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Resumo 

 
Este artigo, um quase ensaio, dispõe algumas notas sobre ideias que podem ser úteis para se trabalhar 
a relação entre as filosofias da diferença e o campo da educação, especificamente o dos currículos. 
A primeira delas trata da desterritorialização de conceitos, visando abordar as dificuldades do uso 
potente de conceitos da filosofia de Deleuze na criação de escritos sobre currículo, trata do conceito 
de Deleuze e Guattari de geo-filosofia e continua na segunda nota, que trata da possibilidade preciosa 
de ajuda do conceito de rizoma para esses escritos. A terceira nota é sobre o conceito de diferença 
e trata também da questão do pensamento sem imagem. O objetivo é colaborar com a discussão 
sobre a pertinência do uso de conceitos de Deleuze, principalmente, nos estudos sobre currículos. 
Palavras-chave: Currículo. Filosofias da diferença. Rizoma. Desterritorialização. Deleuze. 
 
 
 

Abstract 
 
This article, an almost essay, brings some notes about some ideas that could be useful to the work 
of relating philosophy of the difference with the education field, specifically the field of curriculum. 
The first note is about deterritorialization of concepts and it concerns with the difficulties in using 
potently Deleuze’s concepts in the creation of   education papers. It discusses the concept by Deleuze 
and Guattari, of geo-philosophy and continuing in the second note that concerns with the precious 
help of the concept of rhizome to these papers. The third of them is about the concept of difference 
and it discusses as well the concept of  thinking without images The article aims to collaborate with 
the discussion about the pertinence of using concepts, mainly Deleuze’s ones, in the studies of 
curriculum. 
Key words: curriculum, philosophy of the difference, rhizome, deterritorialization, Deleuze.  
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Com pedaços de mim eu monto um ser atônito.  
(Manoel de Barros) 

 
Há uma multiplicidade de possibilidades de se conectar o que se convencionou chamar 

de filosofias da diferença com a discussão contemporânea sobre currículos; são diversas e 
estão para serem criadas. Essas possíveis conexões podem incitar a invenção, o roubo e 
podem fazer com que se desenvolvam antenas bem aguçadas para perscrutar os 
acontecimentos por vir. As notas que se seguem tentam atualizar algumas dessas 
possibilidades de misturar currículos com Deleuze, principalmente. Trata-se de um quase 
ensaio, que busca apenas desdobrar alguns conceitos deleuzianos no sentido, dentro da 
educação, dos pensamentos sobre currículos. O restante da tarefa, a saber, a de tomar para si 
esses conceitos e usá-los como armas nas ações de currículos, fica a cargo des leitores. Aqui 
são preservadas aberturas-portais, que deixam por transpassar aqueles que assim o desejarem. 
 
 
Nota 1: sobre a reterritorialização de conceitos: escrever com filosofia 
 

Félix e eu construímos um conceito de que gosto muito, o de 
desterritorialização. [...] Precisamos, às vezes, inventar uma 

palavra bárbara para dar conta de uma noção com pretensão nova. 
A noção com pretensão nova é que não há território sem um vetor 

de saída do território e não há saída do território, ou seja, 
desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 

reterritorializar em outra parte. (Gilles Deleuze) 
 

Território é ocupação. Isto é, o que faz o território, no caso dos animais, por exemplo, é 
o fato de o animal estar fisicamente lá e, com seu corpo, marcar uma área, determinando-a 
como sua: seu território. No entanto, não há território sem um vetor de saída. A delimitação 
não é limitante, só será uma delimitação e constituição de território se não prender, hão de 
ser limites não fixos, abertos. Territórios são móveis. 

Sobre a história da filosofia Deleuze irá afirmar que só tem sentido fazer a história da 
filosofia ou estudá-la, restaurando os problemas aos quais se referem os conceitos criados. 
Conceitos só são criados para dar conta de problemas. Sendo assim, não tem sentido fazer ou 
estudar história da filosofia como um enfileiramento de conceitos, como se fossem óbvios, 
como se não tivessem sido criados especificamente para lidar com um determinado problema. 
A reativação de um conceito se dá no problema ao qual ele se refere. Só tem sentido estudar 
a história da filosofia se for para reativar os conceitos, reafirmar sua vitalidade e sua utilidade, 
a sua novidade, no trato com problemas. Os problemas que provocam com violência o 
pensamento e que o obrigam a criar: conceitos, no caso da filosofia.  

Muito bem, imaginemos agora que a filosofia de um determinado filósofo seja o 
território deste filósofo, marcado e delimitado pelos conceitos que ele pôde criar para dar 
conta dos problemas que tinha. Imagine ainda que alguém, uma outra pessoa, eu ou você, por 
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exemplo, esteja no embate com determinado problema, procurando equacioná-lo e no esforço 
dessa lida, essa pessoa se dê conta de que um determinado conceito de determinado filósofo 
poderia ajudar, seria muito útil, que seria um auxílio luxuoso. Então, assim, imagine que essa 
pessoa ouse capturar aquele conceito, como se captura uma borboleta com uma rede, em voo, 
viva, tirando-o de seu território, deslocando-o de seu território original, desterritorializando-
o e, como não poderia deixar de ser, reterritorializando-o em seu problema. Seria isto 
possível? Sim. Seria, aliás, desejável que se praticasse esse movimento. Pois não é mesmo 
isso que Deleuze fez com tantos conceitos de filósofos da tradição? Pois não é mesmo isso 
que vimos fazendo ao usar conceitos de Deleuze quando estamos tratando de nossos 
problemas na educação?  

O grande desafio, porém, dessa desterritorialização é a reterritorialização, pois toda a 
dificuldade se encontra nesses movimentos de depositar o conceito arrancado em uma outra 
constelação de problema, já que os da reterritorialização “são caminhos sem baliza nem 
parapeito” (Deleuze; Guattari, 1992, p. 141).  E nesses movimentos é desejável que se aja de 
forma a encaixar e proliferar significados novos e não reproduzir opiniões. É um trabalho de 
incrustação que se quer que gere movimento no pensamento e não constatação e 
reconhecimento, que estanca. “Os movimentos de desterritorialização não são separáveis dos 
territórios que se abrem sobre um alhures, e os processos de reterritorialização não são 
separáveis da terra que restitui territórios” (Idem, p. 113).  Mas, como fazê-lo? Esse é o 
calcanhar de Aquiles da coisa toda. Cada um tem de inventar as formas de fazer isso. Quando 
se usa um conceito de um filósofo, reativado em nosso problema, explicar tudo didaticamente 
é uma forma possível, mas não é bela, não potencializa, ao contrário. O que é a explicação, 
senão a afirmação da incapacidade do outro de entender por si mesmo? (Rancière, 2002). 
Além disso, pode-se perguntar: quem sou eu para explicar Deleuze? Não se trata de explicar, 
portanto. Podemos entender, talvez, que uma saída está na sintaxe, que compõe, faz 
aproximações e entrelaçamentos que criam novos pensamentos. Seria necessário, então, se 
ocupar das sintaxes. Trata-se disso, talvez, na reterritorialização: fricção de ideias que causam 
faíscas para uma combustão de novos caminhos no pensamento. Isso seria, talvez, inventar 
uma outra lógica, pois todo texto deve ter uma lógica, sua sintaxe. Pode ser uma lógica dada 
por uma tradição ou uma lógica inventada, mas não pode ser uma lógica impenetrável, para 
evitar ser confuso e feio, inútil, etc. Em determinados textos, nos nossos, por exemplo, de 
preferência deve-se explicitar a escolha da lógica inventada, como forma de resistência. E é 
disto que se trata aqui: resistir como invenção de novas formas, a despeito dos puristas que 
podem afirmar que só os filósofos podem fazer filosofia (mas, afinal, ainda, quem são os 
filósofos?). Todavia não sejamos irresponsáveis de confundir conceito com clichê, filosofia 
com “filosofias de vida”, pensamento com razão, etc., sejamos nós quem formos, filósofos 
ou não. Quando se desterritorializa um conceito, para usá-lo em outro lugar, é necessário que 
continue sendo um conceito, que não se transmute em outra coisa qualquer. O agravante 
desse processo de reterritorialização dos conceitos de Deleuze em nossos escritos, é que eles 
têm nomes comuns, homônimos de sensos comuns, como acontecimento, linhas de fuga, 
máquinas de guerra, e assim o cuidado deve ser muito grande para se conseguir o efeito 
desejado: tornar potente e abrir para novas conexões e não oprimir o pensamento impedindo 
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seu movimento, preso em clichês.  Tomados esses cuidados, nada mais saudável, vivo, para 
a filosofia do que relacionar-se com a não-filosofia. 

 
A filosofia está numa relação essencial e positiva com a não-filosofia: ela se dirige 
diretamente aos não-filósofos. Tome o caso mais surpreendente, Espinosa: é o 
filósofo absoluto, e a Ética é o grande livro do conceito. Mas, ao mesmo tempo, 
o filósofo mais puro é o que se dirige estritamente a todo mundo: qualquer um 
pode ler Ética, desde que se deixe levar suficientemente por esse vento, esse fogo. 
Ou então Nietzsche. Há, por outro lado, um excesso de saber que mata o que é 
vivo na filosofia. A compreensão não-filosófica não é insuficiente nem provisória, 
é uma das duas metades, uma das duas asas (Deleuze,1992, p.174-5). 
 

Para que serve, afinal, uma filosofia, poderíamos perguntar, se não para ser usada por 
todos, por qualquer um que queira? As criações conceituais da filosofia só existem como 
ferramentas para serem usadas como armas contra os problemas. Nossos problemas da 
escola, da educação, dos currículos. Os problemas que incomodam e nos obrigam a pensar. 
Pensar é sempre um esforço de criação, criação de saídas, de novas formas de vida. Como 
criar novas formas de viver os currículos na contemporaneidade? Trata-se de escrever com 
filosofia, reterritorializando algum conceito, escolhido, útil, pois é questão de se indicar uma 
saída para a vida, quando se escreve. “A desterritorialização [...] não exclui uma 
reterritorialização, mas a afirma como a criação de uma nova terra por vir” (Deleuze; 
Guattari, 1992, p.117). Quais são as possíveis novas terras por vir dos currículos que 
podemos criar reterritorializando conceitos de Deleuze? 
 
 
Nota 2: o auxílio luxuoso de um rizoma: pensamento geográfico 
 

Eu entendo a juventude transviada 
E o auxílio luxuoso de um pandeiro 

Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada 
Uma mulher não deve vacilar 

(Luiz Melodia) 
 

Como pensar o contemporâneo, estando no contemporâneo? Pensar os currículos na 
contemporaneidade do contemporâneo? Como estar fora e dentro ao mesmo tempo? 
Podemos pensar o contemporâneo como um complexo de fronteiras móveis e deslocamentos, 
mas para isso talvez seja necessário revoltar-se contra o poder absoluto que se atribui ao fato. 
Podemos exercitar escapar renovadamente da captura dos mecanismos de poder identitários 
de assujeitamento, que nos paralisam, não nos deixar colocar nos fluxos modulatórios de 
governa-mentalidade (dançar fora dos ritmos, um pequeno desvio, imperceptível), que 
determinam os percursos, e estarmos assim abertas ao imprevisível. Alçar o devir, contra a 
tirania do real, contra a história: por um pensamento geográfico! Chega de história. 
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Geografizar a história, geografizar o pensamento, geografizar a vida. Deleuzeguattarizar: 
geo-filosofia (Deleuze; Guattari, 1992, p. 111).  

Um pensamento geográfico e não histórico seria um pensamento-paisagem, uma 
superficialidade, um plano, um platô. História não é acontecimento. A história, 
deleuzeguattarianamente, capta do acontecimento apenas sua efetuação em estados de coisas, 
é um conjunto de vividos, não é o acontecimento; este escapa à história. É costume entender 
a história como a revelação das coisas como elas são, a história entendida como movimento 
dialético de essências se realizando em um movimento necessário. Assim, os estados de 
coisas, os fatos, são encaixados nessa crença como sendo o todo, o único possível, o que as 
coisas realmente são. Assim nos acostumamos a nos resignar à verdade dos fatos, 
inescapáveis. “Se todo sucedido contém em si uma necessidade racional, se todo 
acontecimento é o triunfo do lógico ou da ‘Ideia’ – então, depressa, todos de joelhos, e 
percorrei ajoelhados toda a escada dos ‘sucedidos’!” (Nietzsche, 1978, p.68). O sarcasmo de 
Nietzsche escancara o quanto essa submissão da vida ao fato, a redução do acontecimento à 
ideia, é aprisionante.  

 “A geografia (...) não é somente física e humana, mas mental, como a paisagem” 
(Deleuze; Guattari, 1992, p.125). Paisagem, superfície, pele, cérebro. Não mais história, não 
pensar historicamente, mas geograficamente, não mais busca de origem no desenrolar de um 
processo necessário, mas meio, tudo é meio, sem fim nem começo, sem pontos, pontos fixos 
de coordenadas, mas sim pontos que duram: linhas, linhas de fuga, conexões imprevisíveis, 
todas as direções: rizoma.  

História não é devir, movimento. O movimento que é atribuído à história é único, 
universal e necessário: não se pode escapar, não se pode criar. O espírito da história se 
desenrola dialeticamente por meio de uma lógica binária que não compreende a 
multiplicidade, é necessário que haja o uno (a identidade, imóvel), para se chegar ao dois e 
depois ao três e assim sucessivamente em um movimento único, inexorável. História não é 
experimentação. Geografemos: experimentar tudo! Tudo é possível, desde que se criem os 
possíveis, os possíveis têm de ser criados, não são dados. Podemos dizer que a ação do 
pensamento geográfico é criação de possíveis: fabulação. Ao passo que a ação do pensamento 
histórico tropeça no destino intransponível e sonha com um outro mundo único melhor: 
utopia.  

Convidamos: com Nietzsche, pensar o presente contra o presente, “agir de uma maneira 
extemporânea, quer dizer, contra o tempo, portanto sobre o tempo e em favor (espero-o) de 
um tempo que virá”1 Pensar contra o seu tempo é pensar contra a história, contra o 
determinismo do fato, contra o presente, contra o uno. Pensar contra o seu tempo é pensar o 
devir, devirescamente. O devir foge, escapa à história, para criar algo novo. O pensamento 
que pensa contra seu tempo é o pensamento que reativa sua relação com a vida, o novo, a 
criação, sendo assim, podemos afirmar que um pensamento extemporâneo não é histórico, é 
geográfico. E pensar contra o presente geograficamente seria compor nos signos e na ação 
uma multiplicidade de mundos possíveis, multiconectados, redes dentro de redes, crazies 
patchworks. Sobreposição de possíveis, conectados como gengibre loucos, 
multidimensionais, um sistema descentralizado, desverticalizado, des-mundo-único. Ali 
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estariam novas e sempre possíveis conexões como reativação de enunciações precedentes, 
como reativação de efetuações precedentes/ concomitantes. Uma superficialidade: rizoma. 

 
Na verdade não basta dizer Viva o múltiplo, grito de resto difícil de emitir. 
Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática será suficiente para 
fazê-lo ouvir. É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão 
superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no nível 
das dimensões de que dispõe, sempre n-1 (é somente assim que o uno faz parte do 
múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser 
constituída; escrever a n-1. Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma 
(Deleuze; Guattari, 1995, p. 14-5). 
 

Um sistema a-centrado que muda de natureza a cada nova conexão que faz crescer suas 
dimensões. Uma superficialidade, sem profundidades, sem raízes, fundamentos. Conexões 
possíveis imprevisíveis em qualquer direção, fluxos, tudo é meio, onde vale a irredutibilidade 
da contingência. Um tal sistema já contém nele mesmo suas linhas de fuga e opera sob a 
lógica do E, não sob as leis do OU. É a lógica da complicação, da co-implicação. Isto quer 
dizer que duas coisas de naturezas contraditórias não se excluem, não é necessário que se 
escolha uma dentre elas. Ou é isto ou é aquilo, não há terceira possibilidade, esta é a lógica 
do OU. Porém o pensamento rizomático pode admitir duas coisas de naturezas contraditórias, 
pois essas não se opõem termo a termo, já que não há uma estrutura significante prévia que 
organize todas as coisas binariamente.  

Como pensar os currículos com o auxílio luxuoso de um rizoma? Sistema a-centrado 
que, a cada nova conexão aumenta suas dimensões e muda de natureza. Conexões com o 
fora, com aquilo que ainda não foi criado, com o imprevisível, que pode vir de qualquer parte, 
de qualquer jeito, a qualquer tempo, em qualquer velocidade. Conexões com a singularidade 
de cada escola, de cada turma, a cada dia, conexões com as diretrizes públicas para a 
educação, com o livro, conexões com o imaginário des professores, seus anos de estudos, 
com toda a produção dos desejos ali envolvidos, com a merendeira, o porteiro, a chuva, etc. 
e principalmente o etc. e. Sistema com fronteiras móveis, passíveis de ultrapassagens 
desterritorializantes em busca de reterritorializações, alhures, a serem inventadas, sem balizas 
ou parapeito, é necessário arriscar: pensar. 

Sentimos que já não podemos continuar a tratar do rizoma sem nos aventurar a tocar, 
mesmo que de leve, naquilo que Deleuze e Deleuze junto com Guattari chamaram de 
pensamento. Pensamento não é razão. A razão clássica opera por recognição, ao passo que o 
pensamento cria. Por isso podemos dizer que só o pensamento pode criar novas 
possibilidades de existência. O pensamento é rizoma, o pensamento é geografia, pois pensar 
é tender ao infinito. Pensar é um ato arriscado. 
 
 
Nota 3: sobre diferença: diferença em si mesma  
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Admite-se facilmente que há perigo nos exercícios físicos extremos, mas o 
pensamento também é um exercício extremo e rarefeito. Desde que se 

pensa, se enfrenta necessariamente uma linha onde estão em jogo a vida e 
a morte, a razão e a loucura, e essa linha nos arrasta. Só é possível 

pensar sobre esta linha de feiticeira, e diga-se, não se é forçosamente 
perdedor, não se está obrigatoriamente condenado à loucura ou à morte. 

(Gilles Deleuze) 
 

Para Deleuze o pensamento não se reduz à razão, embora, claro, esteja em contato com 
ela, pois quando fala de pensamento não trata de um irracionalismo. O esforço empreendido 
por Deleuze em direção à afirmação do pensamento passa pelo “ultrapassamento da razão 
clássica”. É necessário que percorramos alguns aspectos da crítica que Deleuze fez à razão, 
para nos aproximarmos daquilo que é o pensamento, embora já tenhamos a esse ponto muitos 
elementos para isso: tudo o que foi colocado sobre rizoma e geografia diz respeito também 
ao pensamento.  

Talvez possamos começar por um primeiro ponto, o de afirmar que, para Deleuze, o 
pensamento não é natural. Vemos, na história da filosofia, perfilados uns depois dos outros, 
os filósofos considerando que basta uma boa vontade para que se pense. “O erro da filosofia 
é pressupor em nós uma boa vontade de pensar, um desejo, um amor natural pela verdade. A 
filosofia atinge apenas verdades abstratas que não comprometem nem perturbam” (Deleuze, 
2010, p.15). Este seria um movimento de produção de verdades abstratas por parte do 
intelecto, ideias convencionais, que não têm autenticidade, não têm sentido, não têm vida. 
Primeiramente sozinho em 1968 com “Diferença e repetição”, depois em 1976, na belíssima 
companhia das ideias que desterritorializa da literatura de Proust, Deleuze vai afirmar que é 
necessário que haja uma violência sobre o pensamento, para que este se coloque em 
movimento de busca da verdade. É necessário que o pensamento nasça por arrombamento, 
pela violência do encontro com um signo que o obrigue à decifração, que o compila à 
interpretação, à decifração. Veja-se que se trata de um ponto nefrálgico, que distingue a 
crença na naturalidade do bom funcionamento da razão da necessidade de uma provocação 
para o funcionamento do pensamento.  

Um segundo ponto será aquele que aponta para a crença na necessidade de um método, 
de preferência universal, que garanta o caminho da razão até a verdade. Pode-se evitar o erro 
se for encontrado um método seguro que leve diretamente à verdade. 

O terceiro ponto a ser destacado pode ser o de que, classicamente se acreditou e se 
acredita até hoje, que é necessário que afastemos as paixões, os sentimentos, as sensações, 
para que a razão possa seguir sem percalços seu caminho natural. Seria necessário que a razão 
se afastasse dessas forças, para não perder o foco no seu objeto e incorrer em erro. A busca 
da verdade deve ser ascética e asséptica.  

Podemos talvez, sem muito esforço, ver que o pensamento, se entendido como rizoma, 
não se encaixa nos limites da razão. O que classicamente se fez, na história do pensamento 
ocidental, segundo Deleuze, foi encobrir o pensamento, reduzi-lo a uma forma 
predeterminada, uma imagem do pensamento. “Por imagem do pensamento não entendo o 
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método, mas algo mais profundo, sempre pressuposto, um sistema de coordenadas, 
dinamismos, orientações: o que significa pensar, e ‘orientar-se no pensamento’” (Deleuze, 
1992, p. 185). 

Haveria uma imagem do pensamento que recobre todo pensamento, balizas e parapeitos, 
interdições e pressupostos, categorias às quais se deve fidelidade: “O pensamento já seria por 
si mesmo conforme a um modelo [...] e que lhe fixaria objetivos e caminhos, condutos, 
canais, órgãos, todo um organon.” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 43). A imagem do 
pensamento envolve toda possibilidade de criação, antecipando seus passos, condicionando-
o, assim tudo aquilo que há fica condicionado à mesma forma, única, reducionista.  

A crítica que Deleuze faz à razão clássica é a de que ela opera por atos de recognição. 
Para que algo seja pensável pela razão é necessário que se submeta aos princípios da 
identidade e da semelhança, para que possa ser representado. A razão só consegue apreender 
aquilo que se submeta à representação. Pensar, nessa perspectiva se reduziria, portanto, ao 
ato de recognição. Assim, podemos dizer, com Deleuze, que a razão é seletiva. Aquilo que 
não pode ser representado, que não para em uma identidade, que não pode ser comparado e 
julgado, está fora. Não existe. Além disso há também a crítica à razão por ela ser moralista e 
servil, já que consonante e concorde com o Estado, a Igreja, todos os poderes e saberes que 
determinam o que é real e como as coisas devem funcionar. 

Trata-se para Deleuze, portanto, de levar a sério o pensamento, quer dizer dedicar-se a 
encontrar outras formas de pensar. “[Q]uanto menos as pessoas levarem a sério o 
pensamento, tanto mais pensarão conforme o que quer um Estado.” (Deleuze; Guattari, 1997, 
p. 47). 

E, é justamente nesse esforço empreendido por Deleuze em direção à afirmação do 
pensamento, como dissemos, “levar a sério o pensamento”, que é necessário realizar o 
“ultrapassamento da razão clássica”. Pois a razão não consegue apreender a diferença e, para 
Deleuze, a diferença é que é o princípio constitutivo da natureza e não a identidade e a 
semelhança. A filosofia de Deleuze pode ser considerada aquela que travou uma autêntica 
luta contra a tradição da razão, para poder pensar a diferença em si mesma.  Repetimos: para 
Deleuze, a diferença é que é o princípio constitutivo da natureza. Sendo assim, não se trata 
aqui de criticar conteúdos do pensamento, como geralmente se faz, mas da própria forma 
deste. Pois a razão não consegue pensar a diferença, vale dizer, a razão não consegue pensar 
aquilo justamente que é o princípio constitutivo da natureza, o ser das coisas. 

Vamos tentar abordar a questão da diferença em si mesma, porém, de qualquer forma, 
aqui neste escrito isso terá de ser feito com uma pretensão muito pequena. A complexidade 
do assunto necessitaria um espaço e um tempo maior do que dispomos. Depois dessa tentativa 
de tratar minimamente a diferença em si, finalizaremos com a aproximação disso com nosso 
campo de interesse, a educação e especificamente as questões relativas aos currículos. 

A afirmação de que é a diferença o princípio constitutivo da natureza e não a identidade, 
pode nos levar a dizer que as preocupações e ocupações de Deleuze na filosofia vão além das 
questões relativas a como pensamos e devem se dedicar também àquelas que se perguntam 
sobre o que é o ser. Divergindo totalmente daquilo que se tornou o fundamento do 
pensamento da civilização ocidental, o desenvolvimento da razão, divergência essa que se 
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chamou de operação de reversão do platonismo, Deleuze nega que o que pode ser conhecido, 
que o que existe, necessariamente é algo que é sempre idêntico a si mesmo. Ao contrário da 
identidade, a diferença é anárquica, rebelde, é um movimento, um devir ilimitado, devir 
louco, irredutível aos binarismos, paradoxal, impassível à representação, e é justamente ela 
o ser das coisas.  

Deleuze investe muito, quase tudo de sua filosofia, em encontrar formas de pensar a 
diferença em si. No belíssimo “Diferença e repetição” (2006), ele nos mostra como a tradição 
da filosofia, calcada na razão clássica amaldiçoou a diferença pura e retirou dela todo caráter 
ontológico. Houve, sim, outros pensadores, os “malditos”, na história da filosofia, que se 
dispuseram à mesma tarefa de pensar a diferença ela mesma, como Heráclito e o rio no qual 
não se pode banhar duas vezes, os estóicos e a imanência dos incorporais, Bergson e a 
duração e, entre outros, lindamente Nietzsche e o eterno retorno. A diferença não é um 
atributo de um ser, um predicado, que pode ser identificado, comparado, representado, porém 
foi reduzida a isso. O comum é que se entenda diferença como aquilo que surge quando se 
tenta perceber as semelhanças e dessemelhanças entre duas identidades (que devem sempre 
ser idênticas a si mesmas), por exemplo criança branca e criança preta. Na história da filosofia 
dos vencedores, a diferença deve ser reduzida ao pensável pela razão, isto quer dizer que a 
diferença não é entendida como o ser de todas as coisas. É importante tentar entender que 
quando se fala sobre diferença sob essa perspectiva de que seja o ser dos seres, não se está 
fazendo uma comparação entre duas coisas, mas que se está entendendo que ela está na 
própria coisa, como seu modo de ser. A diferença em si, para a razão, é inapreensível, 
portanto para poder “pensá-la”, a razão a subordina, sob quatro aspectos: pela identidade do 
conceito, pela analogia do juízo, pela oposição dos predicados e pela semelhança do 
percebido. No entanto, para Deleuze o pensamento vai além do ato de recognição, pensar é 
algo outro do que representar. “Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um 
objeto, nem uma revolução de um em torno do outro” (Deleuze; Guattari, 1992, p.113). 
Deleuze (2006), faz a análise da imagem do pensamento de Platão, Descartes e Kant, 
mostrando como suas ordens conservadoras da representação limitam e denigrem uma 
desordem criadora, um caos genial da diferença, e para libertá-la defende e cria ele mesmo 
um “pensamento sem imagem”. “Todo o pensamento é um devir, um duplo devir, em vez de 
ser o atributo de um Sujeito e a representação de um Todo” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 50). 
Um rizoma. Pensamento sem aspiração à universalidade, sem estar fundamentado em um 
Todo englobante, sem um Sujeito como o princípio que encaixa o ser em um ser 
compreensível pela razão, submetido a seus princípios, um sujeito como ser pensante 
universal. O pensamento nômade seria    

 
Um pensamento às voltas com forças exteriores em vez de ser recolhido numa 
forma interior, operando por revezamento em vez de formar uma imagem, um 
pensamento-acontecimento, hecceidade, em vez de um pensamento-sujeito, um 
pensamento-problema no lugar de um pensamento essência ou teorema, um 
pensamento que faz apelo a um povo em vez de se tomar por um ministério 
(Deleuze; Guattari, 1997, p.48). 
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Que complexidade é esse território que é o da filosofia de Deleuze. Se o ser das coisas 

não é sua identidade, o que torna possível que sejam representadas e assim serem comparadas 
e julgadas, como pensar o ser aluno, por exemplo? Ser educação? Ser currículo? Como a 
reterritorialização do conceito de diferença na discussão contemporânea sobre currículos nos 
potencializa para pensar? O que pode gerar o pensamento da diferença nos currículos? Como 
pensar nômade os currículos, como os pensar rizoma? Como pode ser pensar os currículos 
sem que eles sejam o objeto de um sujeito pensante universal? Pensar as singularidades no 
movimento do tempo dos acontecimentos aqui e agora. Pensar como ato arriscado. Como 
operar o pensamento como forma de criação de novas possibilidades de existência dos 
currículos?  Fabular, fabular juntos, confabular novos mundos possíveis. “Trata-se sempre 
de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo em um combate incerto” 
(Deleuze; Guattari, 1992, p.222). Qual é esse nosso combate incerto para liberar a vida 
aprisionada nos currículos? A que estamos dispostos? Como não sermos justamente nós a 
restituir o binarismo, combatendo um determinado modo de pensar currículos, querendo 
estabelecer um outro modo (único, fixo) de pensar currículos? Como escapar?  

Deste ponto não passaremos. Como foi dito no início, nosso intento foi o de desdobrar 
(como um espelho na frente do outro), alguns conceitos deleuzianos no sentido da educação, 
pensando em trazer ferramentas da filosofia para pensar currículos. Cabe a cada um que 
desejar, usá-las como armas, - conforme os agenciamentos que se faça ferramentas podem 
ser armas-, para entrar nos combates importantes de revides contra a opressão, os 
impedimentos dos movimentos da vida, que flui. “Sempre vaza ou foge alguma coisa, que 
escapa às organizações binárias [...] os jovens, as mulheres, os loucos, etc. (Deleuze; Guattari, 
1996, p. 94), sigamos nessas frestas minoritárias, com mulheres, jovens, loucos e eteceteras, 
mas principalmente com eteceteras, talvez. 
 
 
Notas 
 
1. Esta frase de Nietzsche se encontra em “Considerações Extemporâneas II - Da utilidade e desvantagem da 

história para a vida”, escrita em 1874. No entanto, o trecho em que ela aparece não foi contemplado na 
seleção feita por Gérard Lebrun para o volume Obras Incompletas, publicado pela Abril Cultural. Deleuze 
a cita em Diferença e repetição na página 17, em O que é a filosofia? na página 144 e, ainda, no livro 
Nietzsche e a Filosofia na página 122. 
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