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A pesquisa em questão problematiza algumas imagens construídas sobre as crianças, a 
aprendizagem e o cotidiano. Para acompanhar os movimentos de criação, lança mão da 
cartografia associada à pesquisa com o cotidiano. Levada pelos afetos, a escrita desta 
pesquisa procura registrar as linhas traçadas pelas crianças em seus jogos de 
experimentações, capturando o que elas têm a dizer, potencializando suas pistas, 
fazendo-nos repensar a Educação Infantil. Se, de modo geral, existem ou são produzidas 
imagens de crianças que vigoram na educação, essas imagens não interessam. Para além 
dessas imagens, fala-se das crianças que conseguem transformar as relações com a 
aprendizagem e com os espaçostempos onde a vida escolar é tecida diariamente. Pelo 
que foi sentido e percebido, arrisca a dizer que os movimentos cotidianos de rebeldia 
estão agindo por entre os campos de ação dos valores estabelecidos, provocando 
mudanças mesmo pequenas. Sob as leis e as normas, encontra Rita, Davi, Vivi, Danilo, 
Denise e Brendo... 
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A infância: uma política... 

 

Nesta empreitada, me embolei com as crianças de um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) de Vitória – ES, ficando nessa unidade de ensino de maio à novembro 

de 2006, entrando com elas num devir pronto para protestar e elaborar novos planos de 

resistência. E criar é resistir. Para (DELEUZE, 1998), o sentido da criação é encontrado 

na experimentação, em sua condição de imanência, ou seja, considerando as relações 

singulares que travamos com as coisas que cruzam o nosso caminho. Nessa perspectiva, 

a aprendizagem não passa somente pela capacidade de explicar e nem de representar o 

objeto, mas em deixar-se afetar pelo acontecimento. Entrar num devir é seguir uma 

linha de fuga que consiste em resistir diante das formas de enquadramentos que nos 

impedem de criar.  

 

Ao invés de tentarmos compreender o que acontece no cotidiano da Educação Infantil 

procurando pela memória, o que é isso ou o que é aquilo, como se fosse possível 

marcar os trajetos das crianças do começo ao fim, controlando todo o processo; é 

melhor procurarmos pelo acontecimento. Nesse sentido, podemos falar de uma 

dimensão labiríntica do cotidiano, na medida em que sobre ele não se estende nenhum 
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fio temporal condutor. O risco de nos perdermos neste labirinto vale a chance de nos 

encontrarmos como um ser em processo. À maneira de Deleuze, devemos procurar o 

que se passa no meio de uma experimentação: percorrer por entre as linhas que 

compõem os mapas das crianças. Isso implica cartografar o que está em pleno 

movimento e que não se submete a nenhuma posição do tipo é.  

 

Rejeitamos a lógica da explicação, na medida em que ela se arroga de dar o sentido 

último, falar em nome do outro e estabelecer uma relação direta entre causa e efeito, 

que consiste em dar ao mundo uma única explicação, pressupondo uma harmonia entre 

ambas: “[...] ela é desinteressada porque não é estimulada pela família” ou “[...] uma 

boa aula depende de um bom planejamento”. O tempo, que compreende a relação 

direta entre causa e efeito, vive de espera. Nesse caso, o futuro espera passivamente 

pela chegada do “mesmo”. Ele é a projeção do lançamento de um dado que segue 

numa única direção. Logo, seu movimento não recebe o acontecimento, porque criar 

não é esperar. Segundo Nuno Fadigas (2003, p. 36), “[...] criar é simplesmente não 

esperar. O novo é o não esperado, pois sendo esperado não o é mais”. 

 

É preciso procurar o que ocorre no meio de uma experimentação real, e 
não a falta que preside a uma interpretação preestabelecida. As pessoas 
estão sempre no meio de um empreendimento, onde nada pode ser 
assinalado como originário. Sempre coisas que se cruzam, jamais coisas que 
se reduzem: uma cartografia [...] (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 129, grifo 
nosso). 
 
 

Se, de um modo geral, existem ou são produzidas imagens de crianças que vigoram nos 

esquemas pedagógicos preparados antes mesmo da chegada delas, estas imagens não 

nos interessam. Para além dessas imagens, estamos falando da criança encarnada 

(NAJMANOVICH, 2001) e sensível que se vale de sua experimentação para interpretar 

o que lhe acontece. Dessa forma, a grande questão desta pesquisa passa por uma escuta 

atenta ao que as crianças estão tentando nos dizer, levando para a análise estas questões, 

fazendo-nos re – pensar a nossa prática educativa nesse segmento de ensino. 

 

Ao mergulhar nas experimentações das crianças, encontrei uma multiplicidade de 

agenciamentos e de coisas que se relacionam e se conectam e, nesse emaranhado de 

linhas, puxei o fio que se ligava à morte, perguntando sobre os seus sentidos. Apesar 

de, nesse momento, eu ter associado morte a medo – não consegui disfarçar; a resposta 
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de Rita se desvia do sentido que eu havia atribuído dizendo que tem medo de cachorro. 

Podemos deduzir disso que as crianças são mais resistentes do que nós. Suas linhas 

fogem com muito mais velocidade e intensidade do que as nossas. Se a morte já tem 

alguns sentidos construídos em nossa cultura, para as crianças, esses sentidos não lhes 

dizem quase nada. Quanto a José, também se desvia de minha questão. Fala das 

circunstâncias da morte como aquelas existentes na relação com o cotidiano do seu 

bairro:  

  

- O que é a morte? 1 (Autora) 

- Quem tem medo da morte? (Autora) 

- Eu tenho medo de cachorro. Tem um cachorro lá que fica andando na rua. 
Um dia um menino assustou o cachorro e saiu correndo e o cachorro veio 
atrás de mim. (Rita) 
 
- A morte é um fantasma, aí, aí, pega a gente e mata. (Vitória). 
 
- A morte mata a gente. (Tânia) 
 
- Ela aparece e dá susto nos outros. Ela é um monstro. (Rita) 
- A morte vem à toa. (Tânia) 
 
- Aqui, lá perto da minha casa, né? Um ônibus tava parando no ponto para a 
mulher descer, né? Aí, quando a mulher desceu né? Quando a mulher foi 
atravessar, a moto veio e passou bem assim, voadona, e a mulher bum! Caiu 
no chão. Aí a boca dela machucou todinha. Aí ela morreu. (José) 
 
- Não existe a morte porque a televisão só passa coisas mentirosas. A 
televisão engana algumas gente. Mas tem hora que a televisão passa a 
verdade. (Rita) 
 
- Você pode falar uma mentira que a televisão conta? (Autora) 
 
- Tem filme que faz um montão de coisa mentirosa. Que eles atira... É tudo 
mentira. Aí atira, aí morre é mentira é só filme... (Rita) 
 
- Tem vez que a televisão fala a verdade e a verdade que a televisão falou um 
dia foi que a estrada pegou fogo, lá perto onde eu moro. (Tânia) 
 
- E pegou fogo mesmo? (Autora) 
 
- Pegou. Só o desenho é mentira. (Tânia) 
 
- Por quê? (Autora) 
 
- Porque é feito de computador. (Tânia) 
 
- Tia, eu tava no ônibus que tinha três ladrões. Pediro pra passar as  
grana e o trocador não passou. Aí mataro o trocador. (Marcos) 

 

                                                 
1 Essas transcrições são falas das crianças onde a pesquisa foi realizada. Os nomes são fictícios para 
manter em sigilo suas identificações.  
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Se, para Deleuze, interpretar é atribuir sentidos, estou dessa forma, assumindo alguns 

sentidos para a criança e, para tanto, utilizo as palavras do próprio Deleuze (1998, p. 

56), em que ele diz que “[...] as crianças são rápidas porque sabem deslizar entre”. 

Rápido não quer dizer que são velozes e que correm muito – embora também o sejam – 

mas que as crianças tornam-se sujeitos da experiência com o mundo, permitindo-se 

desviar dos modelos instituídos traçando linhas de ruptura. Neste caso, fugir não é 

abster-se do mundo é, antes, talhá-lo aproveitando-se de uma vaga, traindo a ordem 

estabelecida, traçando toda uma cartografia.  

 

As crianças, assim como todos nós, estão expostas a vários contextos de agenciamentos, 

como a escola, a igreja, o bairro, os amigos, as músicas, a violência, a rua, o que não 

significa que estão se sujeitando o tempo todo ao que está posto, mas que respondem a 

essas chamadas de diferentes formas. As crianças não fazem ponto. Não marcam “toca”. 

Não dão “bobera”. Elas estão sempre no meio. Quem está no meio só faz linha.  

 

As questões que nos remetem ao que falta na criança para atingir certo modelo de ser 

criançaaluno, não nos interessam: - “sabe, professora, esse menino é assim porque nem 

eu e nem o pai dele conseguimos aprender na escola...” Análises como essa se 

reencontram com as origens e pensam que podem bloquear os movimentos e as 

relações. Interrompem qualquer possibilidade de criação com a criança. É como se os 

pais tivessem lugares ou funções primeiras, independentes dos meios. Um meio, diz 

Deleuze (1997, p. 73), “[...] é feito de qualidades, substâncias, potências e 

acontecimentos [...]”. Nesse meio, os pais ou qualquer adulto podem exercer o papel de 

fechadores ou abridores de portas. Sobre a trajetória do filho, não se sobrepõe o 

decalque do pai e da mãe. Se a interpretação escolar, frequentemente, se contenta em 

julgar pelo que falta, Deleuze pensa o contrário disso. Para ele, cada um de nós agencia, 

“[...] não com o ovo de onde saiu, nem com os genitores que o ligam a ele, [...] mas 

com um espaço social e político a ser conquistado” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

94). 

 

As multiplicidades não têm qualquer relação com prescrições e não queremos criar 

definições arbitrárias acerca do que podem as crianças a partir da idade ou dos supostos 

estágios pelos quais passam elas na aprendizagem. Essas definições partem de 

determinações que tem no decalque/modelo sua fórmula de explicação nas quais leituras 
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equivocadas são lançadas “sobre” as crianças. O decalque quer discipliná-las, classificá-

las, estabilizá-las seguindo uma estrutura que não tem nenhuma relação com a 

experimentação real das crianças.  

 

 

Fig 1 – Sorrisos, gritos, abraços: espasmos do corpo 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o 
mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente 
suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou 
engendrar novos espaços-tempos [...]. É ao nível de cada tentativa que se 
avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um 
controle. Necessita-se ao mesmo tempo de criação e o povo (DELEUZE, 
1992, p. 218). 

 

Livre de qualquer imagem, daquilo que poderia ser, o que conta num acontecimento são 

as mutações, o engendramento de novas relações com o corpo, com o aprender, com o 

espaço, com o tempo, com o amor, com o trabalho... O que muda é a nossa maneira 

singular de perceber e de sentir o que nos chega, recebendo o deleitável e rejeitando o 

insuportável. Essa percepção coloca em análise as formas instituídas produzindo modos 

de vida mais felizes, potentes, abertos à criação. 

 

Se o cotidiano se afirma e se realiza na repetição de todas as diferenças ao extremo de 

quebrar as imagens construídas “sobre” sua existência, significa, entre outras coisas, que 

as crianças, ao invés de se ajustarem aos esquemas pedagógicos preparados para recebê-
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las, tecem sua repetição nos espaçostempos de liberdade; criados, arrancados à força em 

que inscrevem o máximo de diferença na repetição. 

 

No entanto, a imagem do saber, como um dos postulados da concepção clássica do 

pensamento, compreende a aprendizagem como um caminho traçado do começo ao fim, 

que submete a educação das crianças a um plano que antecede as experiências, 

desconsiderando a sua condição imanente. Preso a imagem do saber, o aprender vem a 

ser somente o intermediário entre não-saber e saber, a passagem de um ao outro.  

 

Nessa perspectiva, a educação tem uma função preparatória e reguladora em que passa 

a distribuir o certo e o errado conforme o esperado: o saber nada mais é do que 

simplesmente o resultado. O que pode existir de mais estéril ao pensamento do que 

uma Pedagogia que lança mão de problemas já feitos e espera dos alunos apenas a 

resposta? 

 

Nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender – que amores tornam 
alguém bom em latim, por meio de que encontros se é filósofo, em que 
dicionários se aprende a pensar [...]. Não há método para encontrar tesouros 
nem para aprender, mas [...] uma cultura ou uma paideia que percorre 
inteiramente todo o indivíduo (um albino em que nasce o acto de sentir na 
sensibilidade, um afásico em que nasce a fala na linguagem, um acéfalo em 
que nasce pensar no pensamento). O método constitui o modo de saber quem 
regula a colaboração de todas as faculdades [...] pressupondo uma boa 
vontade como uma decisão premeditada do pensador. Mas a cultura é o 
movimento de aprender, a aventura do involuntário, encadeando uma 
sensibilidade, uma memória, depois um pensamento, com todas as violências 
e crueldades necessárias [...] (DELEUZE, 2000, p. 278). [...] o aprender é a 
verdadeira estrutura que une, sem as mediatizar, a diferença à diferença, a 
dessemelhança à dessemelhança, e que introduz o tempo no pensamento, mas 
como forma pura do tempo vazio [...] (DELEUZE, 2000, p. 280). 

 

Na filosofia de Deleuze, o movimento do aprender não se reduz ao clássico percurso 

que vai do saber ao não-saber; sua condição está posta para fora de qualquer elemento 

a priori, de conteúdo inatista, ou de qualquer mecanismo de assimilação e de 

regulação. Finalmente, diz Deleuze (2000, p. 279): “[...] a aprendizagem está, antes de 

mais nada, do lado do rato no labirinto, ao passo que o filósofo fora da caverna 

considera somente o resultado – o saber”.  
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Fig. 2 – Uma imagem da Pedagogia 

O aprendiz, como podemos dizer... não usa somente a inteligência, mas antes o coração, 

uma terra estranha por onde ninguém anda. Em Proust e os Signos, é que Deleuze fala 

do movimento do aprender como um ato amoroso passando ou não pelo coração. Sua 

intensão é nos mostrar que a busca pelo sentido só ocorre a um sujeito necessitado em 

função de uma situação concreta. As significações explícitas e convencionais, 

apreendidas pela inteligência, não nos comprometem. Elas passam ao largo de nossos 

encontros. 

Nos jogos das crianças, as peças/letras têm contornos conectáveis em todas as pontas, 

sempre desmontáveis, reversíveis, modificáveis. Suas peças operam novas conexões, 

criam novas versões, alteram posições, subvertem hierarquias, compõem maquinarias. 

Freqüentemente, as crianças fazem muitas perguntas. Insistem. Resistem. Lutam. 

Fogem. Agenciam. Questionam. Formam paisagens tão estranhas à nossa lógica feito 

as da lua... 

 

 - Tia, você num vai tirá foto hoje, não?  

 
- O filme acabou. (Autora) 
 
- Domingo, tia, nós fomos lá na Pedra da Cebola pra tirá umas fotos lá, mas 
só que minha mãe pegou a máquina emprestada com a irmã dela. (Daniel) 
 
- E tirou as fotos? (Autora) 
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- Tem um monte de foto de bebê. Meu irmão e eu. Andando de bicicleta, 
pescando. Lá em casa tem foto da minha mãe e do meu pai casando. Ela tá de 
noiva. (Daniel) 
 
- Tem tudo isso, Daniel? (Diego) 
 
- Tem meu pai me deitando na cama, quando eu era bebezinho. (Daniel) 
 
- Seus pais se casaram há pouco tempo? (Autora) 
 
- Tem muito tempo já. (Daniel) 
 
- Você viu o casamento da sua mãe? (Autora) 
 
- Não. Eu tava na barriga dela, mas meu irmão já tinha nascido porque meu 
irmão nasceu primeiro. Depois ela tirou uma foto lá do médico, quando eu 
era bebezinho, mamando... um monte de foto. (Daniel) 
 
- Um montão?  Então ela gastou toda a bateria! (Diego) 
 
- A bateria de quê? Não. Minha mãe tinha uma máquina só que quebraram 
tudo. Meu irmão mexeu. Não tem meu carrinho de controle que eu te falei? 
Tem não sei quanto de tempo que ele não anda mais. Sabe por quê? É 
porque... Não, é porque a pilha não acabou, não, é porque tem que carregar a 
pilha pra ele andar. Se a pilha tiver ruim... Ele tem cinco pilhas. (Daniel) 
 
- Caracas, cinco pilhas? (Diego) 
 
- O do meu amigo leva seis, mas é um caminhão! (Diego) 
 
- Tia, meu pai trabalha de gesseiro. (Tâmara) 
 
- Gesseiro? (Autora) 
 
- Faz gesso de teto. (Tâmara) 
 
- Meu pai também, ele trabalha junto com o pai dela. (Vivian) 
 
- Tia, meu pai trabalha de quê, mesmo? Meu pai usa dois carros, um é dele e 
o outro é do meu tio, mas ele não pode anda, não, porque meu tio não tem 
carteira assinada. Não... É como é que é o nome mesmo? É uma carterinha. 
[carteira de motorista]. Então, aí meu tio não pode andá. Aí, quando o carro 
do meu pai fura o pneu, aí ele pega o carro do meu tio. Aí, depois, meu pai 
conserta. (Daniel) 
 
- Sabe de que que minha mãe trabalha? De médica. (Daniel) 
 
- De médica... (Autora) 
 
- Não. Minha mãe tem um patrão que ele que é médico. Minha mãe marca as 
consulta. (Daniel) 
 
- Ah, ela é secretária. (Autora) 
 
- Gravado, ô; gravado, ô; oi, cadê você? Eu vim aqui só pra te vê e você tá só 
me filmando, né? (Daniel) 
 
- Meu pai parou de fuma, tia. (Daniel) 
 
- Hum... (Autora) 
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- Sabe por quê? Porque senão ele fica igual aqueles homens que passa na 
televisão. E, também, meu pai é da igreja, né! 
 
- Ah ele é da igreja... (Autora) 
 
- É, mais tem um cunhado da minha mãe que fuma também. Eu já falei pra 
ele pará de fumá e de bebê aí ele falou que ia pará, mas ele não parou ainda. 
Mas eu vô da um monte de porrada nele. (Daniel) 
 

O absolutismo da razão é quebrado com a chegada das crianças. Em grupos, fazendo 

barulho, sacodem a poeira, tiram as coisas de seus lugares. Invertem posições, inventam 

novas composições. Embaralham as letras. O alfabeto da criança é móvel: montam e 

desmontam-se palavras. Misturam letras aos números e números aos desenhos. 

Subvertem a hierarquia e a ordem: o “lh” e o “ch” só pelo final do ano! Primeiro as 

mais simples depois as mais complicadas? Daiane se molha na chuva! Ela não vê a uva! 

E chove muito! Lá fora chove. São essas aberturas que permitem novos encontros. 

Como poderiam esperar?  

 

- Tia, cadê os índio?  
 
- Como assim? Vocês brincaram com eles o dia inteiro!  
 
- Não, tia, aqueles outro, com arco e flecha ingual que a gente viu no livro. A 
gente qué vê eles! Nós num vamos vê eles não?  
 
- Vocês já viram. Brincaram juntos! 
 
- Então eles é igual a gente? 
 
 

Esse foi o desfecho de uma visita a uma das aldeias indígenas do município de 

Aracruz/ES com as crianças. Passamos o dia inteiro na aldeia. As crianças lancharam, 

brincaram, brigaram, correram, conheceram a escola das crianças indígenas... No final, 

no momento de entrarmos no ônibus, quando todos se preparavam para voltar, um 

grupo de crianças, percebendo que não haveria mais nenhum lugar a ser visitado, vêm 

curiosas em nossa direção e lançam esta questão: “Tia, cadê os índio?”  

 

Sim, nós saímos do CMEI para visitar os índios e os índios não estavam lá? Êpa! O 

índio do livro! Os índios que estavam lá pularam do livro. Só ficou sua foto. Sua 

imagem congelada, parada no tempo: ser índio é. Acho que alguém esqueceu de avisar 

isso, mas as crianças logo notaram a diferença. Os índios com os quais elas brincaram, 

em nada, ou quase nada, lhes diziam a respeito dos sentidos que lhes tinham sido 

atribuídos. A imagem do índio original foi borrocada. Brinca de bola, joga baralho, 



 10 

gosta de bonecas. Saiu de sua rede, arregaçou as mangas, foi estudar, trabalhar na usina, 

beber cachaça. Veste a camisa do Flamengo, do Vasco, de todos os times. “Então eles é 

igual a gente?”   

 

[...] o que é primeiro no pensamento é o arrombamento, a violência, é o 
inimigo, e nada supõe a filosofia; tudo parte de uma misosofia. Não contemos 
com o pensamento para fundar a necessidade relativa do que ele pensa; 
contemos, ao contrário, com a contigência de um encontro com aquilo que 
força a pensar, a fim de elevar e instalar a necessidade absoluta de um acto de 
pensar, de uma paixão de pensar. [...] Há no mundo alguma coisa que força a 
pensar. Este algo é o objeto de um encontro fundamental e não de uma 
recognição (DELEUZE, 2000, p. 240). 
 
 

O que pode jogar uma criança na aventura de um pensamento? “A busca da verdade é a 

aventura própria do involuntário. Sem algo que force a pensar, sem algo que violente o 

pensamento, este nada significa [...]”. Segundo Deleuze (2003, p. 89), não basta uma 

boa vontade nem um método bem elaborado para ensinar a pensar... Pode ser uma 

sandália. Uma foto. Um tazo. Uma bíblia. Uma rua. Um Bob Esponja. Uma pilha. Uma 

palavra. Um sorriso. Um vento. Uma professora. Um livro. Uma unha. Um dente. Um 

instrumento musical: 

 

 - Tia, você sabe o que é um saxofone? 

 
- É um instrumento de sopro e é muito grande. 
 
- Isso mesmo. Você sabe, lá na minha igreja tem muitos instrumentos musicais 
mas o que eu mais gosto é do saxofone. Meu pai até mi deu um cofrinho, pra 
mim juntá moedas, pra mim comprá o saxofone. O meu pai toca violão mas ele 
vai pedi pro rapaz que toca o sax pra me ensiná. 
  
- Mas o sax é grande e pesado pra você segurar... 
 
- Primeiro eu vou juntar dinheiro pra comprar, aí, até lá, eu já cresci um pouco. 
Eu quero ser um saxofonista. Tia eu vou desenhar um sax pra você. 
 
 

Professora:“todo mundo prestando atenção! Hoje vamos trabalhar uma letra do 

alfabeto. Quero palavras que comecem com a letra ‘j’ mas tem que ser de coisas que 

têm na escola... Olhem para as paredes, observem bem o ambiente...”. Ouve-se lá de 

trás: “Jorge, tia!”. A professora pede ao aluno que repita a palavra: “Jorge, tia!”. 

Retruca a professora:“que Jorge? Que Jorge? Não tem nenhum Jorge na sala!”. 

Responde a criança: “é o nome do meu pai, tia”. Professora:“mas eu quero nome de 

coisas que têm na es-co-la”. Criança:“mas o nome do meu pai começa com ‘j’”. 
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 - Vê, eu não posso falá o nome do meu pai... Sussurrou João. 

 
- Sabe como chama meu pai, tia? O nome dele é Fernando, mas ele não mora 
com a gente. Ele tem outra família. (Vivian) 
 
- Quem não mora comigo é minha mãe, ela mudou pra Linhares. (Débora) 
 
- Ela arranjou outro homem, né?. (Vivian) 
 
- Mentira, não foi por isso que ela foi embora. Minha vó disse que ela foi 
trabalhar! (Débora) 
 
- Mas todo mundo da rua sabe que ela arranjou outro homem. (Vivian) 

 

A professora chamou a atenção desse grupinho, porque os alunos estavam conversando 

– só que baixinho, como sussurrou Diego: “a tia não gosta que a gente conversa não 

mas a gente conversa, só que baixinho, né”, – quando sugeri que parassem de falar um 

pouco. Muito frequentemente eu ficava constrangida porque não queria perder a 

conversação das crianças, como esse fragmento transcrito acima, no entanto, mesmo 

percebendo que a professora não gostava eu usava a mesma tática das crianças. Espaços 

vazios. Isso tudo tem a ver com as linhas do tempo implicadas na produção de sentidos 

em que as crianças falam sobre suas redes vividas, marcadas pelo abandono, pelo 

desamor, mas também por invenções... O vazio que, em geral, é tido como ausência de 

sentido, é exatamente o contrário, nele acontece a produção de sentidos em que são 

elaboradas as forças do pensar e do aprender. Podemos perceber nessa produção que 

processos de vida e de conhecimento são inseparáveis. 

 

Sobras de algumas ex-travagâncias pela filosofia deleuziana  

 

Nos silêncios de nossa vida, por entre nossas memórias, se localizam os nossos devires 

minoritários e se eles gostam de ficar pelo meio é por força de sua potência em protestar 

e elaborar novos planos de resistência. E criar é resistir. Minoritário não tem qualquer 

relação com a quantidade, mas com aquilo que colocamos em questão numa certa lógica 

de funcionamento. Isso nos leva a perceber também que os processos de mudanças estão 

em curso nos movimentos do cotidiano. 

 

As minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode 
ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao 
qual é preciso estar conforme: por exemplo, o europeu médio adulto macho 
habitante das cidades... Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um 
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devir, um processo. Pode-se dizer que a maioria não é ninguém. Todo 
mundo, sob um ou outro aspecto, está tomado por um devir minoritário que o 
arrastaria por caminhos desconhecidos caso consentisse em segui-lo [...] 
(DELEUZE, 1992, p. 209). 

 

Tratando-se de Deleuze, autor que arrisco uma leitura nesta pesquisa, torna-se quase um 

imperativo, por força de seu pensamento filosófico, furtar-me a uma leitura conduzida 

por um fio temporal que se estenda “sobre” ela feito um decalque. O que me ocorre 

então é curtir suas idéias ou jogá-las fora na mesma intensidade. Nas dobras e nas 

sobras dessas leituras, no silêncio que se faz entre nós, me perder e me encontrar. O 

mais importante disso tudo não é escrever o que seu texto diz e nem o que sou capaz de 

explicar “sobre” ele. Falar daquilo que não sabemos e que ignoramos é uma forma de 

combater a imagem do saber entendida como o lugar da verdade e a fonte de todas as 

respostas. 

 

Por fora dos rigores dos organismos, o popular e o ignorante encontram sua genialidade 

e o seu número nos signos, ou seja, naquilo que os faz pensar sem medida. A medida 

limita e interrompe o devir. Ela pretende garantir a estabilidade das relações 

(hierarquizantes e excludentes) numa posição que só vale pela continuidade, enquanto 

os signos nos expõem à sua violência, inflamando nossa imaginação, constituindo-nos 

como um ser em devir que não pode ser antecipado. Sem a exata medida de tudo e do 

fundo do meu desconhecimento, é que pude me envolver com os escritos de Deleuze. 

Tal cumplicidade não tem explicação, só pode ser escrita de uma maneira amorosa... 

 

O que você tá fazendo aqui, tia? Ela é professora. Ela ensina. Tia, você tem filhos? 

Não... Então como é que você é professora? 

 

O que vamos fazer nas escolas nas quais pesquisamos? É possível separar os papéis e 

nos fixarmos num dos pólos, seja no de professora, seja no de pesquisadora? Na 

perspectiva das multiplicidades, os pólos não existem. No discurso da pesquisa 

positivista, há uma suposta separabilidade entre o sujeito e o objeto em que um dos 

pólos toma a cena central comandando a produção de sentido, determinando um lugar 

para o outro, produzindo dualismos. A abordagem de Lorena, “o que você ta fazendo 

aqui?”, nos obriga a pensar nos sentidos de nossas pesquisas, em suas implicações tanto 

ética quanto política. 
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A resposta do Rogério fala de sua experimentação. O tempo todo as crianças estão 

deslizando entre nós. Sua resposta disparou meu pensamento, potencializando uma 

escrita desse acontecimento. “Ela é professora. Ela ensina” lança uma suspeita sobre o 

suposto lugar de poder ocupado pela pesquisadora. Uma invenção, do tipo cartesiana, 

que tenta justificar a imagem de um saber especializado. Rogério coloca em questão o 

pensamento dualista traçando uma linha que não quer representar nem uma nem outra, a 

professora ou a pesquisadora. Ele traça uma linha que salta entre elas pronta para criar 

pondo em uso um devir minoritário criador de acontecimentos. Faz circular uma 

afecção. Encontramos nas crianças agenciamentos que nos transmitem um conjunto de 

afetos e de paixões heterogêneas que funcionam junto com os nossos. Nesses encontros, 

novas formulações aparecem na pesquisa mudando seu rumo e sua direção, no entanto o 

que aparece não é da ordem do esperado, é o novo, a diferença.  

 

Por isso, numa pesquisa cartográfica, desaparece tanto o sujeito quanto o objeto. Há 

entre eles uma ponte, uma troca recíproca: “[...] o que se passa entre os dois termos ou 

os dois conjuntos, é um estreito riacho que não pertence nem a um nem a outro, mas os 

leva, a ambos [...]” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 45). Não há, nesse pensamento, 

nenhum relativismo, do tipo vale tudo, mas uma implicação mútua em que ambos, 

sujeito e objeto, se transformam dificultando, dessa maneira, uma identificação que 

defina onde um começa e o outro termina. Uma pesquisa cartográfica visa descrever os 

encontros que nesse caso se passaram entre a pesquisadora e as crianças. Com isso 

Deleuze e Guattari querem dizer que não há um sujeito em si e muito menos um objeto 

pronto e acabado. A implicação é sempre o efeito de um encontro, ou seja, algo que se 

dá nas relações.  

 

Desta forma, torna-se quase impossível falar da existência de pesquisas em si. Essa 

palavra traz muitas marcas, entre elas, a frieza, a distância, a arrogância, a imagem de 

um saber... Tentei me esquivar dela de muitas maneiras. É provável que isso tenha me 

tornado mais sensível para perceber as questões que as crianças me colocavam durante 

o tempo em que estive com elas. As fotos, por exemplo, o David queria as suas porque 

não tinha nenhuma em sua casa e queria mostrá-las a seu pai. Acabei entregando-lhe 

todas as fotos em que ele aparecia. As vozes, a Vitória só queria ouvir sua voz no 

gravador! O Mateus e a Vivi também queriam o gravador para ouvir suas vozes, contar 

piadas e falar bobeiras. Os registros feitos ainda na sala: “o que você tanto escreve aí, 
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tia”? Certamente, ao me perguntar isso, Paulo percebeu que eu escrevia “sobre” sua 

turma e que estava ali na espreita em busca de “dados”, preenchendo o diário de campo. 

Depois desse episódio passei a fazer os relatórios em casa, ou mesmo no CMEI, após o 

horário de aula. No entanto, fui caça e caçadora – uma presa fácil. 

 
No final do primeiro semestre participei das reuniões com os pais. Trazer fragmentos 

dessas reuniões só faz sentido para retomar o caso da aluna Saionara, na medida em que 

suas linhas traçadas nos espaçostempos escolares, não fizeram nenhuma concessão aos 

significados existentes. Assim que terminou a reunião, aproximei-me de sua mãe para 

conversarmos um pouco sobre o que ela havia dito. Essa idéia ocorreu-me durante sua 

fala ao relatar que Saionara vinha manifestando desinteresse pela “creche”, dizendo que 

a professora passa um “dever” que ela não sabe fazer, referindo-se a uma lição do Pica-

Pau. Em nossa conversa, disse-me que sua “filha é muito inteligente e educada”; 

“Saionara adora ficá pegada nos caderno velho e nos livro usado”. Quase todas as 

tardes ela vai para a casa das primas mais velhas para brincar de estudar. Segundo a 

mãe, ela tem aprendido muito, e adora escrever o nome dos irmãos, que são cinco, o 

nome do pai, da mãe e o das primas. A mãe não entendeu muito bem o motivo pelo qual 

Saionara vem se desinteressando pela “creche”, mas deixou “pra lá”, saiu e foi embora.   

 

As linhas traçadas por Saionara são movidas por desejos que circulam noutros 

espaçostempos mais livres, “[...] são opções políticas para problemas, entradas e 

saídas, impasses que a criança vive politicamente, quer dizer, com toda força de seu 

desejo” (DELEUZE, 1995, p. 22). Uma ação política está ligada a percepções; e não são 

apenas percepções, elas envolvem encontros, relações e experimentações. A nova 

possibilidade de Saionara foi encontrada com as primas, quando inventa novas relações 

com o aprender, com o tempo, com o espaço... Com a ajuda de Deleuze, podemos dizer 

que, ao problematizar um espaçotempo, supostamente homogêneo, como o de sua sala, 

Saionara fez eclodir sua diferença, sua inexplicável diferença. Qualquer tentativa de 

explicarmos a existência da diferença, ela partirá de uma forma já dada, já conhecida 

sobre o outro.  
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Sala de aula vazia – uma casa de pensamentos: fragmentos de uma memória... 

 

“Tia, você sabe o que vai acontecer?”. Nunca sabemos de antemão o que vai acontecer. 

Menos ainda quando fazemos uma coisa pela primeira vez. Esse era o meu caso, na 

tentativa de construir um terrário em sala. Nenhum de nós compreendia o processo de 

montagem de um terrário. Contrariando a segura evidência de uma explicação, marca 

identitária de uma professora porta-voz da palavra salvadora para comunicar/explicar o 

que iria acontecer com as minhocas e as plantas, estávamos todos do mesmo lado, ou 

seja, estávamos do lado de uma aprendizagem.  

 

A experiência não pressupõe leis mecânicas entre as coisas – aprende-se na sala de aula 

e brinca-se no pátio, nem comunicações voluntárias; tudo é implicado, complicado, tudo 

é signo. O aprendiz é aquele que se expõe, que se afeta. Segundo Deleuze (2003), é o 

egiptólogo, aquele que interpreta, traduz, decifra. Nessa perspectiva, a aprendizagem 

não passa pela capacidade de explicar um objeto e apresentar domínio “sobre” ele – 

domínio do conteúdo. Essa é a fórmula da representação, que tenta submeter toda 

aprendizagem ao modelo da recognição. Ela consiste em buscar a resposta, ou seja, algo 

definido antes da experiência.  

 

Uma aprendizagem, diz Deleuze (2000), se dá de maneira indeterminada, involuntária, 

em que o aprendiz, ao invés de se arrogar da posse do saber arquivado na memória, ele 

é sensibilizado pelo signo ao ponto de permitir um envolvimento profundo com seu 

objeto de encontro. Profundo não tem nada a ver com o que está escondido, muito pelo 

contrário, o mais profundo é o intenso. Nesse sentido, não nos interessa saber ou não 

saber o que é o terrário, mas sentir e pensar “com” as crianças o que se passa na 

experimentação para chegarmos a uma resposta. 

 

Tudo se passou sem que nenhuma palavra remetesse a nossa curiosidade a um objeto de 

recognição, quero dizer, a uma definição prévia do que seria o terrário. O meu não 

saber a respeito do processo de montagem deixou espaços vazios nos quais as crianças 

puderam elaborar seus pensamentos. A ignorância da professora – quero dizer, o meu 

desconhecimento – não foi recebida com estranheza pelas crianças. Experimentamos 

juntos. 

 



 16 

A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de 
compreender. É, ao contrário, essa incapacidade, a ficção estruturante da 
concepção explicadora de mundo. É o explicador que tem necessidade do 
incapaz, e não o contrário, é ele que constitui o incapaz como tal. Explicar 
alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode 
compreendê-la por si só. Antes de ser o ato do pedagogo, a explicação é o 
mito da pedagogia, a parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e 
espíritos ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, 
inteligentes e bobos (RANCIÈRE, 2004, p. 23-24). 
 
 

Dia após dia, fazíamos o registro daquilo que conseguíamos perceber: os mapas das 

minhocas, o suor do vidro, o nascimento de mais minhocas, o brotinho da planta, as 

raízes... “Não tem ar pra respirar, como é que eles não morreram, tia? Mas as 

plantinhas não precisam de água pra viver? Como é que a água não secou? Se a gente 

abrir o vidro, eles morrem? Pode colocar mais bicho aí dentro?”. Os familiares 

também vinham curiosos: “É verdade que os bichos estão presos e não morreram, 

como é que pode? Tia, eu queria ver o planeta terra que ela falou que vocês estão 

fazendo aqui na sala”. A cada dia, novos problemas eram levantados pelas crianças. Na 

verdade, não demos conta de pesquisar sobre todas as questões elaboradas pelas 

crianças. 

 

O mais importante de todo o processo foi exatamente a problematização, a exaltação 

nervosa provocada pelo terrário. Mais importante do que o pensamento é o que dá que 

pensar (DELEUZE, 2003). Mas o que nos força a pensar?  

 

O signo. [Ele] é o objeto de um encontro; mas é precisamente a contingência 
de um encontro que garante a necessidade daquilo que ele faz pensar. O ato 
de pensar não decorre de uma simples possibilidade natural; é, ao contrário, a 
única criação verdadeira. A criação é a gênese do ato de pensar no próprio 
pensamento. Ora, essa gênese implica alguma coisa que violenta o 
pensamento, que o tira de seu natural estupor [...] (DELEUZE, 2003, p. 91). 

 

Sala de aula vazia, uma casa de pensamentos. Tempo vazio em que as aprendizagens 

ganham velocidade minando as formas e as organizações fechadas... Uma sala de aula 

feita de diferentes mundos que funcionam junto com os organismos controladores: hora 

do lanche, hora do recreio, hora do dever, hora da leitura, hora de ficar sentado. Sala 

vazia em que os sentidos de uma vida são produzidos, espalhando-se, rizomaticamente.  

 

O vazio e o esquecimento formam um meio indispensável ao aprendizado e ao 

pensamento. “Os físicos dizem: os buracos não são ausências de partículas, mas 
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partículas que andam mais rápido do que a luz” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 

46). A curiosidade atiçou a inteligência das crianças. Nesse exercício, ao invés de as 

crianças assimilarem um conteúdo já dado, elas interpretaram/decifraram os signos que 

o terrário lhes emitia. Elas se lançaram nessa atividade pensante colocando em jogo 

tudo o que sabiam e o que não sabiam. A primeira coisa que faziam ao entrar em sala 

era visitá-lo.  

 

O vazio a que nos referimos está implicado numa noção de tempo em que os signos 

pretendem valer pelo sentido construído/criado e não pelo sentido dado. Aí, o vazio é 

preenchido. Torna-se pleno de forças, sentimentos, paixões, sofrimentos, entre outros. 

Esse tempo implicado na interpretação de um signo são veios de criação, entrada para o 

novo. 

A arte não imita, mas isso acontece, primeiramente, porque ela repete, e 
repete todas as repetições, conforme uma potência interior (a imitação é uma 
cópia, mas a arte é simulacro, ela reverte a cópia em simulacros). Mesmo a 
repetição mais mecânica, mais quotidiana, mais habitual, mais estereotipada 
encontra o seu lugar na arte, estando sempre deslocada em relação a outras 
repetições com a condição de que se saiba extrair dela uma diferença para 
[estas outras] repetições. Isto porque não há outro problema estético a não ser 
o da inserção da arte na vida quotidiana. Quanto mais a nossa vida quotidiana 
aparece estandardizada, estereotipada, submetida a uma reprodução acelerada 
de objetos de consumo, mais deve a arte ligar-se a ela e dela arrancar [uma] 
pequena diferença [...] (DELEUZE, 2000, p. 462).  

 

Diante de tudo que foi vivido e sentido, arrisco em dizer que “pesquisar” o cotidiano da 

Educação Infantil, a partir da experiência de nossos personagens mirins, é caminhar 

para decifrar paradoxos, é perceber na repetição processos de criação. A despeito do 

que é dito “sobre” o cotidiano como sendo um dia igual ao outro, queremos afirmar, 

juntamente com Deleuze (2000), a partir do seu conceito de repetição, a capacidade de 

criação das crianças e a potência que elas têm para transformar as relações com os 

espaçostempos em que a vida escolar é tecida, diariamente... 
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