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Resumo 

Problematiza as redes tecidas por educadores e estudantes entre os currículos e as culturas 

praticados nos cotidianos das escolas com as quais são realizadas as pesquisas dos autores, com o 

objetivo de cartografar os desdobramentos dessas redes na produção das complexas relações entre 

clichê, identidade e diferença. Argumenta sobre a constituição de um campo problemático que não 

tem a ver com a ideia de resolução de problemas, mas com algo que se aproxima do conceito de 

acontecimento que vai se dando junto a encontros e que resiste e combate o modelo hegemônico 

de pesquisa, se metamorfoseando-se e hibridizando-se para não se deixar nem nomear nem 

capturar em sua complexidade. Caracteriza o campo problemático a partir dos planos de 

composição dos movimentos de produção de dados e de realização de das referidas pesquisas, do 

deslocamento conceitual de identidade para processos de identificação, dos clichês produzidos nos 

currículos em redes e, ainda, da suspeita das análises que atribuem aos documentos curriculares 

prescritivos a possibilidade de apagamento da diferença nos cotidianos escolares. Assume a ideia 

de acaso como condição de desconstrução dos clichês nos cotidianos das escolas, na medida em 

que potencializa a dimensão de política e de inventividade desses cotidianos.  

Palavras-chave: Currículo. Cultura. Identidade. Clichê. Diferença. 

 

Abstract 

It questions the networks woven by educators and students between the curricula and culture 

practiced in the everyday life of schools in which the authors’ investigations are carried out. The 

goal is to map the unfolding of these networks in the production of complex relationships between 

cliché, identity and difference. This study argues about the constitution of a problematic field that 

has nothing to do with the idea of problem solving, but with something close to the concept of 

event, which takes place among meetings and resists and combats the hegemonic model of 

research, metamorphosing and hybridizing not to be named or captured in its complexity. This 

study characterizes the problematic field based on composition plans of data production and 

performance of the research in question; of the conceptual displacement of identity to 

identification processes; of the clichés produced in the networked curricula; and also of the 

suspicion of analyses that provide prescriptive curricular documents with the possibility of erasing 

the difference in school everyday life. We assume the idea of chance as a condition to deconstruct 

clichés in school everyday lives as this strengthens the political and inventive features of these 

routines.  

Keywords: Curriculum. Culture. Identity. Cliché. Difference.  
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Introdução 
 

Ser um <bando>: os bandos passam pelos perigos mais extremos, reformar 

juízes, tribunais, escolas, famílias e conjugalidades. Mas o que há de positivo 

num bando, em princípio, é que cada um trata daquilo que lhe diz respeito ao 

mesmo tempo que encontra os outros, cada um recolhe a sua parte dos 

despojos, e um devir é esboçado, um bloco põe-se em movimento, já sem 

pertencer a ninguém, mas <entre> todos, como um barquinho solto por criança 

e perdido, que outros roubam  

(DELEUZE; PARNET, 2004, p.20). 

 

O presente texto tem como principal interesse problematizar (REVEL, 2004, 2011) as 

redes tecidas por educadores e estudantes entre os currículos e as culturas praticados nos 

cotidianos das escolas com as quais pesquisamos, tendo em vista os seus desdobramentos 

na produção das complexas relações entre clichês, identidades e diferenças. Inspirados em 

Foucault (In: REVEL, 2004, 2011), entendemos por problematização não a representação 

de um objeto preexistente, mas o conjunto de práticas discursivas ou não discursivas que 

faz algo entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o 

pensamento.  

A problematização é, portanto, para o autor, uma prática filosófica que corresponde a 

uma ontologia da diferença, ou seja, o reconhecimento da descontinuidade como 

fundamento de todo ser. Essa descontinuidade que caracteriza nossas vidas nos ajuda a 

pensar na noção de bando trazida na epígrafe deste texto e que tem a ver com o fato, de que 

em um bando, cada um trata daquilo que lhe diz respeito, ao mesmo tempo em que se 

encontra com tantos outros, o que possibilita que o devir seja esboçado, mas nunca 

planejado, uma vez que o movimento que se institui nessas redes já não pertence a 

ninguém, mas se situa entre todos, nos intermezzos que são produzidos nesses encontros. 

Essa noção afirma a ideia de Deleuze e Parnet (2004) de que as relações são exteriores a 

seus termos e acontecem sempre no meio, quando, então, as coisas começam a viver.  

A noção de problematização em Foucault nos leva aos argumentos de Clareto (2011) 

sobre a possibilidade de constituição de um campo problemático na pesquisa. Para a autora, 

é preciso dissociar o sentido de problemático da ideia de resolução de problemas, uma vez 

que o sentido que desejamos para problemático iria ao encontro do pensamento deleuziano 

de acontecimento que se dá nos encontros. Mais uma vez, problemático-problematização 

como aquilo que resiste e que combate o modelo hegemônico de pesquisa, 

metamorfoseando-se e hibridizando-se para não se deixar nomear nem capturar em sua 

complexidade. Problemático como um permanente exercício de se diferenciar na 

singularidade.  
 

O campo problemático [...] é resistência: aos processos instituídos de pesquisa, 

aos modos-bolha de existir. Resistência precária submersa nas águas múltiplas. 

Resistência: existência monstruosa, híbrida... [...] Existência no labirinto das 

águas. Experiência no labirinto. Sem saída. Sem entrada. Só entre [...]. O 
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problemático, enquanto acontecimento que se dá por meio de encontros, é estar 

nas águas. Não águas abstratas tratadas abstratamente, mas cada água em sua 

complexa multidão. Cada água em sua singularidade. Acontecimento. 

Inigualável, inequiparável. Singularidade. Invenção de si e do mundo 

(CLARETO, 2011, p. 23). 

 

Tendo em vista as argumentações que pretendemos sustentar nos limites deste texto, 

buscamos criar um campo problemático que, em linhas gerais, emerge nos intermezzos, ou 

seja, em meio à complexidade de alguns planos de composição, entre os quais destacamos: 

o plano dos movimentos de produção de dados e de realização de nossas pesquisas, o plano 

do deslocamento conceitual de identidade para processos de identificação, negociação, 

tradução, mímica e hibridização cultural e o plano de desconstrução dos clichês pelo acaso, 

ajudando-nos a colocar sob suspeita os discursos que atribuem aos documentos curriculares 

oficiais a possibilidade de apagamento da diferença que se manifesta nos cotidianos 

escolares. 

Como já dito, não pretendemos esgotar, nos limites deste texto, a complexidade das 

relações rizomáticas que se instituem nos intermezzos
1
 das diferentes composições dos três 

planos aqui propostos. Nosso interesse reside na possibilidade de problematizar as relações 

entre currículos, culturas, clichês, identidades e diferenças, buscando escapar das 

dicotomias e das determinações que, em alguns discursos acadêmicos, permanecem 

subordinadas ao verbo ser, na medida em que privilegiam os termos e, com isso, reforçam 

uma gramática da identificação, da totalidade ou do Uno e, por efeito, da produção de 

clichês. A esse respeito Deleuze e Parnet (2004, p. 75) ponderam: 
 

O múltiplo já não é um adjetivo ainda subordinado ao Uno que se divide ou ao 

Ser que o engloba. Deveio substantivo, uma multiplicidade que não cessa de 

habitar cada coisa. Uma multiplicidade nunca está nos seus termos, seja qual for 

o seu número, nem no seu conjunto ou totalidade. Uma multiplicidade está 

apenas no E, que não tem a mesma natureza que os elementos, os conjuntos e 

mesmo suas relações. De tal modo que ainda que possa fazer-se apenas entre 

dois, não é por isso que vence menos o dualismo. 

 

Em suas argumentações, Deleuze e Parnet (2004) nos forçam a pensar
2
 que é preciso ir 

mais longe do que apenas manter a subordinação ou mesmo fazer gravitar nossas análises 

em torno do verbo ser. Para os autores, é preciso fazer com que nossos encontros com as 

relações penetrem, corrompam, minem e façam oscilar o verbo ser, substituindo o É pelo E. 
 

O E não é sequer uma relação ou uma conjunção particular, é aquilo que 

sustenta todas as relações, e que faz com que as relações se escapem para fora 

dos seus termos e para fora do conjunto dos seus termos, e para fora de tudo que 

poderia ser determinado como Ser, Uno ou Todo. O E como extra-ser, inter-ser. 

As relações poderiam ainda estebelecer-se entre os seus termos, ou entre dois 

conjuntos, de um ao outro, mas o E dá uma outra direcção às relações, e faz com 

que os termos e os seus conjuntos se escapem pela linha de fuga que ele mesmo 
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cria activamente. Pensar com E, em vez de pensar É (DELEUZE, PARNET, 

2004, p. 75). 

 
 
Sobre a produção dos dados e a realização de nossas pesquisas 
 

Nos projetos desenvolvidos pelos autores deste texto, há um objetivo comum que tem a 

ver, então, com a possibilidade de identificar e problematizar as narrativasimagens 

(ALVES, 2001; GUIMARÃES, 2006) que são criadas pelos sujeitos praticantes dos 

cotidianos das escolas, decorrentes dos usos (CERTEAU, 1994, 1996) que são feitos por 

eles das propostas curriculares oficiais. Como desdobramentos iniciais de nossas análises, 

interessou-nos entender: que práticas de resistência
3
 aos mecanismos homogeneizadores 

presentes nas prescrições oficiais foram potencializadas com esses usos? Que discursos 

sobre currículo, cultura e identidade cultural e diferença foram elaborados com esses 

diferentes processos? Que pistas esses processos nos dão para o questionamento das 

políticas normativas da Secretaria de Educação e para o fortalecimento de políticas de 

currículo que dialogassem com as experiências das multiplicidades dos mundos da vida? 

Que narrativasimagens foram produzidas com base no uso do verbo ser e em que medida 

produziam efeitos, mesmo que provisórios, de congelamento das identidades culturais?  

Assim, no decorrer das pesquisas realizadas, temos percebido, cada vez mais, a força 

atribuída pelos sujeitos das escolas às relações entre currículo e cultura, com destaque para 

os processos de identificação cultural nos quais prevalece, na maior parte dos casos, o 

verbo ser, fato que ajuda na constituição do que temos chamado de "currículos turísticos" 

nos quais, ao mesmo tempo em que aparecem os clichês, eles mesmos, em alguns casos, 

são questionados.  
 

_Temos vários projetos abordando a questão da cultura dos alunos. 

Principalmente agora com a obrigatoriedade da inclusão da cultura negra no 

currículo temos feito muita coisa interessante. Por exemplo, o concurso da 

beleza negra tem despertado muito a nossa atenção no sentido de valorizar a 

beleza dos alunos que são da raça negra. Outra coisa é a feira da cultura, onde 

cada sala fica responsável por apresentar coisas típicas de um município ou de 

um estado, como artesanato, bebidas, comidas típicas, danças trajes e hábitos do 

lugar, pontos turísticos, pessoas famosas que nasceram lá, curiosidades e coisas 

do folclore daquela região, muita coisa mesmo. De vez em quando surge alguma 

discussão entre eles, quando aparece alguma coisa que é típica de dois lugares. 

Aí eu falo: então não é típico. 

_Aqui, na escola, trabalhamos com aspectos da cultura no currículo sem nos 

preocupar se se trata da cultura local ou da cultura geral. Até porque fico me 

perguntando o que estamos chamando de cultura local e cultura geral? A meu 

ver, essa separação não faz muito sentido, pelo menos nos dias de hoje. Os 

alunos estão conectados com o mundo o tempo todo e, com isso, a separação 

entre local e geral fica difícil de aceitar.  
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_A meu ver, trabalhar com a cultura local é importante para que os alunos 

elevem sua autoestima e se sintam reconhecidos em suas manifestações 

culturais. Por exemplo, aqui, nesta escola, muitos alunos convivem com as 

manifestações do congo e isso precisa ser assumido como tema, como conteúdo 

do currículo. 

_Mas, se você for ver aqui, na comunidade, não tem só congo. Tem funk, rock, 

samba, sertanejo, axé, música evangélica... Tem de tudo um pouco. Então, o 

local não é uma coisa só; está tudo misturado. Na hora dos projetos, a gente 

tenta privilegiar alguma coisa que, para nós, professores, é considerado como 

local, alguma coisa que faz sentido para os nossos objetivos. Mas é o nosso 

interesse e, se a gente for ver na realidade deles, não seria só aquilo que 

escolhemos como cultura local. 

_Também penso que hoje em dia está tudo misturado, tem de tudo um pouco. 

Nos grafites que eles fazem, você percebe isso. Inclusive nos objetos como 

bonés, mochilas, cadernos, corte de cabelo... Nas músicas que ouvem, nos tipos 

de dança.Acho que não tem essa de local e geral. Tá tudo junto e, pra mim, isso 

é que é o mais legal da cultura, sem discriminação do que seria o melhor ou o 

mais certo 

(EDUCADORES - conversas durante os encontros das pesquisas).  

 

Pensamos que a força atribuída às relações estabelecidas entre cultura e currículo pelos 

praticantes das escolas acontecia, e continua acontecendo, não apenas pelo fato de as 

propostas curriculares oficiais presentes nos contextos de nossas pesquisas destacarem a 

perspectiva da Pedagogia Histórico-Cultural mas, também, pela própria aposta dos 

educadores na realização de projetos curriculares envolvendo práticas culturais 

referendadas nas datas comemorativas com ênfase, na maioria das vezes, à abordagem do 

multiculturalismo clássico.  

Considerando, então, as relações estabelecidas nos currículos em redes tecidos no 

decorrer de nossas pesquisas, buscamos problematizar, com os educadores e estudantes, 

uma visão de escola que a pensa como museu imaginário da diversidade das culturas e 

identidades, como se se pudesse identificá-las, apreciá-las e colecioná-las por meio de 

personagens e datas comemorativas presentes nos currículos oficiais.  

Essa centralidade e força das relações estabelecidas pelos praticantes das escolas entre 

currículos, culturas e processos de identificação cultural nos quais o verbo ser se institui 

como marca de produção de efeitos de realidade levou-nos, então, a focar nossas atuais 

discussões em intercessores teóricos que nos ajudassem a estabelecer diálogos entre as 

perspectivas dos estudos pós-coloniais, da filosofia da diferença, dos estudos curriculares e 

das pesquisas com os cotidianos, tendo em vista nosso interesse em problematizar as 

teoriaspráticas curriculares realizadas nas escolas que favorecem movimentos de subversão 

e de resistência em relação aos mecanismos que visam a homogeneizar as culturas e as 

identidades nos clichês produzidos. 
 

_Os alunos de nossa comunidade são muito pobres culturalmente. Você vê os 

interesses deles... Só se interessam por futilidades, por bobeiras. Na própria 
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comunidade não tem nada além da pracinha, igreja, funk, forró e das drogas, 

claro. Não têm opções culturais mais interessantes.  

_Outra coisa que eles assistem muito é a televisão, mas só assistem a programas 

sensacionalistas, gostam dos enlatados.  

_Mas, os canais a que eles têm acesso não têm muita coisa diferente disso. A 

programação é toda feita para deixar o telespectador passivo, sem refletir sobre a 

realidade. 

_Mas eu acho que, quando você quer se informar, quando você quer melhorar 

sua cultura, você corre atrás. E aí eu pergunto: os alunos querem crescer 

culturalmente? Querem nada. 

_Qual a cultura dos nossos alunos das escolas públicas, principalmente de 

periferia? Nenhuma. 

_Eu também vejo que nossos alunos aqui são muito carentes de cultura, são 

limitados culturalmente. Quando você traz alguma coisa de fora da cultura deles 

eles acham engraçado, ironizam, debocham, fazem piada. Ou seja, só 

conseguem entender, ou melhor, só querem entender o que é familiar para eles. 

_A meu ver, tudo hoje em dia gira em torno da cultura. É como se bastasse ter 

projetos culturais pra coisa estar resolvida. A cultura pela cultura. Diversidade 

cultural é a bola da vez. Mas me pergunto, que diversidade cultural? O que eu 

vejo é a homogeneização da pobreza em muitas escolas da rede. Então não seria 

diversidade, mas desigualdade (EDUCADORES - conversas durante os 

encontros das pesquisas). 

 

A partir, então, de alguns dos dados produzidos com as pesquisas aqui apresentados, 

pensamos ser importante pontuar as principais inferências decorrentes das investigações já 

realizadas por nós, entre as quais destacamos: a) a valorização e a manutenção pelos 

praticantes das escolas de uma visão de currículo pautada nas ideias de proposta curricular 

escrita e na pedagogia de projetos culturais, associados a diferentes práticas e/ou atividades 

consideradas de inclusão do "diferente"; b) a ênfase às ideias de cultura local, propriedade, 

originalidade, essência, tradição, diversidade e identidade cultural, em diálogo com 

processos de diferenciação, negociação, tradução e hibridização cultural; c) a associação 

e/ou identificação de cultura a personagens, costumes, folclore, acontecimentos, objetos, 

comportamentos, preferências estéticas etc., atribuindo um sentido de materialidade à 

cultura; d) a manutenção e, ao mesmo tempo, a complexificação da prática do que temos 

chamado de currículo turístico, pautado no calendário das datas comemorativas, com 

destaque para a realização de eventos, como mostras/feiras culturais, concursos (beleza 

negra, rainha da primavera, garoto/garota da escola etc.); e) o incentivo a ações que 

valorizavam a criação/confecção de “produtos culturais” a serem expostos e/ou 

comercializados, de modo a minimizar os diferentes processos de negociação e de 

hibridização cultural que acontecem nos cotidianos, reforçando o que temos chamado de 

“pedagogia da vitrine”, na medida em que potencializa sentidos de consumo, competição, 

premiação e, sobretudo, individualização das práticas; f) a proposição de ações/programas 

associando cultura a temas como violência, sexualidade, meio ambiente, religião, saúde, 

racismo, família, trabalho etc., fortalecendo, por vezes, uma imagem de cultura como 
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redentora das mazelas sociais e, com isso, minimizando ou suprimindo a discussão da 

desigualdade social em função da ênfase dada à discussão da diversidade cultural. 

Cumpre destacar que, durante o desenvolvimento das pesquisas, fomos nos dando 

conta de que essas inferências não se manifestavam do modo objetivado como foram aqui 

apresentadas. De fato, tratava-se, todo o tempo, de praticasteóricas que se articulavam, que 

se teciam constantemente nas redes de imagensnarrativas dos sujeitos que praticavam os 

cotidianos das escolas, caracterizando a dimensão de complexidade
4
 dos currículos 

realizados.  

Desse modo, foi possível perceber que, ao mesmo tempo em que todas essas práticas 

aqui listadas ocorriam, também se dava a invenção anônima de narrativasimagens que 

subvertiam as tentativas de padronização das noções de currículo, cultura e identificação 

cultural presentes nos textos prescritivos curriculares e, por consequência, a tessitura de 

diferentes sentidos para essas noções, caracterizando as dimensões de abertura, diferença, 

multiplicidade, processo, negociação e permanente indeterminação/invenção dos cotidianos 

escolares. Silva (2015)
5
 defende que, assim como Nietzsche, Deleuze buscou evidenciar 

que a diferença é o próprio princípio da natureza.  
 

Para o autor, primeiramente estaria o fundo indiferenciado (indeterminado), o 

fundo caótico - onde todas as coisas encontram-se misturadas e sem qualquer 

'identidade'. Ao caos seguir-se-ia a ordem, sempre provisória e precária e que 

não deixa um só instante de sofrer a ação corrosiva e cambiante do tempo. Mas, 

pensar a diferença requer que a própria razão ultrapasse a si mesma, rompendo 

com o modelo representativo e com a sua estrutura absolutamente lógica. É 

preciso que, por um esforço sobre-humano, a razão deixe de ter apenas uma 

função recognitiva (ou seja, a função de conhecer e 're-conhecer' o mundo e as 

coisas que o cercam) para apreender a diferença, quer dizer, tudo aquilo que 

foge aos padrões até agora estabelecidos. É a diferença e não a semelhança a 'lei' 

mais profunda da natureza ('nunca uma folha é completamente idêntica a outra' - 

afirma Nietzsche e reitera Deleuze) [...]. A diferença, em si mesma, não é objeto 

de nossa sensibilidade e em hipótese alguma deve ser confundida com um 

atributo físico [...]. É claro que Deleuze não está negando a existência da 

diferença enquanto ela se apresenta nos seres, criando uma diversidade inegável. 

Apenas, ele considera que, uma vez que ela seja 'atualizada' na matéria, ela deixa 

de ser diferença pura para tornar-se um atributo. A sua natureza, sendo primeira 

e exclusivamente virtual, não pode ser apreendida pela razão clássica - que 

basicamente opera com os ditames da representação e que são a identidade, a 

semelhança, a analogia e a oposição. 

 

Assim, nossa aposta metodológica na pesquisa com os cotidianos, como defendido em 

outras ocasiões,
6
 tem buscado considerar as teoriaspráticas (ALVES, 2001) dos educadores 

e dos estudantes das escolas, sobretudo aquelas afetas às relações que eles estabelecem 

entre currículo, cultura e identidade buscando, com esses sujeitos praticantes (CERTEAU, 

1994, 1996), afirmar a complexidade (MORIN, 1996) e a diferença (DELEUZE, 2006) 
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como potências para a invenção (CERTEAU, 1944) de possibilidades de problematização 

das tentativas de controle dos processos de identificação cultural e, por efeito, na medida do 

possível, de desconstrução dos próprios clichês. 

Atualmente, diferentes pesquisadores do campo do currículo têm debatido algumas das 

principais políticas curriculares instituídas pelo Governo Federal, tais como a "Base 

Comum Nacional" e o "Pátria Educadora". Sem desconsiderar a importância e a 

necessidade desses debates e dos movimentos de resistência que têm surgido a partir deles, 

não podemos excluir dessas discussões os usos, as bricolagens, as traduções, as 

negociações, as hibridizações, entre outros movimentos que os praticantes das escolas 

fazem desses documentos, inclusive, em alguns casos, ignorando-os por completo. 

Sussekind (2014, p. 1520) ajuda-nos nessa argumentação ao defender que:  
 

Ao tomar currículos como conversas complicadas abandonamos a possibilidade 

de que um professor possa, em sua sala de aula, ministrar a mesma aula, 

negociando os mesmos sentidos que outro professor na sala ao lado, e portanto, 

aplicar o mesmo currículo ou a mesma prova... Ao assumir, 

epistemologicamente, a complexidade e inventividade, o poder de criação, re-

criação, invenção nos cotidianos escolares, não é possível sustentar a 

existência/possibilidade de um texto escriturístico. 

 
 
Sobre processos de identificação, negociações, mímicas, traduções, híbrido 

e diferença 
 

Em outros textos já publicados, defendemos que a referida articulação realizada pelos 

praticantes das escolas entre os currículos e os processos de identificação cultural tem nos 

levado a pensar que esses currículos praticados envolvem, além dos textos prescritivos 

oficiais, diferentes redes de saberesfazeres, tecidas em meio a todo um campo de 

significação cultural. 

Por se constituir, então, em campos de significações em redes, os currículos têm uma 

dimensão de processos culturais que não pode ser negada, uma vez que são realizados em 

determinados contextos que se influenciam permanentemente. Como defende Silva (1999, 

p.133), "[...] a cultura é um campo de produção de significados no qual os diferentes grupos 

sociais, situados em posições diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus 

significados à sociedade mais ampla. Cultura é, nessa concepção, um campo contestado de 

significação".  

Na articulação e confluência desses contextos, vamos entender os cotidianos escolares 

como entrelugares (BHABHA, 1998) dos processos de identificação cultural 

potencializados por dimensões teórico-epistemológico-metodológicas criadas nas redes 

cotidianas, a partir das mímicas, das negociações, das hibridizações e das traduções que 

acontecem com a realização dos currículos, sobretudo a partir do que temos chamado de 

embates culturais. Para Bhabha (1998), os termos do embate cultural, seja pelo 
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antagonismo, seja pela afiliação, são produzidos performativamente, rechaçando qualquer 

hipótese de se acessar uma "identidade original e fixa". Para o autor (1998, p. 20-21),  
 

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo 

de traços culturais ou éticos ‘preestabelecidos’, inscritos na lápide fixa da 

tradição. A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma 

negociação complexa em andamento, que procura conferir autoridade aos 

hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica 

[...]. Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidades culturais 

incomensuráveis na invenção da tradição. Esse processo afasta qualquer acesso 

imediato a uma identidade original ou a uma tradição ‘recebida’. 

 

Assim, compreendemos os processos de identificação cultural também como 

negociações possíveis que se dão nas tessituras dos currículos em redes. Negociação, aqui, 

pressupõe os sentidos de movimento, abertura e processo permanente sem, 

necessariamente, ter que chegar a um consenso, a um acordo comum, a um ponto de 

conciliação. Não há, portanto, nenhuma pretensão de se cogitar a possibilidade da dimensão 

de totalidade.  

Negociação que acontece como disputa de sentidos, como embate de posições que se 

diferenciam, mas que nem sempre são contraditórias possibilitando, assim, a criação de 

outros sentidos em direção aos processos de identificação cultural que, por sua vez, também 

sempre se diferenciam. Com isso, nosso deslocamento da ideia de "identidade" para 

"processos de identificação" implica, sobretudo, problematizar as noções de "cultura" que 

são tecidas nas redes curriculares cotidianas e que são motivos de disputas e de 

negociações. 

Problematizar as noções de cultura tecidas nos currículos realizados nas escolas nos 

lança, como pesquisadores praticantes (FERRAÇO, 2009, 2008b), em múltiplas redes de 

negociações efêmeras, permeadas por ambiguidades, ambivalências das possibilidades que 

se apresentam nos intermezzos, mas que não são fixas nem imutáveis. Ampliando essa 

ideia, encontramos em Bhabha (1998, p. 248) a noção de cultura como lugar enunciativo: 
 

Se a cultura como epistemologia se concentra na função e na intenção, então a 

cultura como enunciação se concentra na significação e na institucionalização. 

[...]. O enunciativo é um processo mais dialógico que tenta rastrear 

deslocamentos e realinhamentos que são resultado de antagonismos e 

articulações culturais – subvertendo a razão do momento hegemônico e 

recolocando lugares híbridos, alternativos, de negociação cultural. 

 

Para Bhabha (1998), a passagem do cultural, como objeto epistemológico à ideia de 

cultura como lugar enunciativo, promulgador, abre, ainda, a possibilidade de outros tempos 

de significações culturais, estabelecendo processos pelos quais os praticantes dos cotidianos 

se veem como protagonistas coletivos de suas narrativasimagens, histórias e experiências, 

constituídos que são por diferentes processos de identificação.  
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Cunha (2009) ajuda-nos a entender essa dimensão da constituição dos processos de 

identificação que implica, por vezes, fixar, mesmo que momentaneamente, um sentido para 

as nossas vidas. Ao tentar responder à pergunta "Quem sou eu?" infere, a partir das 

discussões de Giddens e de Hall sobre identidade, que: 
 

Dizemo-nos brasileiros sem nos perguntar o que temos em comum com todos 

aqueles outros milhões de pessoas que, como nós, se dizem também brasileiros. 

Marcamos um 'x' sobre nosso sexo, embora possamos nunca ter nos perguntado 

o que é ser homem ou mulher, ou como tais categorias foram se construindo, ou 

mesmo se seria possível ter um sexo fora delas. Acostumamo-nos assim a ter 

uma identidade, ou, mais que isso, várias identidades. A despeito da dor que 

possamos sentir cada vez que nos defrontamos com a angústia de, por algum 

motivo, não sabermos nos enunciar para o outro, por um instante que seja; 

continuamos a contar com elas, e esperamos que assim, cada vez que nos 

perguntarem quem somos, alguma identidade venha em nosso socorro, colocar-

nos diante do outro, de um modo que ele nos reconheça. 

Dito de outra forma: o que chamamos de identidade nos parece hoje a nossa 

melhor resposta aos instantes em que somos interrogados enquanto indivíduos e 

sujeitos no mundo em que vivemos, e que de maneira muito particular nos 

coloca tais interrogações (CUNHA, 2014, p. 16). 

 

Assim, as enunciações culturais resultantes dos usos individuais e coletivos dos textos 

curriculares prescritivos produzem deslocamentos, arrastando os sujeitos de suas condições 

identitárias aparentemente fixas para uma condição de instabilidade e de necessária 

tradução dos termos, sentidos e significações que se colocam, em um dado momento, como 

fronteiras da realização curricular.  

Bhabha (1998) entende a tradução como um processo pelo qual, a fim de objetivar o 

sentido cultural, é forçoso haver sempre uma ação de secundaridade e alienação em relação 

a si próprio, à medida que se tecem nas culturas formas intrínsecas de tradução entre elas, 

não havendo, nunca, um “em si mesmo” nem “por si mesmo” no interior dos discursos 

culturais. 

Para Bhabha (1998), a tradução seria uma maneira de imitar, não como reprodução 

mecânica, mas num sentido traiçoeiro e deslocante: o de imitar um original de tal modo que 

a sua prioridade não seja reforçada e sim pelo próprio fato de ele poder ser simulado, 

transferido, transformado, tornado um simulacro e assim por diante.  

Com isso, nunca o original se conclui ou se completa em si mesmo. Os praticantes das 

escolas nunca conseguiriam, por mais que desejassem, reproduzir, mecanicamente, os 

textos curriculares prescritivos, mas estariam sempre deslocando, traduzindo, negociando 

outros sentidos e significações para esses textos. Como argumenta o autor (1998, p. 36), 
 

O ‘originário’ está sempre aberto à tradução [...]. E o que isso de fato quer dizer 

é que as culturas só são constituídas em relação a essa alteridade interna à sua 

própria atividade formadora de símbolos que as faz estruturas descentradas – e 
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que através desse deslocamento ou liminaridade abre-se a possibilidade de se 

articularem práticas e prioridades culturais diferentes e mesmo incomensuráveis. 

 

Em Bhabha (1998), ainda é possível pensar na impossibilidade de um texto curricular 

ser "reproduzido", a partir da "mímica", que não se reduziria à mimese, isto é, à imitação. 

Ao contrário, a mímica seria, para ele, uma estratégia que representa um acordo irônico 

para a tensão entre, de um lado, a visão pan-óptica da dominação e a demanda pela 

identidade e, de outro, a contrapressão, a mudança e a diferença. De fato, para Bhabha 

(1998), o discurso da mímica é produzido em torno de uma ambivalência. Para ser eficaz, a 

mímica deve produzir seu excesso, seu deslizamento, sua diferença. Na visão do autor 

(1998, p. 130),  
 

A mímica emerge como representação de uma diferença que é ela mesma um 

processo de recusa. É o signo de uma articulação dupla, uma estratégia 

complexa de reforma, regulação e disciplina que se ‘apropria’ do Outro [...]. É 

também o signo do inapropriado, porém uma diferença ou recalcitrância que 

ordena a função estratégica dominante do poder colonial, intensifica a vigilância 

e coloca uma ameaça imanente tanto para os saberes normalizados quanto para 

os poderes disciplinares. 

 

Para Bhabha (1998), essa ameaça imanente seria exercida por meio de resistência aos 

discursos hegemônicos pelo uso estratégico da ambivalência inerente ao poder colonial. 

Nesse sentido, essa ambivalência, ao possibilitar a mímica, viabilizaria a constituição do 

que o autor chama de "híbrido cultural", que seria, ao mesmo tempo, como semelhança e 

uma ameaça.  

Em que medida a noção de híbrido em Bhabha não corre o risco de se tornar uma 

substancialização da identidade? Ou seja, como o híbrido escapa aos mecanismos de 

fixação e de nomeação e se institui como um permanente processo de identificação? 

Consideramos que, ao pensar o híbrido também como "variação" e "deslocamento", Bhabha 

(1998) o destitui de qualquer possibilidade de ser fixado em uma categoria, associando-o ao 

que não se deixa capturar ou classificar integralmente, porque se realiza como processo e, 

com isso, faz valer sua permanente condição de se diferenciar todo o tempo.  

Posto isso, que significaria pensar o currículo a partir do hibridismo? Macedo (2004), 

no texto “Currículo e hibridismo: para politizar o currículo como cultura”, ajuda-nos nesta 

discussão, ao falar sobre a necessidade de o currículo ser entendido, a partir da noção de 

hibridismo, como espaço-tempo de fronteira em que culturas híbridas são produzidas pela 

negociação entre as tradições que o constituem. Ao pensar a diferença no currículo, 

pondera: 
 

Recentemente, tem se destacado nas ciências humanas, e na educação, a noção 

de hibridismo, que poderia ser definida, de forma bastante simples, como 

mescla. Uma mescla que transforma a diferença no mesmo, mas que permite 

também que o mesmo seja visto como diferença. Trata-se de uma noção que lida 
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com a diferença – assim como com a aparente homogeneidade – e perturba tanto 

as fronteiras entre o eu e o outro quanto a própria idéia de eu e de outro [...]. No 

esteio [das] novas acepções da noção de hibridismo, vários estudos sobre a 

interação cultural vêm sendo realizados desde o final do século XX [...]. 

Também no campo do currículo, essa noção começou a subsidiar discussões 

sobre a interação entre os diferentes discursos que circulam tanto nas reformas 

educativas e no pensamento curricular quanto na escola [...]. Defendo que [...] o 

currículo como híbrido precisa ser pensado como espaço-tempo de fronteira e 

ambivalência em que convivem diferentes tradições culturais (MACEDO, 2004, 

p. 15-16). 

 

Com Bhabha (1998), buscamos, como já afirmado, colocar sob suspeita um dado 

sentido de escola que a enclausura e a reduz apenas a um espaço de "visitação cultural", 

como se estivéssemos fazendo turismo pelas "diversidades de culturas" que, supostamente, 

estariam representadas nos seus cotidianos. Nessa visão reducionista de escola, é como se 

as redes curriculares cotidianas não tivessem condições de, a partir de seus próprios 

movimentos de tessitura, complexificação e problematização, produzir outros sentidos 

culturais além daqueles que se mostram como mais recorrentes. Estamos partindo da ideia 

de que as redes curriculares que produzem clichês e, momentaneamente, fixam as 

identidades culturais, também estão sujeitas ao acaso que possibilita a desconstrução dos 

clichês que foram produzidos.  

Essa discussão é de extrema relevância em nossas pesquisas e, sobretudo, em nossa 

aposta em uma discussão que desloque a ideia de "identidade cultural" para a noção de 

"processos de identificação", tendo em vista a supremacia da noção de diversidade nas 

ações previstas pelos projetos curriculares governamentais para as escolas.  

Entretanto, como nos alerta Hall (2004) a partir de Foucault, uma reconceptualização 

do "sujeito" e, por efeito, da "identidade", força-nos a pensá-lo não a partir de uma teoria do 

sujeito cognoscente, mas de uma teoria da prática discursiva que afirme o seu 

descentramento e, sobretudo, os diferentes processos discursivos de identificação. Para Hall 

(2004), apesar de o conceito de identificação ser um dos conceitos menos bem 

desenvolvidos da teoria social e cultural, ele se constitui quase tão ardiloso, embora seja 

preferível, quanto o de identidade.  
 

Ele não nos dá, certamente, nenhuma garantia contra as dificuldades que têm 

assolado o [conceito de identidade]. Resta-nos buscar compreensões tanto no 

repretório discursivo quanto no psicanalítico, sem nos limitar-nos a nenhum 

deles [...]. A abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, 

como um processo nunca completado - como algo sempre 'em processo'. Ela não 

é, nunca, completamente determinada - no sentido de que se pode, sempre, 

'ganhá-la' ou 'perdê-la'; no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada ou 

abandonada [...]. A identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; ela está, ao 

fim e ao cabo, alojada na contingência. Uma vez assegurada, ela não anulará a 

diferença (p.105-106). 
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Sobre a desconstrução dos clichês pelo acaso e a força da diferença nos 

cotidianos escolares 
 

As leituras de Bhabha (1998), de Deleuze (2000, 2006, 2007a, 2007b, 2009) e de 

Deleuze e Guattari (2001, 2008a; 2008b) têm nos forçado, então, a pensar sobre a condição 

que o pensamento que difere e o acaso provocam, nos cotidianos das escolas pesquisadas, 

em relação ao que Deleuze (2007a) chama de romper
7
 os clichês. Como infere o autor 

(2007a, p.19), seria um erro acreditar que o pintor trabalha sobre uma superfície em branco 

e virgem. A superfície já está investida virtualmente por todo tipo de clichês com os quais 

se torna necessário romper.  

Assim, essa condição ao acaso de esvaziamento dos clichês potencializaria a discussão 

de algumas de nossas questões de investigação, a saber: Que imagensnarrativas estão 

sendo inventadas por esses sujeitos praticantes no sentido de ajudar a desconstruir os 

clichês e as metáforas que evocam certezas, buscam consensos e favorecem o pensamento 

óbvio? Como as imagensnarrativas que furam os clichês podem ser potencializadas no 

sentido de favorecer as dimensões ético-estético-políticas das redes curriculares que 

agenciam e fortalecem movimentos de expansão dos modos de vida de seus sujeitos 

praticantes? 

Nas investigações realizadas por nós, consideramos que os embates e as tensões que 

surgem nos cotidianos das escolas e que fortalecem-questionam os clichês pressupõem, 

então, a problematização da potência das próprias experiências dos sujeitos praticantes, 

uma vez que, como já dito, pesquisamos com e não sobre eles. Assim, problematizar as 

imagensnarrativas que produzem clichês implica assumir uma atitude ético-estético-poética 

de devir diante das falas-gestos que revigoram e/ou mutilam clichês.  

Intuímos, aqui, mais uma vez, que é por meio dos devires que conseguiremos nos livrar 

dos clichês. Como falam Deleuze e Guattari (2008b, p.89), "[...] o que nos precipita num 

devir pode ser qualquer coisa, a mais inesperada, a mais insignificante. Você não se desvia 

da maioria sem um pequeno detalhe que vai se pôr a estufar, e que lhe arrasta".  

No livro "Francis Bacon: lógica da sensação", Deleuze (2007a) mostra como Cézanne 

conseguiu escapar do clichê em sua pintura, na medida em que dava uma interpretação 

inteiramente intuitiva de objetos reais em sua natureza morta.  
 

Nisso ele é inimitável. Seus imitadores copiam suas toalhas de mesa de dobras 

rígidas, os objetos sem realidade de seus quadros. Mas eles não reproduzem os 

potes e as maçãs, pois não são capazes. Não se pode imitar o verdadeiro caráter 

maçãnesco. Cada um deve por si mesmo criar um novo e diferente. Caso se 

pareçam com os de Cézanne, nada significam [...]. Clichês, clichês! Não se pode 

dizer que a situação tenha melhorado depois de Cézanne. Não apenas houve 

multiplicação de imagens de todo tipo, ao nosso redor e em nossas cabeças, 



 
CARLOS EDUARDO FERRAÇO et al. 
 
 

 
658 

como também as reações contra os clichês engendram clichês (DELEUZE, 

2007a, p. 93). 

 

Cândido (2011), ao problematizar o clichê com base no conto "O espelho", de 

Guimarães Rosa, infere sobre a dificuldade que temos de renunciar ao clichê. Para o autor, 

independentemente dos nossos esforços, os clichês multiplicam-se vorazmente e nos 

enganamos se os consideramos como naturais. 
 

Dentre as diversas máquinas modernas criadas, destaca-se a 'máquina do clichê' 

[...]. Embora afete todos os sentidos, podemos dizer que o sentido da visão é o 

privilegiado [...]. Ao abordarmos a máquina de clichê não podemos correr o 

risco apontado por Deleuze de engendrar novos clichês (e muito menos recorrer 

a velhos clichês). Não se trata, aqui, simplesmente, de afirmarmos que essa 

máquina é uma máquina 'ideológica', para citarmos um lugar comum. Trata-se 

de uma máquina de poder [...]. Para tanto, diante da máquina de clichê, há que se 

buscar um bloqueio 'visual'. É preciso 'aprender a não ver', ou a 'olhar não-

vendo'. Um olhar an-anestésico [...]. Não é tarefa fácil, sabemos. Numa 

sociedade (cada vez mais) midiática, em que os clichês já nos cercam no útero, 

os próprios olhos, de cada um de nós, padecem viciação de origem, defeitos com 

que cresceram e a que se afizeram, mais e mais (CÂNDIDO, 2011, p. 51-53). 

 

A velocidade com que os clichês são produzidos e se multiplicam na sociedade atual 

remete-nos, mais uma vez, à discussão de Deleuze e Guattari (2008a) sobre o que os 

autores chamam de rostidade ou, ainda, máquina abstrata de rostidade que, em linhas 

gerais, se pautaria por agenciamentos de poder que necessitam da produção social do rosto.  
 

O rosto não é um invólucro exterior àquele que fala, que pensa ou que sente [...]. 

Uma criança, uma mulher, uma mãe de família, um pai, um chefe, um professor 

primário, um policial não falam uma língua em geral, mas uma língua cujos 

traços significantes são indexados nos traços de rostidade específicos [...]. Os 

rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de rostidade, que irá produzi-

los ao mesmo tempo que der ao significante seu muro branco, à subjetividade 

seu buraco negro [...]. Se o homem tem um destino, esse será o de escapar ao 

rosto, desfazer o rosto e as rostificações, tornar-se imperceptível, tornar-se 

clandestino (DELEUZE; GUATTARI, 2008a, p. 34-36). 

 

Considerando, então, a possibilidade de reagirmos contra os clichês produzidos nos 

cotidianos das escolas, temos tentado, com nossas pesquisas, provocar problematizações 

com base no reconhecimento das descontinuidades, das multiplicidades e, sobretudo, do 

acaso como intensidades sempre presentes em nossas vidas. Intensidades que potencializam 

modos de se escapar das rostificações, isto é, de se desfazer dos rostos criados, 

cotidianamente, grudando as pessoas em identidades fixas, em rótulos que, como 

denunciam Deleuze e Guattari (2008a), cumprem a função de fazer o reconhecimento de 

cada um, inscrevendo-o no conjunto do quadriculado da máquina abstrata, rejeitando 
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aqueles rostos que nos parecem suspeitos, pois não estão de acordo com os nossos modelos 

de normalidade, e aceitando os que nos parecem familiares, aqueles que reconhecemos 

como normais. 
 

Rosto de professora e de aluno, de pai e de filho, de operário e de patrão, de 

policial e de cidadão, de acusado e de juiz [...]. A máquina abstrata de rostidade 

assume um papel de resposta seletiva ou de escolha: dado um rosto concreto, a 

máquina julga se ele passa ou não passa, se vai ou não vai, segundo as unidades 

elementares. A correlação binária dessa vez é do tipo 'sim-não'. O olho vazio do 

buraco negro absorve ou rejeita, como um déspota parcialmente corrompido faz 

ainda um sinal de aquiescência ou de recusa. Um certo rosto de professora é 

percorrido por tiques e se cobre de uma ansiedade que faz com que chegue ao 

ponto de 'não dá mais' (DELEUZE; GUATTARI, 2008a, p. 44). 

 

Deleuze e Guattari (2008a) inferem que a máquina abstrata de rostidade produz 

relações binárias entre o que é aceito em uma primeira escolha e o que não é tolerado em 

uma segunda ou terceira escolha. Como exemplificam (2008a, p. 45), "Ah, não é nem um 

homem nem uma mulher, é um travesti: a relação binária se estabelece entre o 'não' de 

primeira categoria e um 'sim' de categoria seguinte".  

A relação binária estabelecida, nesses casos, pela máquina abstrata de rostidade pode 

pressupor, sob certas condições, uma tolerância ou, ainda, indicar que se trata de um 

inimigo que é necessário extinguir a qualquer preço. Para os autores (2008a, p. 45), 
 

Compreende-se que, em seu novo papel de detector de desvianças, a máquina de 

rostidade não se contenta com casos individuais, mas procede de modo tão geral 

quanto em seu primeiro papel de ordenação de normalidades. Se o rosto é o 

Cristo, quer dizer o Homem branco médio qualquer, as primeiras desvianças, os 

primeiros desvios padrão são raciais: o homem amarelo, o homem negro, 

homens de segunda ou terceira categoria [...]. O racismo procede por 

determinação das variações de desvianças, em função do rosto Homem branco 

que pretende integrar em ondas cada vez mais excêntricas e retardadas os traços 

que não são conformes, ora para tolerá-los em determinado lugar e em 

determinadas condições, em certo gueto, ora para apagá-los no muro que jamais 

suporta a alteridade (é um judeu, é um árabe, é um negro, é um louco..., etc). Do 

ponto de vista do racismo, não existem as pessoas de fora. Só existem pessoas 

que deveriam ser como nós, e cujo crime é não o serem. 

 

Retomando, então, a fala de Deleuze e Guattari (2008b, p. 89) sobre a força do que nos 

precipita num devir, isto é, algo inesperado, insignificante, um pequeno detalhe que nos 

toma de surpresa, que nos arranca de nossos lugares de acomodação, vamos nos dar conta 

da impossibilidade de se ter protagonistas individuais para as ações que visam a superar o 

racismo, o preconceito, a rostidade ou clichê. Não há intencionalidade de pesquisador que 

consiga fazer isso. Precisamos, sempre, também contar com o acaso, o que não nos impede, 



 
CARLOS EDUARDO FERRAÇO et al. 
 
 

 
660 

como já dito, de tentar provocar alguns movimentos e problematizações com os praticantes 

das escolas!  

Mas, como Deleuze (2007a) entende a força do acaso na superação dos clichês? Uma 

primeira pista que encontramos no texto "A pintura antes de pintar" refere-se ao furor de 

Cézanne contra o clichê, levando-o, às vezes, a transformá-lo em paródia. "Ele queria 

exprimir algo, mas, antes de fazê-lo, tinha que lutar contra o clichê de cabeça de hidra do 

qual jamais conseguia cortar a última" (p. 92). Desse modo, a partir da luta de Cézanne 

contra o clichê, Deleuze (2007a) sugere-nos a possibilidade de se chegar a um 

conhecimento intuitivo, à medida que conseguimos nos livrar da obsessão do conceito e das 

soluções universais.  

Para Deleuze (2007a), só se luta contra o clichê com muita astúcia, obstinação e 

prudência, tarefa constantemente realizada por Cézanne na feitura de cada quadro e a cada 

momento de cada quadro, uma vez que, "[...] tudo está na tela, mesmo o próprio pintor, 

antes que a pintura comece. Assim, o trabalho do pintor é repetidamente deslocado, só 

podendo vir depois, posteriormente: trabalho manual do qual surgirá a Figura" (p.101). 

Ainda sobre a maneira como Deleuze percebe a força do acaso no desfazimento dos 

clichês, temos, no referido texto, sua discussão sobre a relação que Bacon estabeleceu com 

a pintura e com o acaso. Como pensa Deleuze (2007a, p.97), 
 

Se considerarmos, com efeito, uma tela antes do trabalho do pintor, parece que 

todos os lugares se equivalem, são todos igualmente 'prováveis'. E se eles não se 

equivalem, é porque a tela é uma superfície determinada, com bordas e um 

centro; mas sobretudo em função daquilo que o pintor quer fazer e do que ele 

tem na cabeça: tal lugar tem privilégio com relação a esse ou àquele projeto [...]. 

Mas, nesse exato momento, quando já comecei, como fazer com que aquilo que 

pinto não seja um clichê? Será preciso fazer rapidamente 'marcas livres' no 

interior da imagem pintada para destruir a figuração nascente e dar uma chance à 

Figura, que é o próprio improvável. 

 

Ao comentar a maneira como Bacon luta contra o clichê, Deleuze (2007a) infere que as 

"marcas livres" feitas pelo pintor na imagem são, antes de tudo, acidentais, isto é, são 

produzidas ao acaso, fortuitamente. Um tipo de acaso que não designaria uma 

probabilidade, mas uma dada escolha, uma ação sem nenhuma probabilidade. Para o autor 

(2007a, p.97-98), "[...] essas marcas são não-representativas, justamente porque dependem 

do ato ao acaso e nada exprimem que se refira à imagem visual: elas só dizem respeito à 

mão do pintor". 
 

Do princípio ao fim, o acidente, o acaso nesse segundo sentido, terá sido ato, 

escolha, um determinado tipo de ato e de escolha. O acaso, segundo Bacon, não 

é separável de uma possibilidade de utilização. É o acaso manipulado, diferente 

das probabilidades concebidas ou vistas [...]. Bacon pode ter a mesma atitude em 

relação aos clichês e às probabilidades: uma adesão sem resistência, quase 

histérica, pois ela faz dessa adesão uma astúcia, uma armadilha. Os clichês e as 
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probabilidades estão na tela, preenchem-na, devem preenchê-la antes que o 

trabalho do pintor comece. E a adesão sem resistência consiste em que o pintor 

deve entrar na tela antes de começar. A tela já está de tal maneira cheia que o 

pintor deve entrar nela. Ele entra assim no clichê, na probabilidade. E entra 

porque sabe o que quer fazer. Mas o que o salva é que ele não sabe como 

conseguir, não sabe como fazer o que quer. Isso ele só conseguirá saindo da tela. 

O problema do pintor não é entrar na tela, pois ele já se encontra nela [...], mas 

sair da tela e, deste modo, sair do clichê, sair da probabilidade (DELEUZE, 

2007a, p. 98-100). 

 
 
(In)conclusões 
 

Assumir os acasos como possíveis que furam os clichês produzidos nos cotidianos das 

escolas implica, antes de tudo, potencializar as dimensões de inventividade, caos e política 

desses cotidianos. Inspirados em Deleuze e Parnet (2004), optamos pela noção de possíveis 

e não de possibilidades por entender que as possibilidades, de certo modo, estariam sempre 

condicionadas ao que já está identificado, representado, mapeado, reconhecido pelo campo 

discursivo, não nos permitindo sair da própria lógica que queremos desconstruir.  

Os possíveis, por sua vez, estariam no plano do acaso, do devir, das virtualidades 

podendo ou não ser atualizados. Os possíveis, assim como os devires, operam em silêncio, 

são quase imperceptíveis. Como afirmam Deleuze e Parnet (2004, p. 12), 
 

Devir nunca é imitar, nem fazer como, nem sujeição a um modelo, seja ele de 

justiça ou de verdade. [...] a medida que alguém devém, aquilo que devém muda 

tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem de 

assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de núpcias entre 

dois reinos. As núpcias são sempre contra-natura. As núpcias são o contrário do 

casal. Já não há máquinas binárias: questão-resposta, masculino-feminino, 

homem-animal, etc. Uma conversa, poderia ser isso. Simplesmente o traçado de 

um devir. 

 

Assim, problematizar nos cotidianos das escolas as negociações, traduções, mímicas e 

hibridismos produzidos entre currículos e culturas que insurgem ao acaso nos intermezzos 

dos clichês, das identidades e das diferenças implica, sobretudo, estar aberto ao devir sem, 

no entanto, poder planejá-lo. Implica, como já dito, questionar a máquina binária e a de 

rostidade que estão sempre a serviço da criação de rostos e de papéis a serem distribuídos 

de modo a tentar garantir que todos possam ser identificados e, com isso, controlados. 

Deleuze e Parnet (2004, p. 33) nos ajudam a entender a vinculação que se estabelece entre a 

máquina binária e a máquina de rostificação ao afirmarem que:  
 

[...] a máquina binária é uma peça importante dos aparelhos de poder. 

Estabelecer-se-ão tantas dicotomias quanto for necessário para que cada um seja 

cravado sobre o muro ou mergulhado num buraco. Mesmo as margens de desvio 
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serão medidas segundo o grau da escolha binária: tu não és nem branco nem 

mulher, então, és árabe? Ou mestiço? Não és nem homem nem mulher, então és 

travesti? É isto o sistema muro branco-buraco negro. E não é de espantar que o 

rosto tenha uma tal importância neste sistema: deve ter-se o rosto adequado ao 

seu papel, a tal ou tal lugar entre as unidades elementares possíveis, a tal ou tal 

nível em escolhas sucessivas possíveis. Nada é menos pessoal do que o rosto. 

Mesmo o louco deve ter um certo rosto adequado e que se espera dele. Quando a 

professora tem um ar esquisito, instalamo-nos neste último nível de escolha, e 

dizemos: sim, é a professora, mas reparem, teve uma depressão, ou deu em 

maluca. 

 

Na tentativa de concluir, provisoriamente, nossas discussões, valemo-nos da ideia de 

Deleuze e Parnet (2004) de que as coisas nunca se passam aí onde se pensa, nem pelos 

caminhos que se espera que elas passem. Ou seja, os encontros com pessoas, movimentos, 

ideias e acontecimentos que temos tido durante nossas pesquisas têm nos permitido 

entender que não é possível definir um método para se descobrir como, por exemplo, 

romper com os clichês, a não ser contar com o acaso, isto é, viver uma longa preparação e, 

ao mesmo tempo, buscar ampliar nossas redes de sentidos e de encontros com outros 

acontecimentos, outras ideias, outros possíveis.  
 

Não é preciso descobrir se uma ideia é justa ou verdadeira. Seria necessário 

descobrir uma ideia inteiramente diferente, algures, num outro domínio, de tal 

modo que entre as duas algo passe, que não está nem numa nem noutra. Ora, 

esta outra ideia geralmente não a encontramos sozinhos, é necessário um acaso 

ou que alguém no-la dê. Não é preciso ser sábio, saber ou conhecer tal domínio, 

mas antes aprender isto ou aquilo em domínios muito diferentes (DELEUZE; 

PARNET, 2004 p. 20). 

 

Como falam Deleuze e Parnet (2004), cada pessoa é composta por muitas e diversas 

linhas e, normalmente, nunca sabe em que linha está nem por onde passarão as linhas que 

está em vias de traçar. Assim, cada um de nós é, ao mesmo tempo, singularidade e coletivo, 

deserto e multidão. Para os autores, nossa única identidade seria o deserto, a 

experimentação sobre si próprio. Experimentação sobre si assumida como nossa única 

oportunidade para todas as combinações que nos habitam. 
 

Somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e de floras. Passamos o 

tempo a ordenar essas tribos, a dispô-las de outro modo, a eliminar algumas 

delas, a fazer prosperar outras. E todas essas tribos, todas essas multidões, não 

impedem o deserto, que é a nossa própria ascese (DELEUZE; PARNET, 2004, 

p. 22). 

 

Assim, como defendem Deleuze e Parnet (2004), é preciso que possamos atuar por 

potência positiva e afirmação, sabendo que as multiplicidades coexistem e nos habitam. Por 

isso, de nada adianta gritar "viva a multiplicidade"; é preciso fazer o múltiplo. Não basta 
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dizer "abaixo os clichês"; é preciso escrever de tal modo que não existam clichês, mesmo 

sabendo que sempre estaremos sujeitos às significações dominantes que insistem em nos 

colar uma identidade, em nos convocar a dizer quem somos e o que desejamos. 
 

Estamos sempre cravados no muro das significações dominantes, estamos 

sempre mergulhados no buraco da nossa subjetividade, o buraco negro do nosso 

Eu que nos é mais caro que qualquer outra coisa. Muro onde se inscrevem todas 

as determinações objetivas que nos fixam, nos quadriculam, nos identificam e 

nos fazem reconhecer; buraco onde nos alojamos, com a nossa consciência, os 

nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos pequenos segredos demasiados 

conhecidos, a nossa vontade de os tornar conhecidos (DELEUZE; PARNET, 

2004, p. 61). 

 

Como desfazer o rosto que nos dão, libertando em nós as cabeças exploradoras que 

traçam linhas de devir? Como passar o muro branco, evitando fazer ricochete nele, ou 

sermos esmagados? Como sair do buraco negro, em vez de rodopiar no fundo? Como 

estilhaçar o nosso amor para devirmos, enfim, capazes de amar? Como devir 

imperceptível? Essas são questões postas por Deleuze e Parnet (2004) e que nos forçam a 

pensar sobre como não sucumbir de vez às máquinas binária e de rostidade e, sempre que 

possível, traçar possíveis que nos levam, mesmo que por alguns momentos, a perder nossa 

suposta identidade, nosso suposto rosto, tornando-nos desconhecidos e até desaparecendo.  
 

O teu segredo, vêmo-lo sempre no teu rosto e no teu olhar. Perde o rosto. Torna-

te capaz de amar sem recordação, sem fantasma e sem interpretação, sem 

recapitular. Que haja apenas fluxos, que ora enfraquecem, se congelam ou 

transbordam, ora se conjugam ou separam. Um homem e uma mulher são 

fluxos. Todos os devires que há em fazer amor, todos os sexos, os n sexos, num 

só ou em dois, e que não têm nada a ver com castração. Sobre as linhas de fuga, 

só pode haver uma coisa, a experimentação-vida (DELEUZE, PARNET, 2004, 

p. 63). 

 

 

Notas 
 
1. "Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore 

é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo 'ser', mas o rizoma tem como tecido a 

conjunção 'e... e... e...'. Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. [...] É que 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 a 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, 1996, p. 37). 
2. Partindo de Heidegger, Deleuze (2006, p. 209-201) defende que "[...] o pensamento só pensa coagido e forçado, em 

presença daquilo que 'dá a pensar', daquilo que existe para ser pensado - e o que existe para ser pensado é do mesmo 

modo o impensável ou o não pensado, isto é, o fato perpétuo que 'nós não pensamos ainda'. É verdade que, no 

caminho que leva ao que existe para ser pensado, tudo parte da sensibilidade. Do intensivo ao pensamento, é sempre 

por meio de uma intensidade que o pensamento advém". 
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3. Para Foucault, resistência tem a ver com as maneiras pelas quais os indivíduos singulares, por meio de um 

procedimento que é, em geral, de escritura, conseguem, de maneira voluntária ou fortuita, "escapar" dos dispositivos 

de identificação, de classificação e de normalização do discurso. "[...] O termo resistência aparece, então, nos anos 70 

com um sentido bastante diferente daquele que tinha a ‘transgressão’: a resistência se dá, necessariamente, onde há 

poder, porque ela é inseparável das relações de poder; assim, tanto a resistência funda relações de poder, quanto ela é, 

às vezes, o resultado dessas relações; na medida em que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a 

possibilidade de criar espaços de lutas e de agenciar possibilidades de transformação em toda parte" (REVEL, 2005, p. 

74-76). 
4. Recorrendo a Morin (1996, p. 176), assumimos a ideia de complexidade na dimensão do que é "tecido junto". "[...] A 

ambição da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre 

categorias cognitivas e entre tipos de conhecimentos. Isto é, tudo se entrecruza, se entrelaça para formar a unidade da 

complexidade; porém a unidade do ‘complexus’ não destrói a variedade e diversidade das complexidades que o 

teceram” (MORIN, 1996, p. 176). 
5. http://rogersil.blogspot.com.br/2009/11/o-conceito-de-diferenca-na-obra-de.html. Acesso em 10-08-2005. 
6. Sobre a proposta metodológica de pesquisa nos/dos/com os cotidianos, consultar: FERRAÇO, Carlos Eduardo; 

PEREZ, Carmen Lúcia Vidal; OLIVEIRA, Inês Barbosa (Org.). Aprendizagens cotidianas com a pesquisa: novas 

reflexões em pesquisa no/do/com os cotidianos das escolas. Rio de Janeiro: DP et Alii, 2008; GARCIA, Regina Leite 

(Org.). Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2003; e OLIVEIRA, Inês Barbosa de; ALVES, 

Nilda (Org.). Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
7. Deleuze (2000, 2006, 2007a, 2007b, 2009) usa diferentes verbos para se reportar aos processos de romper com o 

clichê, dentre os quais destacamos: combater, deformar, desaparecer, desobstruir, desvencilhar, escapar, esvaziar, 

extirpar, falsificar, hostilizar, limpar, livrar, lutar, maltratar, mutilar, parodiar, reagir, rejeitar, renunciar, transformar, 

triturar etc. O mesmo acontece com os verbos que se referem aos seus processos de produção: acumular, aderir, 

convocar, multiplicar, renascer etc.  
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