”: existir com
as mãos, com os ouvidos, com o nariz, com a boca e com os olhos. E existir também
com seu pensamento (LEÃO, 2010, p. 8, 26).
-Quem conhece alguém parecido com Frederico? (Larissa)
Silêncio na turma.
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-O que é preciso fazer para respeitar o próximo assim como ele respeitava? (Larissa)
-Parar de brigar, de xingar, respeitar a professora e fazer o dever. (João Pedro)
-Mas aqui todo mundo briga, Pró! (Jaqueline)
-Briga porque os meninos pirraçam a gente e entram no banheiro. (Edna)
O que vocês vão fazer de diferente a partir de hoje? (Larissa)
-Parar de pirraçar a Pró e os coleguinhas. (Ueslei)
-Quem concorda levanta a mão! (Larissa)
Todos levantaram.

Figura 27 – Frederico Godofredo e suas invenções.
Fonte: Imagem retirada do livro “Frederico Godofredo” de Leão (2010).

A partir da leitura sobre Frederico Godofredo é possível problematizar os discursos
pedagógicos, pois eles estão cheios de ideias, concepções de infância, educação, escola, buscando formar as crianças a partir de habilidades, competências e valores, para que elas vivam e
façam um mundo melhor. A ideia que pensamos sobre a infância com Kohan (2005) pode nos
ajudar a pensar uma nova forma de conceber a infância e a educação. Pensar de um lugar minoritário para romper coma centralidade e totalização escolar é revigorar a potência infantil
através de outros movimentos e linhas no território escola.
Transformar as crianças em quê? Nãos seria mais interessante uma escola que possibilitasse às crianças e a toda a comunidade escolar, estar aberto ao encontro desses devires
minoritários que nos levam a criar ao invés de imitar, modelar? Godofredo nos ajuda a refletir
sobre isso. As crianças precisam viver essas intensidades criadoras que só podem surgir a partir
da abertura do espaço, no encontro entre uma criança e um adulto. Escola aberta às infinitas
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possibilidades de encontros, como espaço de experiências, acontecimentos inesperados, mundo
de devir.
Deleuze e Guattari (1997), ao falarem do conceito de devir-criança, destacam que
o devir instaura uma temporalidade distinta da existente na história, por isso não faz com um
modelo, não é imitação, tampouco tornar-se alguma coisa num tempo sucessivo. Ou seja, devircriança não é tornar-se uma criança nem retroceder à infância cronológica. O devir-criança é o
encontro entre um adulto e uma criança marcado pela singularidade. É uma forma de encontro
que marca uma linha de fuga aberta. “Devir-criança é, assim, uma força que extrai, da idade
que se tem, do corpo que se é, os fluxos e partículas que dão lugar a uma ‘involução criadora’,
a ‘núpcias antinatureza’, a uma força que não se espera, que irrompe, sem ser convidada ou
antecipada” (KOHAN, 2005, p. 9).
O devir é encontro, e nele só podemos falar do entre, do que se passa, como relata
Deleuze e Parnet (1998, p. 10) quando o primeiro diz do seu encontro com Guattari: “[...] não
trabalhamos juntos, trabalhamos entre dois [...] não trabalhávamos, negociávamos”. Destaco o
devir-criança com essa potência de vida que transborda do encontro com as crianças e que
propõe a pensar o currículo de outra forma, como Kohan (2005) indica, encontrando os devires
minoritários.

5.1.3.2 Os leões da minha escola
A tarde já começou no portão da João Calmon, com as crianças gritando e reclamando do calor. Realmente, a Cidade Sol estava em seus dias recheados de luminosidade solar.
“Chegou a Pró que gosta de conversar com a gente”. Veio Edna na minha direção e Jaqueline
já trouxe o seu caloroso abraço. “Tudo bem com você, Pró?”. Pedro Lucas estava na frente dos
portões, que já estavam sendo abertos. Crianças chegavam com adultos, sozinhas e de ônibus
escolares. Os responsáveis não se aproximavam muito. Deixavam na calçada e logo iam embora. “Vamos com a gente ver se a Pró chegou?”, Jaqueline me fez esse convite.
A professora já havia chegado e me informou que iria realizar uma atividade na
sala. Sendo assim, teria que reprogramar a oficina daquele dia. Contudo, permitiu que acontecesse, e a oficina foi realizada com grupos de alunos na sala multifuncional. Como a frequência
dos alunos estava baixa, pedi para que ela ficasse em sala com os alunos que precisava realizar
a atividade programada, e os demais iam comigo. E assim fizemos.
As crianças estavam muito agitadas. Quando entramos na sala, que tem uma variedade grande de brinquedos, elas só queriam mexer e brincar com tudo. Deixei elas ficarem à
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vontade por uns 10 minutos. Foi quando Edna viu que o ursinho Feliz estava novamente na
atividade e gritou para todos: “Olha quem está aqui: Feliz! Eu quero! Hoje eu tenho certeza que
ele está feliz porque está com a gente!”. Após essa chamada, aproveitei e convidei para sentarem na rodinha comigo e tentar relaxar. Ensinei alguns exercícios de respiração para ir e aos
poucos se acalmando. Daí eles pediram para cantar uma música. Cantamos e cantamos.

Figura 28 – Relaxamento na oficina.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

E em meios às conversas embaladas com giros pelo chão, cambalhotas, conseguimos construir mais uma história. Ficou assim:

Era uma vez um leão que estava na selva. Ele estava andando sem parar e viu uma
leoa embaixo da árvore. O que ela estava fazendo? Ela estava estudando. Então o leão
quis beijar ela. Só que antes de beijar ele queria escrever uma carta pra ela.
-Hum... mas a gente não sabe escrever, Pró? E agora? (Gabriel)
-E se ele pedisse ajuda a alguém? (Edna)
-Isso! Ele pode pedir ajuda à professora. Você ajuda a gente Pró? (Henrique)
-Sim! Que tal um bilhete? (Larissa)
-Pode ser! (Edna).
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Nesse momento, fomos criar um bilhete do leão para a leoa. Então comecei a explicar para que servia um bilhete; como começava, qual o objetivo, conteúdo. Utilizei o quadro
e fui a escriba deles. Mas no momento da escrita, perguntei se mais alguém queria escrever.
Todos falaram que sim. Expliquei que eles iriam copiar o texto que eles criaram, que por isso
não seria apenas uma cópia do quadro. Todos começaram a escrever o bilhete, mas antes de
terminar a primeira linha, mas a maioria não teve paciência, e começou a mexer nos brinquedos
da sala, cantar, conversar, pedir para ir ao banheiro e beber água. Perguntei se eles faziam essa
atividade em sala. Responderam que copiavam, mas não muitas palavras juntas. Foi então que
Edna se ofereceu para ser a escriba.

Figura 29 – O bilhete.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

E o final? Vamos pensar o que aconteceu depois que o leão entregou o bilhete para
a leoa? “Ele leu o bilhete para ela e beijou. E foram felizes para sempre” (Edna).
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O que está colocado na turma do 1º ano como prática de leitura e escrita segue um
modelo que a partir das hipóteses de escrita. É feito um diagnóstico das crianças dentro dos
níveis de escrita propostos por Emília Ferreiro em Psicogênese da língua escrita. Pela tabela
organizada pela professora, ela consegue acompanhar o avanço, ou não, através de atividades
diagnósticas. Contudo, mesmo seguindo essa prática de controle da aprendizagem, as crianças
escapam, apresentam outras relações com a leitura e a escrita.

Figura 30 – Hipóteses da escrita das crianças pela professora.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

-E por falar em sala de aula, o que tem lá que vocês mais gostam? (Larissa)
-Brinquedos! Brinquedos de montar! Robô de carrinho! (Henrique)
-O que vocês acham que está faltando lá? (Larissa)
-Outros brinquedos: caminhão, mais carrinhos. (Gabriel)
-Tá faltando boneca. Porque lá a gente só brinca que a gente é a boneca (Edna)
(Conversa com as crianças).

Eles dizem de uma sala de aula cheia de brinquedos. Mas como a brincadeira pode
contribuir para compor a escola? Como as crianças veem e discutem essa situação? Como são
as aulas para elas e como gostariam que fossem? Como reconhecem o trabalho docente?

-Vocês têm aula de quê? (Larissa)
-Dever do livro, de casa, coisas para pintar. (Henrique)
-Dever, dever, dever, dever. (Gabriel)
-Tem aula de capoeira. (João Paulo)
-Tem aula de capoeira nada! Larga de ser mentiroso! (Edna)
-Capoeira é da sala 3 e 4. (Gabriel)
-Mas vocês queriam aula de capoeira? (Larissa)
-Sim! (Alunos)
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-Como é a capoeira? (Larissa)
-Luta, mas não pode bater. Só mexer as pernas para cima e para baixo. (João Paulo)
-Só os meninos da outra sala sabem lutar. (Edna)
-É porque eles fazem aula com o professor. (Gabriel)
-Eu não posso dar golpe. Porque eu faço judô na APAE. O professor disse que não
pode dar golpe fora do tatame. (Janaína).
-Aqui na escola tem judô? (Larissa)
-Não. Na verdade, pró, os meninos esqueceram. A gente fazia capoeira. Só que não
teve mais capoeira e eu acho que não vai ter mais para a nossa sala. Porque antes toda
sala ia fazer, aí parou. Eu até estranhei (Jaqueline)
-Então, como eram as aulas de capoeira? (Larissa)
-De jeito nenhum. Porque o professor só brincava. Não dava aula (Janaína)
(Conversa com as crianças).

Eles apontam como são as aulas, dão sugestões e falam do interesse em aulas que
movimentem o corpo. Mais uma vez elas dizem do desejo de uma escola mais alegre, colorida
e com movimento. Querem mover o corpo, compor alegremente. Essas conversas apontam não
somente seus sentimentos em relação à escola, mas também indicam mudanças pedagógicas e
políticas. Assim, poderemos pensar numa escola onde suas falas são consideradas, pois ouvilas se faz importante para a criação de um currículo que é movimento, que é vida, composto a
várias mãos, reconhecendo que ele é incompletude.
Na conversa sobre as festas, comemorações que a escola promove, perguntamos
sobre as atividades que a escola realiza, como acontecem e o que eles sugerem.
-O que aconteceu esse ano aqui na escola que vocês mais gostaram? (Larissa)
-O Festival! (Diego)
-No festival tinha pipoca, apolo. (Gabriel)
-E o que é o Festival? (Larissa)
-Não sei. (Edna)
-Foi... Sexta... Terça (Henrique).
-Por que teve o Festival? (Larissa)
-Não sei. (Edna)
-Ah, porque a escola estava precisando de dinheiro para fazer outro Festival (Gabriel).
-E o que acontecia lá? (Larissa)
-Tinha comida. (Jaqueline)
-Para comprar? (Larissa)
-Não! A gente ganhava. (Diego)
-Foi no dia das crianças, Pró! (Ueslei)
(Conversa com as crianças).

Nas falas, percebemos uma mistura de colocações; as crianças narram, mas não se
recordam como realmente foram as atividades. Mostram não terem familiaridade com os eventos da escola, e, quem sabe, estão apontando sugestões para que o ambiente escolar seja mais
alegre e agradável. Isso se faz importante para a criação do currículo rizomáticomovente. O
colorido acontece na riqueza das ideias de cada criança, que é, ao mesmo tempo, um todo coletivo.
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Nas conversas com os alunos durante a oficina de criação de histórias, algumas
questões da pesquisa foram surgindo, algumas respostas instigantes e sucessivas de muitas problematizações.

-Como são feitas as atividades na sala? (Larissa)
-Comigo é lerdo. Com os outros meninos é tudo rápido. (Jaqueline)
-Quem é mais rápido sou eu (Ueslei).
-Eu faço bem devagar (Jaqueline).
-Ela é lerda. Ela faz as letras bem pequenininhas. (Ueslei)
-E a professora fala o que? (Larissa)
-Para eu terminar o dever no outro dia. No outro dia eu não faço e fico sempre sem
fazer o dever (Jaqueline)
(Conversa com as crianças).

O tempo de aprendizagem, de realizar as atividades na escola. Já discutimos que a
escola é marcada por uma rotina cristalizante, que demarca com o tempo cronologicamente sem
considerar o que se passa entre as atividades, as explanações em sala de aula. Sobre o aíon,
Deleuze (1992) esclarece que são potências sem modelos, sempre em processo que liberam um
devir. O devir é um certo fugir do controle, um acontecimento, uma experiência. Kohan (2010)
nos ajuda a pensar que não é a infância ou a criança que são os acontecimentos, mas o que ele
chama de devir-criança, pois é no devir que está a potência de experimentar o novo.
Assim, buscamos vislumbrar com as crianças diferentes caminhos para este desejo
de aprender apontado pelo aión, bem como entender como essas crianças movem o currículo e
agenciam a constituição de um currículo criativo, movendo-se em devir. Sem a pretensão de
estabelecer partidas e chegadas, os encontros se procederam por conversas. Ouvi suas expectativas, seus anseios, seus desapontamentos, seus desejos, construímos juntos algumas questões
para pensar a infância no currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos.

-O que de mais legal em ser criança? (Larissa)
-Brincar, orar pra Deus e também fazer brincadeiras massas. (David)
-É bom porque ganhei tablet. Eu também amo luta. (Gabriel)
-Pintar o rosto para brincar. (Edna)
-Brincar de esconde-esconde. (Henrique)
-Aqui na escola a gente brinca no pátio e no chão. (Ueslei)
-E, como é brincar na escola de vocês? (Larissa)
-No recreio. Mas as vezes tem briga. (Ueslei)
- Então, o que vocês acham que precisa mudar? (Larissa)
-Está precisando de flores, de outra professora. Mudar de alunos. Porque aqui eles
brigam muito. (Janaína)
-Quando a gente tá no recreio ou na fila da merenda, sempre alguém se machuca.
(Victória)
(Conversa com as crianças).
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Essas conversas nos remetem ao que Kohan (2005) fala sobre a infância. Toda essa
reflexão nos ajuda a pensar que, em certo sentido, há duas infâncias. Uma é a cronológica, da
história, das etapas do desenvolvimento, a que tem uma sequência e ocupa os espaços molares
da sociedade através das políticas públicas, estatutos, parâmetros e escolas. A outra infância
habita outras linhas, outra temporalidade: é a infância como experiência e acontecimento, que
rompe e cria. Ela se encontra numa linha de fuga, que resiste a todos os estereótipos de alunos,
é um sair dos eu lugar e situar em lugares desconhecidos. Contudo, Kohan (2005, p. 8) faz uma
colocação sobre a existência e vivência com/na essas duas infâncias:

Somos habitantes dos dois espaços, das duas temporalidades, das duas infâncias. Uma
e outra infância não são excludentes. As linhas se tocam, se cruzam, se enredam, se
confundem. Não nos anima a condenação de uma e a mistificação da outra. Não somos
juízes. Não se trata de combater uma e idealizar a outra. Não se trata, por último, de
dizer como há que se educar as crianças. A distinção não é normativa, mas ontológica
e política. O que está em jogo não é o que deve ser (o tempo, a infância, a educação,
a política), mas o que pode ser (pode ser como potência, possibilidade real) o que é.
Uma infância afirma a força do mesmo, do centro, do tudo; a outra, a diferença, o fora,
o singular. Uma leva a consolidar, unificar e conservar; a outra a irromper, diversificar
e revolucionar.

O que aparece nas falas das crianças está relacionado com a potência de uma infância como acontecimento, que rompe com as práticas engessadas e visualiza no brincar a riqueza
de habitar lugares desconhecidos, atualizando-se sempre. Elas apontam o traçado de outra linha
curricular: uma linha que se desenha em devir, pautada no acontecimento, na ampliação das
experiências do pensamento e nas possibilidades de criar novas formas de aprender na escola,
colorindo o currículo e fazendo-o mover pela diferença.
-O que deixa vocês felizes aqui na escola? (Larissa)
-As brincadeiras. Eu quero que tenha mais coisas na sala, porque só tem na sala dos
pequenos. (Janaína)
-Eu sinto falta de ter judô e capoeira nas brincadeiras. (Jaqueline)
-Como é a escola que vocês querem estudar? (Larissa)
-Eu já imagino... Posso responder, Pró? (Janaína)
-Sim! (Larissa)
-A minha escola é comum, como todas, sem nenhuma diferença. Com brincadeiras,
diversão, sempre ganhando presentes, como perto do São João teve brincadeiras, teve
a rainha do milho, o rei da pipoca. (Janaína)
(Conversa com as crianças).
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Figura 31– O brincar na escola.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

5. 2 Sobre o currículo rizomáticomovente
Conforme já destacado aqui neste texto, registrar um currículodiferença que é rizomático e movente é acompanhar linhas e traçados de um currículo nas suas bifurcações. É sentir,
falar e ver sua potência, seus movimentos de criação. É acompanhar os traços do acontecimento,
os bons encontros (aqueles que aumentam nossa potência de agir). É ver um currículo pelo
meio, entendendo que ele nunca se fecha, mas que está permanentemente aberto. Um currículo
assim é difícil de ser apreendido, mas é necessário traçar experimentações curriculares que se
bifurcam, metamorfoseiam e escapam ao currículo maior.
Vale destacar que só um plano de imanência pode fazer o currículo abrir-se à diferença. O plano de imanência não é um conceito, mas a imagem do pensamento, a imagem do
que significa pensar, ou seja, o uso feito do pensamento. Diferentemente de um método, do
conhecimento sobre o cérebro, para entender a imagem do pensamento precisamos separar as
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questões cerebrais, como a memória e a reflexão, para reter o que o pensamento pode reivindicar de direito, enfim, o que pode ser levado ao infinito. É esta a constituição da imagem do
pensamento: o movimento do infinito. Podemos destacar que o plano não consiste, evidentemente, num programa, num projeto; ele constitui “[...] o solo absoluto da filosofia, sua Terra
ou sua desterritorialização, sua fundação, sobre os quais ela cria seus conceitos”, conforme
Deleuze e Guattari (2010, p. 52).
Destacamos a importância de o lugar de criação não ser fundado na transcendência,
todavia deve se envolver na imanência. Sendo assim, o conceito não está fora da imanência,
mas pertence a ela; uma vez criado o conceito no plano de imanência, eles não se separam
(DELEUZE; GUATTARI, 2010).
Discutimos ao longo do texto que pensar a vida em multiplicidade é pensar um
mundo sem transcendência, sem a ideia de eminência. Um campo transcendente não pertence
nem a um objeto nem a um sujeito. O modo como Deleuze e Guattari (2010) criaram vários
conceitos, mudam o nosso modo de olhar o mundo, de experimentar o mundo, de fazer um
recorte no mundo para entendê-lo, de problematizar a escola.
O plano de imanência não está pensado para a descrição e nem para a representação.
Os conceitos que o compõem não apontam para uma forma de ver o mundo, mas chamam a
atenção para o que é importante ver no mundo (DELEUZE; GUATTARI, 2010). Ou seja, não
queremos dizer “é assim”, mas provocar questionamentos, como “e se fosse assim?”. Além
disso, quando pensamos o conceito de currículo, não tencionamos perguntar: “a que tipo curricular ele pertence?”, “o que ele é”. Objetivamos, contudo, problematizar: “o que ele pode fazer?”. O que interessa agora é saber as composições feitas e se elas são potências de agir.
Precisamos exercitar o desapego. Abrir o caminho; essa é a nossa função. Para isso,
importa pensar as sensações no currículo. O que faz gritar? O que faz produzir bons encontros?
(SPINOZA, 2008). Através do acompanhamento dos movimentos, encontros e desencontros,
as linhas foram traçadas e olhamos a infância no currículo com a ajuda da diferença, pois ele é
rizoma, é aberto e aceita diferentes traçados e faz pensar coisas diferentes. É aberto, e por isso
não procura definições para o que ele é. Tomar o caminho de uma linha de fuga que é sempre
o estopim da criação. "É por debandada que as coisas progridem e os signos proliferam" (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 91).
Destacamos que, assim como o professor Deleuze (2010), não estamos preocupados
com o ensinar, pois este verbo está comprometido com a representação e a semelhança, e não
pode fazer parte de um currículo da diferença. O aprender está relacionado com o desejo de
cada um, com os signos. “Aprender a nadar [...] significa compor os pontos singulares de seu
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próprio corpo [...] com os de uma outra figura, de um outro elemento que nos desmembra, que
nos leva a penetrar num mundo de problemas até então desconhecidos, inauditos" (DELEUZE;
PARNET, 1998, p. 317).
Como estar em sala de aula enquanto professor e não “cair” na transmissão e na
identidade? Como o plano de imanência do currículo pode ser prolongado? Nenhuma resposta,
até então. Mas temos algumas pistas? Sim, temos algumas, sugeridas pelas crianças. A infânciavida e o currículo rizomáticomovente, com a ajuda da diferença, devem possibilitar encontros
brincantes e potentes. As imagens produzidas com/pelas crianças podem contribuir com a problematização dos estereótipos sobre a infância no currículo do Ensino Fundamental.
Nessa discussão, ressaltamos que a infância pensada como experiência, rompe com
os discursos pedagógicos e filosóficos que tem na infância um “recipiente” para acolher com
os interesses dos adultos. Mas, estamos assim como Kohan (2010), trazendo uma concepção
que fale da experiência infantil e a potencialize. Portanto, a educação pautada na experiência
da infância não a prepara para o futuro, mas sim

[...] uma tal educação permite viver a infância como novidade, como experiência,
como descontinuidade, como multiplicidade, como desequilíbrio, como busca de outros territórios, como história sempre nascente, como devir, como possibilidade de
pensar o que não se pensa e de ser o que não se é, de estar em outro mundo daquele
no qual se está. Se há algo a se preparar por meio da educação, é o não deixar a infância, a experiência (KOHAN, 2010, p. 248).

Como já destacado, o que estamos querendo com tal discussão é deslocar o sentido
de infância e criança calcada na cronologia, na lógica e no desenvolvimento, classificações
difundidas em nossas escolas e pensar numa infância em movimento, que não se fixa, mas
escapa, pois a criança é multiplicidade e intensidade. Daí as discussões de Kohan (2004; 2005;
2010) serem potentes neste trabalho.
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6 NO CURRÍCULO, O MOVER, NA INFÂNCIA, A VIDA: ENCONTROS QUE NÃO
FINALIZAM
“Eu fico com [...] a resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita”, celebra
Gonzaguinha (1982), ao poetizar sobre a vida. Acredito que ela é essa possibilidade de experienciar a boniteza do mundo. A vida pulsa na escola, no currículo rizomáticomovente, na infância. Sendo assim, acredito que a nossa conversa não chegou ao fim, mas há uma infinidade de
possibilidades que estarão sempre potencializadas. Rever conceitos, reviver momentos, experimentar o novo com outras pessoas, em outros lugares.
Os sujeitos praticantes da escola, principalmente as crianças, continuam a criar com
o currículo na escola e, para tanto, é necessário trilhar outros caminhos que não estão regulamentados nos documentos nem em textos que circulam pela escola. Na proposta do Ensino
Fundamental de Nove Anos não estão descritas estas andanças.
Junto com os documentos, há intensidades nos movimentos; há possibilidade de
encontros que não podem ser paralisados pelas práticas engessadas, pelas rotinas cristalizantes,
pelo tempo cronometrado, pois as crianças deslizam entre; caminham pulsando o novo. Portanto, não há impedimentos para o deslanche de uma linha de fuga e criação de atalhos no
caminhar.
Vale destacar que as políticas públicas vêm na tentativa de fixar normas, apontar
caminhos, solucionar os problemas. O Ensino Fundamental de Nove Anos veio como uma
norma que os municípios tiveram que adequar. Ela causou tensão, discussão e dúvidas aos profissionais que estão no João Calmon. Contudo, eles buscaram alternativas para conviver com
estas mudanças, e possivelmente ainda estão na tentativa de adequação da escola. Demonstram
desejo e entrega na realização do trabalho mesmo diante das inquietações que vão surgindo.
O espaço da escola do Ensino Fundamental passa por mudanças. A entrada da criança de seis anos propõe um diálogo entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, entre o
lúdico e a escolarização, entre a aprendizagem e o desejo. “Lá tinha muitos brinquedos para
brincar antes do recreio”, esta fala de uma criança chama nossa atenção para pensarmos em
como o currículo do 1° ano tem sido construído, focado na maioria das vezes em conteúdos em
que o saber está articulado a metodologias de produção da leitura e da escrita. As crianças
realizam movimentos na sala de aula na tentativa de escapar, fugir e experienciar outros momentos.
Pelas pistas mapeadas é possível compreender que o recreio é o espaço em que o
lúdico aparece na escola. As crianças indicam que brincam no recreio e está na brincadeira a
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possibilidade de conhecer, de experimentar, de criar outros espaços da escola. “Aqui a gente só
brinca quando a pró deixa. Mas é mais no recreio”. Esta fala das crianças demonstra que a
brincadeira está restrita ao espaço do recreio, mas elas não se cansam de brincar, correr e inventar brincadeiras durante a meia hora que lhe é dada durante o turno.
As crianças sinalizam o brincar como possibilidade de vida, mostram que existe
uma vida colorida e cheia de flores, que anseiam pelas brincadeiras na infância. A vida pode
ser impulsionada por essa energia radiante, viva e sincera da criança.
Compreendemos que, quando as crianças falam e fomentam a brincadeira como
potência da vida, estão imprimindo um desejo de viver a intensidade da infância num tempo
aión, que permite o movimento, a conexão por rizomas, a fluidez. “A sala precisa de outros
brinquedos: caminhão, carrinhos e boneca”. As crianças estão desejando uma sala de aula colorida, lúdica e brincante. Elas, assim, vão movendo o currículo. Elas apontam saídas para a sua
construção.
“Brincar! Brincar de correr, de pega-pega, de esconde-esconde, de polícia ladrão.
De médica, de mãe e filho, sequestrador... muitas coisas!”. A criação das brincadeiras faz mover o pensamento ou permite um devir correr, devir brinquedo. O espaço do recreio se constitui
numa multiplicidade de sentidos, que são dados pelas intensidades com que as brincadeiras vão
sendo realizadas. Elas desejam viver o tempo da infância na escola.
“Eu queria aprender a ler, escrever e contar. Eu ainda não sei”. A vontade de
aprender encontra-se potencializada em falas como esta. A escola precisa ser repensada. A lógica hierárquica e conservadora da aprendizagem pelo viés de metodologias prontas deve dar
lugar para serem pensados procedimentos que considerem a multiplicidade de ritmos. O respeito ao tempo enquanto intensidade da vida deve estar atrelado ao labor do professor. “Eu vou
fazer o meu nome de cabeça para baixo”, “João Pedro e Vitória são os melhores alunos. A Pró
falou que eles sabem ler”. São falas que ecoam na sala de aula.
As crianças estão pulsando por outros espaços de aprendizagem na escola. “Eu sinto
falta de ter judô e capoeira nas brincadeiras”. Elas sinalizam uma forte relação com o movimento, a corporeidade, a potência de exercitar e compor com o corpo. É fundamental que as
invenções curriculares levem em consideração a relevância dessas atividades para a formação
integral das crianças, possibilitando que haja o encontro com vários signos.
“E aí, vai ser pra hoje fazer essa atividade, Jaqueline? Até Tainá já fez”, “Não é
hora de brincar! Tem dia e horário de brincar, a Pró não deixa na sexta?”. Como o tempo é
assumido na escola? As crianças demonstram que a forma comum de pensar o tempo e que é
transmitida na escola, é o tempo chrónos, aquele que é passível de ser contado e que traz rotinas.
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Ela é marcada por uma concepção linear do tempo. A orientação educacional é baseada no
relógio, nos calendários, critérios que regulam a organização da escola. Cronometra-se a duração da aula, o tempo do recreio. É o tempo marcado nos relógios. Mas, a aprendizagem é um
fluxo, um labirinto, não mais um círculo, portanto um movimento rizomático.
“A escola está precisando de flores, de outra professora. Mudar de alunos. Porque
aqui eles brigam muito”. As crianças indicam que o currículo rizomáticomovente, com a ajuda
da diferença, evoca outros possíveis, outras formas de organização escolar. A escola precisa
estar assim como as flores, perfumada, colorida, alegre. A importância de outro professor na
sala de aula para auxiliar nas atividades. Os alunos precisam estar com outras conexões na sala
de aula, vez que a violência física e a agressão têm sido frequentes e marcado negativamente
os encontros. Compor com este currículo, para as crianças, passa pelo desejo, pelo sentimento,
pelo cheiro, não está prescrito nos documentos, mas nas afecções que são constituídas.
Voltamos à questão inicial desta dissertação: como a infância está acontecendo nos
movimentos curriculares do João Calmon após o processo de implantação e implementação do
Ensino Fundamental de Nove Anos? As falas das crianças nos apontam que o espaço do brincar
e a adequação do tempo de aprendizagem precisam ser repensados e ressignificados. A infância
aparece atrelada a brincadeiras, brinquedos, pátio, recreio, merenda, carrinhos, bonecas, esconde-esconde, polícialadrão, pega-pega e dever. Ao compor com as crianças, é possível sentir
a alegria em estarem na escola, principalmente nas atividades lúdicas. Existe, assim, a possibilidade de um encontro em que os alunos falam, discutem e apontam suas composições, para
que o currículo do Ensino Fundamental seja movente e rizomático. A diferença nesta discussão
ajuda na abertura, no deslize desta infância no currículo.
Acompanhar esse processo de subjetivação só foi/é possível a partir da valorização
do que as próprias crianças trazem do mundo; da compreensão do que é a escola; do brincar no
cotidiano escolar; das propostas de atividades. Destacando a oralidade infantil, ouvimos o que
elas dizem, acreditamos na capacidade de criação por meio dos desenhos registrados por elas,
e potencializamos a liberdade e inventividade através da oficina de criação de histórias.
A pesquisa requer essa relação de atenção, escuta, falas, olhares, abertura às experimentações com os sujeitos praticantes. Na pesquisa de inspiração cartográfica, cada pesquisador habita um meio com os outros, constituindo um território que envolve marcas, conexões,
relações. São os elementos que se estabelecem entre os encontros que podem ou não trazer
outras marcas. Essas relações foram mapeadas. Ou seja, rastreamos as linhas duras do plano de
organização do território e fomos atrás das linhas de fuga, das desterritorializações.
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A criança desliza, arrisca, vive aberta ao devir. No desejo dela, uma escola aberta,
colorida, movente e rizomática. A imagem do pensamento para a escola é assim expressa: “A
minha escola é comum, como todas, sem nenhuma diferença. Com brincadeiras, diversão, sempre ganhando presentes...”. E aqui cabe talvez chamar Gonzaguinha (1982) para compor com
a alegria, a espontaneidade e boniteza expressa pela criança: “Viver e não ter a vergonha de ser
feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz... Eu sei que a vida deveria ser melhor
e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita...”.

Figura 32 – A vida é bonita!
Fonte: Imagem produzida pela autora.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convidamos a Escola _____________________________________________________, aqui
representada pelo (a) Diretor (a) Sr (a) ___________________________________________,
para participar da Pesquisa intitulada “CRIAÇÕES BRINCANTES: A INFÂNCIA NOS
MOVIMENTOS CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS”,
sob a responsabilidade da pesquisadora Larissa Monique de Souza Almeida, a qual pretende
acompanhar a infância nos movimentos curriculares após o processo de implantação e implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos. A participação da escola é voluntária e se
dará por meio da realização de observação, entrevista e outras atividades de intervenção. Não
há riscos decorrentes da participação na pesquisa. Ao aceitar participar, a escola estará contribuindo para estudos na área, oferecendo elementos para a análise da infância no currículo dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Se depois de consentir em sua participação a instituição,
representada pelo (a) diretor (a), desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade
de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos
dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. A escola não terá nenhuma
despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade dos sujeitos envolvidos não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com o pesquisador
no Programa de Pós-Graduação em Educação, endereço Estrada do Bem Querer, Km 04 Vitória
da Conquista, Bahia CEP: 45083-900, pelo telefone (77) (3424-8749). Email:
ppged@uesb.edu.br / larymonik2@hotmail.com.

Eu,___________________________________________________________, fui informado
sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da colaboração desta Escola, e entendi a
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e
que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.

Data: ___/ ____/ _____
Assinatura do participante ________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável ________________________________

