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Resumo 

O modelo seriado escolar distribui os alunos em séries com o objetivo de se evitar, segundo 

Foucault (1987), as “pluralidades confusas” e anular os efeitos das “repartições indecisas” para 

que se concretize a utopia panóptica e, portanto, disciplinar de se colocar cada indivíduo no seu 

devido lugar e em cada lugar, um indivíduo. O número expressivo de escolas/classes heterogêneas 

no Brasil oferece rica matéria-prima para que se produzam deslocamentos nas verdades 

pedagógicas naturalizadas em relação às formas de organização escolar e ao currículo. No entanto, 

tal matéria-prima fica obscurecida nos cursos de formação de professores. Os conceitos 

deleuzianos e guattarianos de rizoma e máquina de guerra são potentes para se pensar essas 

escolas/classes como espaço de resistência à lógica de se colocar cada indivíduo no “seu” lugar, 

desestabilizando o princípio da classificação dos saberes escolares, dos processos de ensino-

aprendizagem e de avaliação, permitindo o surgimento de espaços de diferença.  

Palavras-chave: Formação de professores; Escolas/classes heterogêneas, Currículo; Práticas 

educativas. 

 

 

Abstract 

The series model distributes the school students in series in order to avoid, according to Foucault 

(1987), the "confused pluralities" and to negate the effects of "undecided offices" for the 

materialization of the panoptic utopia and therefore to discipline and put each individual in their 

place and in every place, an individual. The significant number of schools/heterogeneous classes 

in Brazil offers a rich material to produce shifts in the pedagogical naturalized truths regarding 

forms of school organization and curriculum. However, this raw material is obscured in training 

courses for teachers. The Deleuzian and the Guattariano concepts of rhizome and war machine are 

powerful to think about these schools/classes as a space of resistance to the logic of placing each 

individual in "their" place, destabilizing the principle of classification of school knowledge, of the 

processes of teaching-learning and the evaluation of the practices of the teacher, allowing the 

emergence of spaces of difference. 

Keywords: Teacher Training; Schools/Heterogeneous Classes; Curriculum; Educational Practices. 
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Conversas inaudíveis... 
 

Quem vive num labirinto, tem fome de caminhos. 

(COUTO, Mia, 2011 p. 130). 

 

Mia Couto (2013), em uma de suas muitas obras, conta a história de Rosa Caramela, “a 

corcunda que era a mistura das raças todas” (Ibidem, p. 13). Dentre os mais curiosos 

hábitos, ela tinha um que era intolerável à cidade: cuidar de estátuas que habitavam os 

jardins e palavrear com elas. Diremos hábito estranho já que estátua não ouve nem 

responde. Conta-se que passava horas a pedir-lhes que “saíssem das pedras”. Nada ocorria! 

Duas hipóteses: ou as palavras pronunciadas por Dona Rosa Caramela careciam de força 

para alcançar os altos pedestais ou então os ouvidos de tais estátuas estavam endurecidos 

demais pelo efeito do tempo para escutar suas lamúrias. Enfim, sabe-se que sequer ocorria 

um sorriso de agradecimento pelo pano leve que, ao deslizar pelo rosto pétreo, retirava-lhe 

o pó acumulado pelo tempo. A alma que Dona Rosa Caramela punha em suas conversas 

com as estátuas era de assustar muitos. Afinal, dirigir-lhes à palavra como se fossem gente 

viva era algo inaceitável, iniciativa de louco.  

As palavras inaudíveis de Dona Rosa Caramela saem das páginas de um livro de ficção 

e adquirem corpo e vida quando pensamos na invisibilidade de algumas práticas docentes 

nos cursos de formação de professores. É justamente disso que neste texto queremos tratar. 

No entanto, nossa aposta não está na suposta surdez de professores e professoras que 

trabalham nas licenciaturas, mas na ideia de que certas práticas educativas provocam com 

tanta intensidade as contradições de uma época que são ofuscadas, emudecidas e passam 

despercebidas por seus contemporâneos. Como diz Bauman: 
 

O estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a segurança da vida diária. 

Ele vem de longe; não partilha as suposições locais – e, desse modo, ‘torna-se 

essencialmente o homem que deve colocar em questão quase tudo o que parece 

ser inquestionável para os membros do grupo abordado’. (1998, p. 19).  

 

De forma mais específica, este texto se propõe a problematizar a invisibilidade das 

classes heterogêneas
1
 que se localizam nas mais diferentes regiões do Brasil – tanto na zona 

rural quanto na zona urbana – e que insistem em “palavrear” conosco. Para ajudar-nos 

nessa empreitada, faremos um esforço no sentido de despetrificar nossos ouvidos para 

escutar cinco professoras do interior de Palhoça, município do Estado de Santa Catarina. 

Para guiar nossa escrita e, de certo modo, facilitar a leitura, compomos nosso texto em duas 

partes: a primeira problematiza essa invisibilidade, a segunda afirma a potência latente 

nessa forma de organização escolar em termos pedagógicos.  

 
 
1. A invisibilidade 
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Dados estatísticos recentes contradizem o discurso do senso comum de que as 

escolas/classes heterogêneas não seriam quantitativamente expressivas no cenário 

brasileiro. De acordo com o censo escolar de 2008, esta modalidade de organização escolar 

corresponde a 56,45% do total das escolas do campo, ou seja, pode-se inferir que existem, 

aproximadamente, mais de 48 mil estabelecimentos de educação fundamental organizados 

de modo exclusivamente heterogêneo, atendendo a uma demanda de cerca de 1,3 milhões 

de alunos (Projeto Base Escola Ativa 2010). Esse pressuposto equivocado é, dessa forma, 

desconstruído a partir destes dados reveladores, indicando que essa realidade escolar é 

muito mais presente do que se quer acreditar.  

Se, por um lado, os dados estatísticos confirmam a existência de escolas/classes 

heterogêneas em números expressivos, por outro lado, verificamos uma estranha 

invisibilidade nos cursos de formação de professores e nas pesquisas que tenham como eixo 

problematizador questões inerentes a essa realidade (Alves, 2005; Souza e Faria Filho, 

2006). Nossas professoras entrevistadas
2
, ao rememorarem as trajetórias percorridas em 

seus cursos de graduação em Pedagogia, denunciam:  
 

Professora Rose: Nunca falavam nada [das classes heterogêneas]. Só das 

maiores [escolas urbanas]. A zona rural ficava à deriva. Não podia fazer junto, 

então eu falava por série. Mas na prática eu fazia junto porque não dá pra tapar 

os ouvidos das crianças.  

 

Professora Carla: Não tinha importância nenhuma [classe multisseriada]. Tinha 

certa discriminação. Eu queria fazer estágio na minha escola. Mas ela só dizia: 

fica pra depois. A maioria é que pesava. 

 

Podemos inferir que a invisibilidade das escolas/classes heterogêneas é um efeito de 

uma representação social que as colocam em gradiente de inferioridade em relação às 

escolas urbanas seriadas. Inferioridade forjada pelo pressuposto de que a escola urbana 

seria hierarquicamente superior. A fala de outra professora oriunda dessa realidade 

“invisível” denuncia o quanto essa representação é reforçada pelo modo como, não raras 

vezes, essa escola é nomeada: “ela é vista como escolinha” ou, em outras palavras, “a 

escolinha que é possível ter” (Pereira, 2010, p. 104) (grifos nossos). A força que o caráter 

diminutivo, através da linguagem verbal, atribui a essa escola entrelaça-se à ideia da 

suposta precarização do ensino e da aprendizagem vigentes nessas escolas e classes e a 

reforça. Não só a linguagem verbal contribui para a construção dessas representações 

identitárias hierarquizadas, mas também as práticas não discursivas acabam posicionando-a 

as margens do que se pressupõe como uma “educação de qualidade”
3
.  

Aliado ao pressuposto equivocado da “escolinha”, soma-se o fato da frequência com 

que os professores formadores anulam a potência dessa forma de organização escolar, 

dissimulam a sua expressiva ocorrência ou simplesmente desconversam, conforme 

constatamos nas seguintes falas de três professoras: 
 

Professora Ana: [...] os professores tinham desconhecimento, nos tratavam 
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iguais. Eles diziam: mas tu tens poucos alunos, divide o quadro [...] 

 

Professora Beatriz: [...] os professores achavam complicado. Como passar dois 

conteúdos diferentes? São dois planejamentos, eles acabavam desconversando, 

até que eu me acostumei e ficava quieta [...]  

 

Professora Flávia: Quando eu falava em multisseriada... é um contra trinta, não 

era relevante. 

 

As tentativas de homogeneização das práticas pedagógicas e de obscurecimento de um 

trabalho diferenciado para as classes heterogêneas ficam evidenciadas em tais depoimentos. 

A proposição “divide o quadro” implica no reconhecimento da necessidade de 

classificarmos, de seriarmos nosso estudante e, de modo mais radical, propõe que “[...] o 

mundo consiste em entidades discretas e distintas” (Bauman, 1999, p. 9), sendo possível – e 

recomendável – estabelecer uma estrutura mais fácil de aprender. Contudo, é essa mesma 

estrutura que acaba dificultando e, por vezes, impossibilitando a potência da multiplicidade 

que se “ex-põe” na heterogeneidade. Isso nos leva a pensar que a fronteira-série parece 

devolver, mesmo que somente na forma discursiva, o acalento da ordem estabelecida.  

No entanto, mesmo que de forma embrionária, acreditamos que a existência de 

escolas/classes heterogêneas poderia ser tomada como uma condição propícia no sentido de 

ali se fazer germinar um processo de ensino e aprendizagem inovador e criativo, de 

exercício de pensamento, de laboratório de experiências de práticas educativas e de 

processos avaliativos diferentes daqueles tradicionalmente instituídos nas classes seriadas, e 

que, em termos políticos-pedagógicos, se afastaria do modelo de organização escolar 

seriado. Inovador e criador em termos de experiências educativas, tanto por parte daquele 

que aprende quanto por parte daquele que ensina, no sentido que destitui a série como 

princípio ordenador e como fundamento para as ações pedagógicas, nos tirando, assim, de 

uma zona de conforto historicamente construída e naturalizada.  

Dito de outra forma, o fato de termos, em uma mesma sala de aula, alunos que, em 

uma escola seriada, estariam provavelmente distribuídos em diferentes séries/anos acabaria 

por movimentar/tensionar – e quem sabe mesmo até produzir rupturas – o pensamento de 

professores e pesquisadores para que novos agenciamentos possam ser pensados, propostos 

e colocados em prática em relação ao campo do currículo, de um modo mais específico, e 

da organização escolar, de um modo mais amplo. Isso, contudo, não significa que a simples 

existência de classes heterogêneas seja o suficiente para o exercício de práticas educativas 

criativas. É preciso considerar que a perspectiva político-pedagógica que, aqui, defendemos 

vai totalmente de encontro às tradicionais práticas realizadas em muitas escolas 

heterogêneas, ou seja, práticas que se limitam à junção de várias séries em uma única 

turma, portanto, ainda pautadas pela lógica da seriação. Para isso, os professores sentem-se 

“naturalmente” impelidos a dividir o quadro, fragmentar o tempo e o espaço, separar as 

tarefas de uns e de outros, traduzindo uma prática que mantém o professor enraizado a um 

modelo de trabalho pedagógico que insiste e se esforça para estabelecer paredes 



 
CLAUDIA G. DUARTE e LEONIDAS R. TASCHETTO 
 
 

 
54 

imaginárias. 

Para contribuir com o fortalecimento dessas discussões, tal exercício de pensamento 

exige que abandonemos nossa zona de conforto, que possamos suspender, mesmo que de 

forma provisória, os referentes até então constituídos, os “doadores de sentido anteriores” 

(Silva, Corazza, Zordan, 2004, p. 9). Essas discussões desdobram-se em diferentes focos de 

investigação, tais como práticas pedagógicas, avaliação, políticas públicas, dentre outros. 

Nossa intenção, neste ensaio, centra-se nas possibilidades de pensarmos a problemática do 

currículo desde a perspectiva de alguns conceitos da Filosofia da Diferença, pois a 

existência, no cenário brasileiro, dessa forma de organização escolar oferece rica matéria-

prima para que possamos efetuar deslocamentos nas verdades pedagógicas naturalizadas 

sobre a organização do currículo escolar. 

Não é irrelevante sublinhar que os cenários onde encontramos essas escolas e classes 

heterogêneas são caracterizados de modos bastante diversos, com desenhos os mais 

diferentes, sobretudo porque é preciso que consideremos as dimensões continentais do 

Brasil e as profundas diferenças regionais no que se refere a múltiplos fatores: econômicos, 

políticos, étnicos, culturais, geográficos e socioambientais. Essa consideração, por si só, já 

nos afasta de qualquer pretensão de estabelecer generalizações. No entanto, percebe-se, 

através de pesquisas sobre o tema, a existência de certas regularidades nas escolas/classes 

heterogêneas que nos desafiam e provocam a pensar o currículo desde outro lugar.  

 
 
2. A potência latente: conversas entre a Filosofia da Diferença, o currículo e 

escolas/classes heterogêneas  
 

Embora a Educação e o currículo não tenham se constituído em temas de estudo para a 

dupla Deleuze e Guattari, seu pensamento filosófico têm sido fonte de inspiração para se 

problematizar questões contemporâneas específicas do campo da Educação. Conceitos 

como, por exemplo, pensamento-árvore, pensamento-rizoma, literatura maior, literatura 

menor, dentre outros, podem ser ressignificados no campo educativo. Exemplos dessas 

ressignificações encontram eco nos estudos de alguns pesquisadores brasileiros (Corazza, 

2006; Corazza & Tadeu, 2004; Gallo, 2003) que têm se dedicado a problematizar o campo 

do currículo escolar a partir de conceitos advindos da filosofia de Deleuze e Guattari. Silvio 

Gallo (2003), por exemplo, tem nos instigado a pensar o currículo desde duas diferentes 

perspectivas: currículo-árvore e currículo-rizoma, ou, de uma forma mais ampla, educação 

maior e educação menor. É a partir desses conceitos que gostaríamos de pensar as 

potencialidades das escolas/classes heterogêneas como configurações capazes de provocar 

rachaduras/fissuras na ideia de uma educação alicerçada no modelo da seriação escolar.  

Propomos, aqui, uma correspondência entre os conceitos de ciência de Estado e 

currículo-árvore, de um lado, e os conceitos de ciência menor e currículo-rizoma, de outro 

lado. Mas, antes disso, conceituaremos ciência de Estado e ciência menor para, num 

momento posterior, pensarmos as implicações pedagógicas de uma escola/classe 

heterogênea que funcionasse desde a lógica da não-seriação.  
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Para Deleuze e Guattari, a ciência de Estado – ou ciência maior – é aquela que se 

sustenta e que territorializa, finca estacas, estabelece cercas, marca posições, a partir de 

proposições oriundas do método científico, onde, para conhecer, é preciso isolar o objeto, 

fragmentando-o, atingindo suas partículas últimas para melhor estudá-lo e compreendê-lo, 

ou seja, parte-se de um modelo cartesiano de decomposição. Esse modelo de ciência 

também organiza, classifica, designa os elementos que se organizam do menor ao maior, do 

periférico ao centro, do mais simples ao mais complexo, construindo teorias com graus de 

hierarquias, divisões e subdivisões, ramificações, pois, segundo Deleuze e Guattari, ele 

precisa “dispor de uma forte unidade principal, a do pivô, que suporta as raízes 

secundárias”
 
(1980, p.11). Significa dizer que as ciências de Estado objetivam estabelecer 

afirmações generalizáveis, universalizantes, constituindo-se num modelo totalitário, 

absoluto e encharcado de verdade na medida em que nega outras formas de conhecimento, 

de racionalidade, de vida que não se pautam pelos seus princípios epistemológicos e regras 

metodológicas. Tal característica totalitária é aferida por Deleuze e Guattari (Idem) ao 

nomeá-la também de ciência imperial ou ciência régia. Para a ciência de Estado, o 

currículo precisa se organizar de modo arbóreo ou, em outras palavras, desde a lógica 

cartesiana, distribuindo todos os seus elementos do conjunto em modulações, graus de 

complexidade. Para Deleuze e Guattari, a imagem da árvore é utilizada para ilustrar a forma 

de organização do pensamento que hierarquiza, classifica e estratifica. Segundo Gallo, “[...] 

embora seja uma metáfora botânica, o paradigma arborescente representa uma concepção 

mecânica [e hierárquica] do conhecimento e da realidade, reproduzindo a fragmentação 

cartesiana do saber, resultado das concepções científicas modernas” (2003, p. 89).   

Nessa perspectiva, o currículo-árvore pressuporia certa linearidade e trabalharia de 

forma ordenada, estruturada, classificando o conhecimento e colocando-o em uma ordem 

que iria de noções mais simples às mais complexas. Estaria aí presente a noção de seriação. 

Para cada série escolar, um grupo de conhecimento. E para cada conjunto de 

conhecimentos, uma série escolar. 

A obra foucaultiana Vigiar e Punir pode ser considerada um divisor de águas em 

relação às análises até então empreendidas sobre as instituições de sequestro. Ao analisar as 

organizações militares, as fábricas, as prisões, os conventos, as casas de correção e demais 

instituições disciplinares, Foucault (1987) estabelece aproximações e semelhanças com o 

modo de organização escolar, destacando algumas especificidades que passam a fazer parte 

do cenário escolar, desde nosso ponto de vista, e que dialogam com o tema que aqui 

estamos propondo. Para ele, o modo de organização tanto militar quanto escolar inicia, a 

partir do século XVIII, com os processos de divisão/decomposição: divisão dos tempos e 

espaços, de horas práticas e teóricas, conhecimentos simples e complexos. De forma geral, 

a ordem embutida nessa lógica é a de classificar o máximo possível, de estabelecer séries 

de séries. Através dessa minuciosa classificação, seria possível otimizar o tempo a fim de 

tornar o corpo mais dócil e produtivo. Segundo Foucault: 
 

Esse é o tempo disciplinar que se impõe pouco a pouco à prática pedagógica – 

especializando o tempo de formação e destacando-o do tempo adulto, do tempo 
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do ofício adquirido; organizando diversos estágios separados uns dos outros por 

provas graduadas; determinando programas, que devem desenrolar-se cada um 

durante uma determinada fase, e que comportam exercícios de dificuldade 

crescente; qualificando os indivíduos de acordo com a maneira como 

percorreram essas séries. (Foucault, 1987, p. 144) 

 

Nesse sentido, o modelo de organização escolar pautado na lógica da seriação parte 

desse mesmo princípio, sobretudo porque os alunos são distribuídos em séries a fim de se 

evitar, como diz Foucault, as “[...] pluralidades confusas [e] anular os efeitos das 

repartições indecisas” para que se concretize a utopia panóptica e, portanto, disciplinar, de 

se colocar “cada indivíduo no seu lugar; em cada lugar, um indivíduo” (Foucault, 1987, p. 

131) “[...] de maneira que cada indivíduo se encontra preso numa série temporal, que define 

especificamente seu nível ou sua categoria” (Ibidem, p. 144). 

Por último, poderíamos pensar que a ciência de Estado está intimamente ligada com 

aquilo que Gallo (2003) denomina de educação maior, uma educação baseada nos “planos 

decenais e nas políticas públicas de educação, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da 

constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pensada e produzida 

pelas cabeças bem-pensantes a serviço do poder” (Ibidem, p. 78). Assim, é possível inferir 

que a educação maior está fundamentada nos princípios de uma ciência de Estado que, 

como dito anteriormente, classifica, organiza, hierarquiza a fim de se constituir em uma 

máquina de controle que tem por objetivo a produção de indivíduos em série.  

E como se define ciência menor – ou ciência nômade – e que tipo de currículo 

demandaria? De forma mais ampla, em que esta se diferencia da ciência de Estado – ou 

ciência maior? Deleuze e Guattari referem que a ciência menor tem um desenvolvimento 

excêntrico, totalmente diferente das ciências de Estado. Primeiro, comecemos pela difícil 

caracterização de uma ciência menor por eles apontada: “Há um gênero de ciência, ou um 

tratamento da ciência, que parece bastante difícil de classificar, e cuja história é até difícil 

seguir. Não são ‘técnicas’, segundo a acepção costumeira. Mas tampouco são ‘ciências’, no 

sentido régio ou legal estabelecido pela História.” (1980, p. 446, tradução nossa). 

Assim, as ciências nômades não chegam a se configurar em um modelo de ciência, não 

no sentido que nos habituamos a pensá-las. Elas “são” marginais em relação às ciências de 

Estado. O sentido de marginal, contudo, não quer dizer que elas estão à margem, porque 

sobreviveriam das “sobras” deixadas pelas ciências de Estado, mas, sobretudo, porque não 

têm o mesmo estatuto conferido a essas ciências. Poder-se-ia mesmo dizer que se trata de 

“ciências” que divergem profundamente da lógica de organização e funcionamento das 

ciências maiores.  

Tais divergências podem ser entendidas no sentido de que as ciências menores não têm 

qualquer pretensão de totalidade, infinitude, vida eterna, uma vez que sua natureza lhes 

permite conviver serenamente com a contradição, incompletude, finitude, ambivalência ou 

“inverdades”; têm vocação solidária, dispensando a necessidade de se atribuir uma autoria 

para o conhecimento por elas produzido. Este, por sua vez, é nômade, desterritorializado, 

ou seja, pertence a um “espaço sem fronteira, não cercado”, que pode transitar nos mais 
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diferentes territórios sem impor sua natureza (Deleuze; Guattari, 1997, p. 51). Além disso, 

está amalgamado com o contexto em que se produz, bem diferente da lógica que sustenta as 

ciências de Estado, que têm toda uma preocupação em constituir um conhecimento 

desencarnado do humano que resulte em uma ossatura idealizada: estrutura... 

desenvolvimento... evolução... máquina binária... dicotomia...  

A educação menor pode ser articulada com o conceito de ciência menor ou de ciência 

nômade, porque “[...] uma educação menor é um ato de revolta e de resistência. Revolta 

contra os fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trincheira, 

como a toca do rato, o buraco do cão” (Gallo, 2003, p. 78). A educação menor, neste 

sentido, provoca desterritorializações, faz escapar qualquer tentativa de demarcação, de 

fixação, de enraizamento de absolutismos, de normas ou de ordens pré-determinadas. 

Contrapondo os objetivos de uma fragmentação cartesiana, a educação menor não está 

interessada em buscar a unidade originária, pois, de forma contrária, ela busca “destituir o 

fundamento, anular fim e começo” (Deleuze; Guattari, 1995, p. 37). Nesse sentido, para 

problematizar o currículo, a imagem da árvore será substituída pela imagem do rizoma.   

As características dessa nova configuração se distinguem radicalmente da imagem da 

árvore como representação do mundo e do pensamento. As ideias de fundamento, de eixo 

central, de estrutura, são abandonadas. No rizoma não encontramos uma raiz central, um 

eixo de sustentação. O fim e o começo são anulados. A força está no meio, no intermezzo. 

Contudo,  
 

[...] o meio não é uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem 

velocidade. Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de 

uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um 

movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, 

que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio. (Deleuze; Guattari, 

1995, p. 37). 

 

Portanto, nessa lógica de pensamento não será possível estabelecer níveis hierárquicos 

muito precisos. As linhas de fuga serão múltiplas e, por isso mesmo, também serão 

múltiplas as conexões transversas, as entradas e saídas. Nessa perspectiva é possível pensar 

a existência de um currículo-rizoma. Em contraposição ao modelo de currículo-árvore, o 

currículo-rizoma quebra com o princípio da linearidade, pois possui múltiplas entradas, 

funciona por platôs, abrindo-se ao devir: “[...] não existem pontos ou posições num rizoma 

como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas [...] Um 

rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma 

ou outra de suas linhas e segundo outras linhas” (Deleuze, 1995, p. 17-18). Assim, 

podemos entendê-lo como um mapa aberto que está constantemente sendo retraçado, 

reconfigurado, com seus territórios que, móveis, resistem a qualquer tentativa de fixidez. 

Dadas as características da ciência menor e do currículo-rizoma por ela exigidas, como 

é possível pensar as potencialidades latentes na forma de organização escolar heterogênea? 

A escola/classe organizada de modo heterogêneo pode se configurar em um espaço de 



 
CLAUDIA G. DUARTE e LEONIDAS R. TASCHETTO 
 
 

 
58 

resistência/diferença, justamente porque subverte a tradicional lógica da seriação. Sua 

forma de organização acaba por minar o princípio da hierarquia que insiste em classificar 

os saberes escolares, os modos de avaliação, as práticas docentes e, por fim, os próprios 

sujeitos. Seu caráter subversivo carrega em si a potência de minar, de romper com a norma, 

de constituir-se em uma máquina de guerra que poderia “contaminar”, desestabilizar, 

produzir fissuras na educação maior e, por conseguinte, desautorizar a lógica por ela 

estabelecida. De forma geral, poderíamos dizer, como afirma Gallo, que a educação menor 

tem a potência de, “[...] de dentro da máquina opor resistência, quebrar os mecanismos, 

como ludistas pós-modernos, botando fogo na máquina de controle, criando novas 

possibilidades” (2003, p. 81).  

Para Deleuze e Guattari, a máquina de guerra é um agenciamento linear construído 

sobre linhas de fuga que não tem, absolutamente, a guerra por objeto. Contudo, há casos 

em que ela toma a guerra por objeto, mais precisamente “[...] quando os aparelhos de 

Estado se apropriam da máquina de guerra que a princípio não lhes pertencia” (Deleuze, 

1992, p. 47). Assim, é preciso que se distinga a máquina do aparelho ou, mais 

especificamente, a máquina de guerra do aparelho de guerra. Este último assume a forma 

de interioridade que nos habituamos a tomar por modelo e referência – no caso, a escola 

seriada. Apesar de gozar de uma pretensa autossuficiência, o aparelho vampiriza as 

potências nômades, porém sempre visando a domesticá-las, disciplinarizá-las, estratificá-

las. O aparelho se organiza em forma de estrutura, de totalização, completude, já a 

máquina, segundo Guattari (1992, p. 49)), “[...] é atormentada por um desejo de abolição. 

Sua emergência é acompanhada pela pane, pela catástrofe, pela morte que a ameaçam”. O 

aparelho tem por objetivo transformar a máquina em estrutura. Segundo Zourabichvili 

(2004, p. 66-67), “[...] é somente quando é apropriada pelo Estado que, “separada do que 

pode”, ela toma a guerra por objeto: esta muda então de sentido ou de “regime de signos”, 

uma vez que não é mais o mesmo agenciamento; de guerrilha, ela passa a operação 

militar”. 

O simples fato dessa escola/classe se constituir em um cenário que abriga, no mesmo 

espaço, sujeitos que não estão classificados pela lógica da seriação tornaria possível a 

constituição de um terreno fértil para se gestar um currículo-rizoma, já que este opera com 

um conhecimento que não tem compromissos com fundamentos, unidades, progressão, 

desenvolvimento, pois, de forma contrária, ele flui... atravessa fronteiras... é nômade...  

vagabundo. É pura intensidade.  

Além de constituir-se em espaço de resistência/diferença e de possibilitar a 

configuração de um currículo-rizoma, a escola/classe heterogênea é um território que torna 

possível o encontro de bandos. Deleuze e Parnet (1998) se perguntam sobre a positividade 

do encontro de bandos:  
 

[...] o que há de bom em um bando, em princípio, é que cada um cuida de seu 

próprio negócio encontrando ao mesmo tempo os outros; cada um tira o seu 

proveito, e que um devir se delineia, um bloco, que já não é de ninguém, mas 

está “entre” todo mundo, se põe em movimento como um barquinho que as 
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crianças largam e perdem e que outros roubam (Ibidem, p. 17) (grifo nosso).   

 

Deleuze e Guattari estabelecem uma diferenciação entre bandos (matilhas) e grupos 

(massas). O grupo funciona reproduzindo o modo-indivíduo, procurando sempre marcar as 

identidades de seus membros para evitar as multiplicidades confusas. Nos grupos, a 

qualquer momento, pode irromper microfascismos cristalizadores de bloqueio dos devires, 

pois eles reproduzem a forma-Estado que por hábito tomamos por modelo e referência, 

portanto a sua lógica de trabalho é a do aparelho e não a da máquina. Os bandos, por sua 

vez, têm um funcionamento excêntrico, semelhante ao da matilha, pois, no momento do 

encontro coletivo, cada um se entrega à festa, porém preservando certa atitude nômade, no 

sentido de que, a qualquer momento, cada um retornará ao seu próprio movimento:  
 

[...] na matilha, cada um permanece só, estando, no entanto, com os outros (por 

exemplo, os lobos-caçadores); cada um efetua sua própria ação ao mesmo tempo 

em que participa do bando [...] a matilha, mesmo em seus lugares, se constitui 

em uma linha de fuga ou de desterritorialização que faz parte dela mesma, a qual 

ela dá um valor positivo, enquanto que as massas [grupos] só integram tais 

linhas para segmentarizá-las, bloqueá-las, afetá-las com um signo negativo 

(Deleuze; Guattari, 1980, p. 46-7, tradução nossa). 

 

Dessa forma, não há a intenção de se instituir um espaço de sala de aula que 

construa/reforce modelos identitários, projetos únicos, grupos homogêneos, mas justamente 

o contrário, ou seja, uma sala de aula como espaço geográfico sem começo ou fim, entrada 

ou saída, apenas linhas de fuga que permitam encontros de bandos. Percebemos, assim, que 

esta forma de organização escolar contribui para que se desestabilize a lógica da educação 

maior e, por tabela, do trabalho pedagógico seriado. No entanto, será preciso cartografar, 

cavocar ainda mais a toca do rato e o buraco do cão para que essa forma de organização da 

sala de aula se constitua como espaço de resistência, como trincheira, conforme sublinha 

Gallo (2003).  

Mas voltemos à nossa história inicial. Diz-se que a intenção mesma de Dona Rosa 

Caramela era “curar a cicatriz das pedras” (Couto, 2013,p.14). Talvez, suavizar a dor de 

tamanha exposição sempre ao mesmo... ao mesmo ar... ao mesmo território... 

Quem sabe seja essa também a mesma intenção de uma jovem professora que trabalha 

em uma escola heterogênea na comunidade de Três Barras, em Palhoça, e que, cursando 

Pedagogia, afirma:  
 

Professora Beatriz: Eu ainda tenho esperança que eles falem!      

 

 

Notas 

 
1
 Denominamos, neste texto, as escolas/classes multisseriadas de heterogêneas na tentativa de extrair o alicerce “série” 

estabelecido na/pela linguagem. Neste sentido, o termo heterogêneo está adjetivando essa forma de funcionamento 

escolar no sentido da necessidade de se estabelecer uma tensão com o paradigma disciplinar, homogêneo, 
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universalizante a partir do qual as classes seriadas têm sido consideradas, na tentativa de provocarmos um processo de 

desnaturalização dessa forma de organização escolar, que é datado historicamente. Por outro lado, é preciso considerar 

a existência de outros usos do termo heterogêneo para escola/classe – que concordamos, mas não é nosso foco de 

discussão neste texto – como, por exemplo, os que tomam toda e qualquer classe como heterogênea em função das 

marcas culturais a partir das quais os sujeitos constituem suas identidades e das negociações que daí decorre. 
2
 Para preservar as identidades das professoras entrevistadas, optamos por substituir os nomes verdadeiros por 

pseudônimos. A transcrição das falas das professoras manteve a sua forma ipsis litteris. 
3 Algumas expressões empregadas neste texto estão entre aspas para indicar que essas não podem ser tomadas como não 

problemáticas. Assim, as grifamos dessa forma, pois as aspas, segundo Rorty (2007), quando colocadas em uma palavra 

ou expressão, prenunciam certa inquietude em relação à linguagem utilizada. 
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