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Resumo 
O campo do currículo tem sido marcado pela sua abertura a diferentes abordagens 
teoricometodológicas, ampliando seus referenciais e vinculando-se a contribuições diversas, o que 
implica novos e outros modos de expressão das experiências curriculares. Esta escrita-experiência-
texto apresenta as experiências curriculares que têm sido provocadas a partir do encontro com a 
Filosofia da Diferença, especialmente com o pensamento de Deleuze e Guattari. No sentido 
nietzschiano, problematiza: o que faz a vida expandir? Como a potência de vida inventa novas/outras 
condições e sentidos para os currículos? Aposta na possibilidade de invenção de modos e formas 
singulares de existência. Força inventiva que afirma a diferença como multiplicidade e engendra 
singularidades, explorando a potência do pensamento nômade que é um pensamento em constante 
devir. A resistência ou a (re) existência cotidiana criativa e transformadora passa, vagueia, vaza, 
escapa de qualquer tentativa de controle e de uniformização e padronização. Faz circular ideias, 
agenciamentos de desejos, fabricação/invenção de outros tempos, tempos não lineares, não 
cronometrados. Tempo concebido como multiplicidade. Tempo que se transforma em potência de 
ação. Currículos nômades que fazem travessuras, voos e piruetas com o tempo.  
Palavras-chave: Pensamento nômade. Movimentos de invenções curriculares. Currículo nômade.  
 

Abstract 
The curriculum field has been standing out due to being open to different theoretical-methodological 
approaches, increasing their benchmarks and linking to the several contributions, which implies new 
and other ways of expressing the curricular experiences. Such writing-experience-text presents the 
curricular experiences that had been provoked through the gathering with the Philosophy of 
Difference, mainly concerning Deleuze and Guattari thoughts. In Nietzsche sense, the work 
discusses: what makes life expand? How does life power invent new/other conditions and senses for 
curriculums? It invests on the possibility to invent new singular ways and forms of existence. 
Inventive force that affirms the difference as multiplicity and engenders singularities, exploring the 
power of the nomadic thinking that is considered being ever-changing. The daily creative changing 
resistance or (re) existence passes, wanders, leaks, escapes from any attempt to control; uniform and 
standardize. It circulates ideas, negotiates desire, fabrication/invention of other times, non-linear and 
non-clocked times. Time designed as multiplicity. Time that change into action strength. Nomadic 
curriculums, which create mischief, flights and spins with time. 
Keywords: Nomadic thought. Curricular inventions. Nomadic curriculum.  
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Introdução 
 

O campo do currículo tem sido marcado pela sua abertura a diferentes abordagens 
teórico-metodológicas, ampliando seus referenciais e vinculando-se a contribuições diversas, 
o que implica novos e outros modos de expressão das experiências curriculares. Essa 
diversificação de temas de estudos, de teorias e pesquisas tem intensificado o pensamento 
curricular na criação de novos sentidos, significações e conceitualizações, o que contribui 
para alargar um campo múltiplo e híbrido. 

A nossa intenção nesta escrita-experiência-texto é trazer, para a discussão do campo de 
estudos de currículo, as experiências curriculares que têm sido provocadas a partir do 
encontro com a Filosofia da Diferença, especialmente com o pensamento de Deleuze e 
Guattari. Como transeuntes, deslizamos em meio ao conceito de pensamento nômade, 
desterritorializando/reterritorializando novos sentidos para os estudos e pesquisas de 
currículos. Os encontros com o que temos vivenciado e experienciado nas e com as escolas, 
professoras, crianças, jovens, ideias e forças nos levam a problematizar: o que faz a vida 
expandir? No sentido nietzschiano, como a potência de vida inventa novas/outras condições 
e sentidos para os currículos? 

A nossa aposta − como professoras e integrantes de um grupo de pesquisa– tem sido na 
possibilidade de produção, criação, invenção de modos e formas singulares de existência. 
Força inventiva que afirma a diferença como multiplicidade e engendra singularidades, 
explorando a potência do pensamento nômade que é um pensamento em constante devir. 
Trata-se de um pensar que busca fabricar novas possibilidades de vida, outros modos de 
existência, uma estética da vida, uma ética, pois o que os movimentos e as singularidades 
não desejam é a ideia de um só mundo (DELEUZE, 2003). 

O encontro com o pensamento nômade de Deleuze e Guattari (1995, 1996) tem nos 
impulsionado, em nossas pesquisas: a cartografar os movimentos nômades dos currículos, as 
micropolíticas do desejo-docência-infância, que se constituem nas invenções dos processos 
de aprenderensinar, nas artistagens e invencionices dos praticantes ordinários (CERTEAU, 
1994) nos/dos/com os cotidianos das escolas, dos cursos de formação de professores e da 
vida; e a acompanhar os agenciamentos que produzem linhas de fuga, linhas “menores”, 
linhas moleculares que escapam, que fogem às imagens dogmáticas e sedentárias. 
Movimentos intensivos, que atravessam e extrapolam os múltiplos e diferentes saberes e 
resistem às instâncias de poderes.  

O cotidiano escolar, entendido como campo micropolítico, constitui-se em um 
espaçotempo praticado por singularidades, agenciamentos, desterritorialidades, 
reterritorialidades, devires, enredando o afetivo e cooperativo das práticas, das experiências, 
dos movimentos entrelaçados aos dados da realidade que o circula e que se inscreve no 
ambiente escolar, fazendo uma interlocução com todos os planos do social na composição e 
produção de subjetividades. As pesquisas com os cotidianos apostam na criação de 
agenciamentos, de modo que os processos de singularização se intensifiquem e a questão 
micropolítica − uma analítica das formações do desejo no campo social − tem relação com o 
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modo como o nível das diferenças sociais mais amplas – o molar − se cruza com o nível 
molecular (KRETLI; DELBONI, 2014). 

Ao entrarmos em relação a diferentes movimentos, buscamos linhas para produzir, criar, 
inventar múltiplas maneiras de habitar, com todos os sentidos, o campo, na intenção 
acompanhar os processos de vida engendrados no cotidiano escolar. Embarcamos em 
experimentações traçando mapas, cartografando o afetar e o afetar-se dos corpos vibráteis 
numa potência de criação coletiva, o que tem nos instigado a pesquisar os movimentos, 
fluxos, intensidades da vida vivida no cotidiano escolar, os afetos, afecções, desejos, enfim, 
as relações, os encontros. Pesquisar os processos de subjetivação que se relacionam com o 
político, o social, o cultural por meio dos quais são engendrados os contornos da realidade 
em um movimento contínuo de criação ética, estética e coletiva. 
 
 
Pensamento nômade: e o que força o pensamento a pensar? 
 

Sem algo que force a pensar,  
sem algo que violente o pensamento,  

este nada significa. Mais importante do que o pensamento 
é o que dá que pensar 

(DELEUZE, 2003, p. 89).  
 

O pensamento nômade é um conhecimento aberto às conexões múltiplas, desconhecidas. 
Trata-se de potências de liberdade: um pensamento aberto a possibilidades, à invenção de 
problemas. Como fazer emergir possibilidades de uma impulsão intempestiva do 
pensamento, aquele que vem do meio? Como fazer emergir um pensamento rizomático, um 
pensamento nômade, um pensamento sem imagens? Para Deleuze (2003), é por meio do 
arroubo, da violência feita ao pensamento para produzir invenção. Trata-se de uma potência 
que encontra a sua força inventiva no arrombamento: “[...] É preciso que uma força faça 
surgir em cada um a energia que emerge como uma vontade urgente de pensar, sob o signo 
de uma potência, uma vitalidade, em forma de necessidade, que não se adia, e em que o 
amanhã foi ontem, é hoje, agora, já” (LINS, 2012, p. 20). 

Se o pensamento é preso a uma imagem, há o começo e, segundo Deleuze (2003), a 
existência de um começo implica uma raiz, um pensamento arborescente. A representação 
envolve um pensamento antecipado, dado previamente, determinado e à imagem dogmática 
do pensamento. “[...] Esse triunfo da significação, da representação, em detrimento do 
sentido, mostra a dificuldade de fazer emergir o pensamento, de capturar seus começos, 
confinando-o em um começo do pensamento” (LINS, 2012, p. 16). 

O sentido etimológico da palavra “nômade” remete ao grego nomas, que quer dizer 
errante, que anda vagueando, sem destino, que não se fixa em um único lugar, ou seja, é um 
modo de desterritorialização: não busca contornos, circuitos ou demarcações. Um espaço que 
se desterritorializa, diferente do espaço que muitas vezes procura habitar únicas 
verdades/dogmas. Um espaço que se movimenta e, ao se movimentar, cria, inventa, gera, 
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engendra outros/novos possíveis. Buscando aproximações em Certeau (1994, p. 202), seria 
um “lugar praticado”, vivido, sentido, que tem vida, vida intensiva, que gira, que pulsa, que 
se reinventa a cada dia.  

O encontro com o pensamento nômade possibilita entender os processos de subjetivação 
e os movimentos de invenções curriculares como acontecimento, como uma estética do 
pensamento que impulsiona por afectos e perceptos. Como é um pensamento sem imagem, 
híbrido, o pensamento nômade se produz em espaços lisos, abertos, sem fronteiras, sem 
muros, sem grades, clausuras, engessamentos. Ele se diferencia do modo de pensar 
dominante, pois age desejando intensamente transgredir e (re)existir com força e forma 
diferente. Ultrapassa os limites das fronteiras, tornando-se sempre Outros/novos.  

Pensamento nômade submetido ao encontro de um signo sensível e intensivo que, por 
meio do pensamento transeunte/andante, provoca processos de invenção. Pensamento 
inventor. Pensamento artista, criativo, aberto a conexões múltiplas e rizomáticas. Encontros 
que produzem afectos que afirmam a potência do devir. 

O pensamento nômade é produzido por meio dos encontros, dos afectos e perceptos que 
provocam raios e intensidades criativas cheias de invencionices e artistagens de pensar 
escolas, currículos, docência, infância, enfim, pulsão de vida. Movimentos que nos impelem 
a pensar no conhecimento como o mais potente dos afetos. Pensar na força da vida inserida 
na criação é fazer da vida uma obra de arte. A vida como máquina de guerra, máquina 
nômade, pois o desejo corre em movimentos de desterritorializações. 

Vale ressaltar que, como nos ensinou Deleuze, nunca desejamos algo ou alguém, mas, 
sobretudo, sempre desejamos um conjunto. Portanto, que desejos e delírios podemos lançar 
para os currículos? Que agenciamentos deslizam junto a essa força desejante que engendra 
um currículo nômade? Currículo nômade produzido, criado na força do pensamento que 
atravessa planos, traça linhas, faz conexões, singulariza-se. O intempestivo. O devir. A vida 
que insiste em perseverar. O currículo nômade é “da Terra, andante, errante, poético, político 
[...]” (PARAÍSO, 2015, p. 273). 

As potências não se contentam em ser exteriores, mas passam, por meio dos afetos, 
perceptos e das afecções, por nós, ou seja, cada um de nós, ao movimentar o pensamento, 
coloca-se incessantemente em conversações e em “[...] guerrilha consigo mesmo” (LINS, 
2014, p. 141). Uma palavra, um olhar, um gesto, um toque, as trocas de experiências, 
invencionices coletivas, encontros que possibilitam a criação de currículos nômades que 
estão constantemente em movimentos, viagens, danças, andanças, descobertas, reinvenções, 
pois não se trata de buscar sobrevida, mas sim vida! Vida vivida, sentida, que emociona, que 
vagueia, que impulsiona para ressignificar e inventar possíveis.  

Spinoza, ao tratar da natureza e virtude dos afetos e da potência da mente sobre eles, 
considerou as ações e os apetites humanos como se fossem uma questão de linhas, superfícies 
ou de corpos. Para esse autor, afetos são “[...] as afecções do corpo, pelas quais sua potência 
de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada e, ao mesmo tempo, as ideias 
dessas afecções” (SPINOZA, 2008 p. 98). Como pensar intensamente? Como deixar o 
pensamento fluir e, nessa fruição, produzir o diferente? 



 
ANA P. P. HOLZMEISTER; SANDRA K. DA SILVA e TÂNIA M. Z. G. F. DELBONI 
 
 

 
420 

Para Spinoza (2008), o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras pelas quais 
sua potência de agir pode aumentar, diminuir ou nada mudar. Nas conversas e vivências com 
as professoras e as crianças em movimentos de pesquisa, procuramos cartografar quais afetos 
promovem o aumento da expansão da vida e da potência de ação coletiva. Ou seja, interessa-
nos saber o que dá a pensar.  

Com abertura às leituras plurais da realidade, e como pensamento nômade, as nossas 
pesquisas apostam nas multiplicidades dos currículos, nas experiências que superam o 
predomínio de uma razão única, hegemônica. Currículo como transversalidade de lutas, 
como travessia, 

 
[...] que se atualiza no espaço mental/físico, segundo ventos e tempestades sobre 
dunas, que findam por deslocar os mangues, nomadizando-os, em um movimento 
mínimo de migração/emigração, mas que tem a força transformadora do processo 
de territorialização/desterritorialização ou transversalidade (LINS, 2012, p. 23). 
 

Nesses movimentos de travessia, há a possibilidade de captura de forças que “[...] tornam 
o invisível visível” (LINS, 2014, p. 141). Forças que tornam o impossível em possível; o 
necessário em extraordinário: forças inventivas que potencializam a criação de novos/outros 
possíveis para pensarmos o campo do currículo. Como afirma Lins (2014, p. 141), uma 
grande sabedoria do pensamento nômade é “[...] desvelar no invisível o visível nele velado”. 
O que seria, então, o visível velado nas políticas de currículo? O que seria o visível velado 
nos movimentos nômades das invencionices e artistagens dos praticantes dos cotidianos 
escolares? O que seria o visível velado nas teorias de currículo? 

O visível velado é a capacidade de reinvenção de si e do mundo. A capacidade que os 
professores e alunos possuem de reinventar a escola a cada dia. A potencialidade de produzir 
currículos nômades por meio de suas vibrações, sensações, emoções, artistagens, 
contorcionismos, equilibrismos e invencionices. A autenticidade de (re) existir às tentativas 
de padronização e de estandardização das escolas que ofuscam os saberes, fazeres, poderes 
locais: a “[...] arte de exigir da vida muito mais, sempre mais do que a existência se contenta 
a nos oferecer. É ir em busca do im-possível” (LINS, 2014, p.141).  

Todos que fazem escolas sabem da impossibilidade de fixação de sentidos, de 
aprisionamento de ideias, de forças curriculares. Nunca uma aula será como a outra. Mesmo 
com o planejamento bem pensado, marcado, previsto, o (im)previsto, o (im)pensado e o 
(in)movimento, o nômade se apresentam. Assim como nos palcos, nas viagens, em cada cena, 
em cada trajetória, em cada passo que se dá, novos encontros se estabelecem e, com eles, 
novas sensações, emoções, novos conhecimentos, novos afetos, perceptos, conceitos, outras 
ideias e movimentos de invencionices e artistagens curriculares. 

Quanto mais nos afetamos com uma ideia, quanto mais olhares nos dedicarmos, mais 
envolvimento, apostas depositarmos, mais múltiplas e intensas serão as nossas invenções. O 
nômade se abriga em espaços que possuem as suas linhas de forças, investindo sempre na 
transitoriedade. Aposta nos afetos e nas afecções, naquilo que faz a vida pulsar, nas 
diferenças. Em constante devir, atravessa em movimentos fugazes e de passagem.  
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O nômade encarna o sonho, o desejo de uma busca permanente, foge das âncoras e dos 
ancoradouros, do pensamento com imagem, fica bem longe do pensamento dogmático e dos 
clichês. Corre, tenta escapar das grades curriculares, dos aprisionamentos avaliativos. Busca 
encontros que potencializarão os processos de criação dos possíveis, de outros modos de ser 
e de se relacionar com a vida. 

O pensamento nômade permite fazer circular sentidos múltiplos para o campo do 
currículo. Entendemos que se faz necessário, em nossas pesquisas, entrar em relação aos 
movimentos de invencionices e artistagens dos praticantes dos cotidianos, estando dispostos 
ao encontro que afeta e que amplia a potência de ação, fazendo fruir outros sentidos para o 
campo do currículo. 

Sendo assim, trazemos, nesta escrita, três experiências vivenciadas a partir dos encontros 
com crianças, professores, alunos que, como errantes, têm traçado caminhos numa criação 
incessante e intensiva. A arte do bom encontro tem engendrado intensidades e paixões 
nômades, que agenciam acontecimentos e são marcados pelo processo vital de 
reterritorialização/desterrritorialização, fundamental ao movimento do pensamento. 
 
 
O pé na cidademundo: a composição de um currículo nômade  
 

Nos movimentos de produção curriculares desenvolvidos nos parques da cidade de 
Vitória, as crianças percorrem as intensidades dos meios, desenhando imagens de um 
currículo que escapam dos territórios-sala de aula e se estendem pelos amplos gramados e 
terrenos arenosos dos parques de uma cidade.  

Inscrições singulares de si. Linguagens, expressões, intensidades, sonoridades, 
deslocamentos pelas superfícies de aderências, afetos, emoção, afecções. São esses, dentre 
outros elementos, que rascunham, na imanência dos encontros, imagens singulares de um 
currículo com a educação infantil, engendradas pelas forças intensivas do mundo que estão 
a vibrar e a rasurar modos habituais de conceber um currículo: rasuram uma imagem 
dogmática de um currículo que tende à prescrição. Modos que ultrapassam a dimensão do 
cuidar do educar por meio da brincadeira, pensamento restrito a um corpo orgânico. 

Assim, em meio à história do “Capitão do Mato” que persegue, em uma correria 
desenfreada, os escravos fujões, passa um pique-esconde e, entre um e outro batuque de um 
pandeiro, faz fluir um conceito de aprendizagem como potência de vida. São processos de 
subjetivações singulares que viram as disciplinas e o controle dos corpos de ponta-cabeça, 
afirmando a docência como ato de criação que, no movimento de transcriação da história de 
colonização do Brasil e, em especial, nos processos de escravidão experimentados pelos 
negros africanos traficados, fazem passar um nicho de criação em meio à cultura de um povo 
que se fortalece ao criar uma luta-jogo-capoeira que, ao mesmo tempo, combate a exploração 
do trabalho escravo. A escolha da capoeira como matéria de tradução na composição 
curricular imanente traz implicitamente a religiosidade como temática de fundo de uma cena 
que expressa, por entre batuque e cânticos, o desejo de problematizar a religiosidade humana 
para além das formações religiosas.  
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Movimentos de produção imanente nos quais a linguagem musical acontece 
dependurada em uma árvore. No encontro sensível entre a madeira o corpo, a água, o vidro 
e a anilina, instauram-se outros possíveis para os currículos e para a educação. Novidades 
sonoras de harmonias dissonantes que acontecem como criação de outro modo de 
problematização, de criação e invenção que cria um novo território existencial. 

São problematizações que afirmam a vida no grau mais alto de potência e acolhem a 
possibilidade de o conhecimento se constituir a partir das experiências, daquilo que aumenta 
a potência de agir, que potencializa fluxos curriculares. Intensidades e possibilidades para a 
criação de vida que pulsa e que torna possível a invenção de processos nos quais o 
conhecimento seja o mais potente dos afetos. Aprender e ensinar implicando 
coengendramento da vida vivida, experenciada, sentida, criada, como produtos de afetos e 
afecções vividos nos encontros. Movimentos de vida que dão visibilidade à vida que pulsa 
no encontro dos corpos, nas relações, nas linhas que se entrecruzam, linhas pulsantes, 
vibrantes e intensas.  

Movimentos, conhecimentos, afetos, dispositivos que impulsionam, travam, impelem, 
enfim, causam e suscitam movimentos, ressonâncias, ecos. Experiência de vida que instaura 
a possibilidade de aposta em que a vida impera e irrompe, tecida a partir de diferentes linhas 
que se intersectam, cruzam, criando outros campos possíveis para pensarmos a invenção do 
currículo. Caminhos, trajetos, linhas... Currículos nômades... 

Linhas sensíveis de escrita que fazem passar, em meio ao rascunho de um trajeto 
intensivo, a docência como composição de um corpo-pensamento-desejo, cuja necessidade 
de formar um corpo mais amplo e potente impulsiona a percorrer trajetos mapeados pelas 
crianças em seus devires. Devires-criança que não dizem respeito à cronologia de um tempo 
marcado e circular, mas ao caráter intempestivo de um tempo-duração.  

Nesse desenho escriturístico de um currículo imanente, emerge um pintor de ar que 
colore o céu com bolhas de sabão, quando um corpo sedentário diante do novo tenta impedir 
a fluidez intensiva da vida na exploração dos meios: "Usar tinta no chão do parque?! Nem 
pensar! É proibido!". Essas linhas e traçados de uma escriturística feita de bolas coloridas 
que voam no ar oxigenam a vida, a aprendizagem e o currículo da educação infantil onde este 
se encontra estancado.  

Artistagens docente nas quais a "[...] arte diz à sua maneira o que diz as crianças. Ela é 
feita de trajetos e devires, por isso faz mapas extensivos e intensivos. Há sempre uma 
trajetória na obra de arte [...]" (DELEUZE, 1997, p. 88). 

Em suas artistagens e invencionices, as crianças “cartógrafas” desenham mapas 
intensivos e extensivos enquanto ocupam os parques, fazendo flutuar, por entre o sossegar 
das águas de um lago, barquinhos de papel, os quais, impedidos de tocar a água, em função 
do risco da poluição, se utilizam dos meios de uma intervenção urbana para fazer passar o 
fluxo do desejo de pertencimento à cidade. 

Um movimento cartográfico que, ao acompanhar as linhas do desejo, traça linhas de 
fuga, onde as linhas sedentárias tentam impedir o fluxo do desejo em conceber um currículo 
com a educação infantil que funcione como plano de constituição de modos de subjetivação 
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orientados pela ampliação da potência de agir no mundo, desenhando, com linhas coloridas 
e flexíveis, imagens de um processo educativo ético, político e coletivo. 

As crianças desenham mapas intensivos que distribuem os afectos, tecendo a cada vez 
imagens do corpo sempre remanejáveis ou transformáveis em função das constelações 
afetivas que as determinam (DELEUZE, 1997). A imagem traçada não se refere ao trajeto 
percorrido, mas ao devir. É o devir que faz do mínimo trajeto ou mesmo de uma imobilidade 
no mesmo lugar uma viagem; e é o trajeto que faz do imaginário um devir. Os dois mapas, 
dos trajetos e dos afectos, remetem um ao outro (DELEUZE, 1997). 

Composições de um corpo sem órgãos desejantes por dar língua às expressões e aos 
sentidos produzidos nos atravessamentos transversais que instauram em seus deslocamentos 
laterais. Deslocamentos que fragilizam os limiares de territórios muito enrijecidos, fazendo 
passar um pouco de ar por entre as frestas dos territórios disciplinares, fazendo oscilar as 
intermináveis filas indianas que insistem em controlar os corpos orgânicos.  

 
A vida coletiva concebida segundo esquemas rígidos segundo uma ritualização do 
cotidiano, uma hierarquização definitiva das responsabilidades, em suma, a vida 
coletiva serializada pode se tornar uma tristeza desesperadora [...]. É 
surpreendente constatar que, com as mesmas notas microssociológicas, pode-se 
compor uma música institucional completamente diferente [...]. E começamos a 
sonhar com o que poderia se tornar a vida nos conglomerados urbanos, nas 
escolas, nos hospitais, nas prisões, etc... Se, ao invés de concebê-los na forma de 
repetição vazia, nos esforçássemos em reorientar sua finalidade no sentido de uma 
re-criação interna permanente (GUATTARI, 2012, p. 165). 
 

Corpos que, impulsionados pelas linhas melódicas traçadas em um cortejo, interrogam 
as turmas organizadas pela lógica da faixa etária, assim como a insistente tentativa de 
determinação da criança como sujeito de direitos, da identificação das crianças especiais, dos 
autistas... Linhas sonoras que deixam nascer uma melodia no encontro com os patos, os 
jacarés e as galinhas-d'angola, o violão e muitos rabos de jacarés. Melodia que faz ecoar em 
suas diferenças, ressoar em suas divergências e expandir os processos de diferenciação como 
potência afirmativa de produção. 
 
 
Desejo-docência: entre danças, voos e piruetas 
 

Desafiados a pensar, produzir/inventar/artistar, pesquisar o que faz o currículo dançar, 
investimos em movimentos intensivos no sentido de compor para a nossa docência um corpo 
sem órgãos, um corpo mais amplo que não se restringe à produtividade, mas que busca criar 
um campo sensível para acompanhar os movimentos das transformações paisagísticas e as 
problemáticas dessa contemporaneidade. Desse modo, ao constituir um corpo sem órgãos, 
discute-se o que o faz expandir. 

Faz expandir as experimentações de artistagens e invencionices das aulas, dos encontros 
com as escolas, com os movimentos curriculares, com as forças inventivas como plano-força-
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experiência de composições de platôs intensivos que possa fazer fluir o desejo-docência de 
pesquisa e criação. Desse modo, as aulas/encontros se constituem como campo de 
composição de cenários de aprendizagens que não se limita à experimentação de outros 
espaçostempos de aula para além-aquém do retângulo da sala, mas que especialmente cria 
um cenário de problematização que convida as alunasprofessoras a acolher a irrupção do 
signo, como força desruptiva positiva, deslizando transversalmente nas aventuras do 
involuntário, de modo que tais experimentações atuem na constituição de corpos sem órgãos 
abertos às afecções que possam ser produzidas nos encontros. 

Para operar com uma docência, em movimentos de pesquisa convocada à criação, 
utilizamo-nos de temáticas que escapem dos temas mais recorrentes convocando 
alunasprofessoraspesquisadoras a fabricar aulas/encontros que as forcem a pensar modos 
diferenciais de composição, temáticas que coloquem em análise o dogmatismo expresso nos 
cotidianos. Dentre as temáticas, destacam-se: O Sonho de Alice, Percussão Corporal, 
Banzo/bantu, Fotografia, Ruas, Griôs e Teatro Contemporâneo. 

Proposição diferencial que implica ainda convocar um modo de problematizar o 
planejamento e os currículos, que diz respeito a uma longa preparação para o acontecimento 
da diferença. Não mais um planejamento flexível que expande as possibilidades de novos 
percursos e arranjos de sentidos que, em algum tempo, retorne ao percurso inicialmente 
traçado, mas um planejamento que se constitui como linha de entrada para um percurso 
rizomático, nômade a ser traçado no encontro entre os corpos aprendentes que, ao enunciarem 
os sentidos, as emoções e as sensações que elaboram, passam a ser dispositivos para outros 
arranjos de composições. 

Assim, em nossas experiências de pesquisa-docência-produção-invenção na Educação 
Básica e na formação inicial de professoras, o planejamento se constitui como um dispositivo 
de entrada capaz de produzir uma composição entre corpos aprendentes, a partir dos quais 
outras linhas vão sendo tecidas, expandidas ou bloqueadas, criando outras bifurcações com 
inspiração nas enunciações infantis. 

Enunciações que, no diagrama de poder que traça o que pode ser dito ou visto em 
determinado contexto histórico-social, criam, por meio de deslizamentos laterais de 
superfícies, outros campos de visibilidade e outras enunciações possíveis a serem expressas. 
Ao discutir, por exemplo, sobre a Tendência Pedagógica Crítico-Social dos Conteúdos, a 
partir da obra “Retirantes de Portinari”, dispositivo de entrada selecionado por um grupo de 
estudantes para iniciar a discussão-análise-problematização, uma aluna do grupo elabora um 
relato-fabulação de sua experiência de vida como retirante. Ao fabular sobre os modos como 
sua memória ativa alguns traços daquela experiência vivida, agora pensada como 
acontecimento do presente, a aluna afeta sensivelmente seus colegas de turma ao contar sobre 
a precariedade da vida de sua família no sul da Bahia. No entanto, sua fabulação é carregada 
de positividade e alegria ao relatar sobre os afetos que sustentavam suas esperanças de vida 
onde a miséria e a fome pareciam condená-los à morte. Essa fabulação, que inesperadamente 
surgiu a partir de um corpo-pensamento-desejo afetado por uma obra de arte, impulsionou-
nos a conduzir nossos percursos de aprendizagem para a composição de textos-experiências-
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vidas que nos levam em direção ao entendimento das causas que nos fazem desejar a alegria, 
aumentando nossa potência de pensar e agir. 
 
 
Fabulações que fazem dançar um currículo nômade: um currículo desejo, 

um currículo delírio 
 

Do mesmo modo, as enunciações das crianças têm se constituído como potentes 
dispositivos de entrada para a elaboração de percursos de aprendizagens singulares na medida 
em que essas fabulações traçam cenários os quais vamos atualizando em cenários de 
aprendizagens seguindo o fluxo do desejo que emerge do encontro entre as professoras e as 
crianças. Dessa forma, suas fabulações operam como um processo de mútua afetação 
produzindo um percurso de aprendizagem que é traçado entre os modos de produção de 
sentido das crianças e das professoras. 

Assim, foi se constituindo a fabulação sobre o espetáculo do Cirque du Soleil, o encontro 
com o espetáculo “O Ovo”1, de Deborah Colker, que se constituiu como dispositivo de 
entrada para a constituição de experiências curriculares de perspectiva nômade que ora 
exploram os insetos do Cirque, ora este é invadido por figuras aterrorizantes, que, ao 
aterrorizarem o dogmatismo religioso, negociam com as famílias o que pode passar pela 
fresta do desejo de experimentar o medo e ampliar a potência do corpo, tornando-o mais 
amplo em sua capacidade de pensar. Fantasmas e monstros que assombram um currículo 
voltado para a diminuição da potência de pensar e agir das crianças e dos docentes. Monstros 
e fantasmas que aterrorizam o sedentarismo e a morte que nos rondam impiedosamente. Até 
a diretora vira monstro para tentar salvar a escola, recorrendo aos caça-fantasmas. Fabulações 
que fazem dançar um currículo nômade que cria cenários a partir do que dizem as 
criançasprofessoras... Incluindo aqui o que anuncia a infância da docência, dos currículos e 
da Pedagogia. 

O pensamento nômade, os voos, piruetas, delírios fazem expandir, ainda, o conceito de 
avaliação, pois nos convocam a pensar em como avaliar uma experiência intensiva. Quais 
critérios utilizar? 

Ao experimentarmos a produção de aulas com as graduandas de Pedagogia, tomando a 
Didática como Criação (CORAZZA, 2013), como referência teórica, elaboramos um roteiro 
de possíveis para uma aula, expressos nos seguintes elementos: a) tocar e deixar ser tocado; 
b) criar um tema e produzir um cenário de aprendizagem; c) preparar-se... ler... pesquisar; d) 
criar com as matérias disponíveis; e) ter coragem, testar os limites... artistar; f) satisfazer e 
satisfazer-se; g) deixar o fluxo da aula seguir; h) produzir com a diferença, potencializar... 
trair... inventar... esvaziar... Dance, crie, solte, pise, puxe, pense com o corpo. E, por fim, mas 
não necessariamente nessa ordem, descontinue o contínuo. 

Ao elaborarmos tais elementos, colocamos as seguintes questões: como avaliar as aulas? 
Como avaliar uma experiência intensiva? Após um longo e intenso debate a grupalidade 
colocou os seguintes critérios avaliativos: a) força de questionamento do pensamento/práticas 
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dominantes; b) uso do repertório de saberes e fazeres acumulados historicamente; c) análise 
do grau de alegria experimentado.  

As experimentações envolveram a exploração de diferentes espaçostempos de 
aprendizagens e também materiais diversificados. A própria sala se transformou em um 
espaçotempo outro ao ser preenchido por aromas, luzes de velas, tendas, esteiras, imagens, 
sons de tambores, dentre outros elementos. Imagens de um andarilho-filósofo-poeta que 
trazia para a sala as sonoridades de palavras que afirmavam a vida potente que pulsa nas ruas. 
Os pesadelos de uma violência sexual que assombravam Alice, as intensidades de corpos 
expostos para discutir questões de gênero e a condição da mulher nessa contemporaneidade. 
O silenciamento expresso por mordaças que querem fazer passar a violência sofrida pelos 
negros africanos. Corpos que expressam, por meio do sofrimento e da dor, as alegrias dos 
esclarecimentos das relações de produção que nos constituíram e nos fazem desejar processos 
de subjetivações dominantes. 

Ao analisar as experimentações-corpo-texto-vida-aula, uma aluna destaca: 
 
[...] o que vários alunos esperam ao entrar no curso de Pedagogia é encontrar a 
fórmula secreta de ser professor [...]. Esse modo de pensar foi completamente 
revertido. Estudando em Didática como dar uma aula, percebemos que o conceito 
de aula é outro e, para produzi-la, não existe receita. O que existe é planejamento, 
pesquisa e criação. Isso mesmo, criação! Se pensávamos que a aula era uma cópia 
ou reprodução de alguém, não pensamos mais. Descobrimos que a aula pode e 
deve ser uma criação singular. 
 

A experiência nômade, errante, deslizante e alternante é potência de ação e não reação 
e, para isso, requer leveza, delicadeza, dança, afetos, afectos, pulsão de vida, paixão, amores, 
devires. É a alegria que move os interstícios do pensar nômade. Afirmar o múltiplo é abolir 
os horizontes da crença comum. É irmos ao encontro da diferença, “[...] que nos arranca de 
nós mesmos e nos faz devir-outro” (ROLNIK, 2015, p. 250). 
 
 
Mais uma das travessias e... e... e... 
 

Nos encontros com as professoras, escolas, currículos e infâncias, ecoam vibrações que 
emergem das relações. Brotam, assim, propostas de ruptura, de criação, de coletividade, de 
comunalidade expansiva. Como sugere Violeta: “[...] Podíamos quebrar as paredes que 
dividem as salas de aula. Temos que nos juntar mais, juntar as crianças, juntar as famílias, 
assim como acontece em momentos de pátio, as crianças se ajudam, inventam, resistem, 
(re)inventam”. A resistência ou a (re)existência cotidiana criativa e transformadora passa, 
vagueia, vaza, escapa de qualquer tentativa de controle e de uniformização e padronização. 
Faz circular ideias, agenciamentos de desejos, fabricação/invenção de outros tempos, tempos 
não lineares, não cronometrados...Tempo concebido como multiplicidade. Tempo que se 
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transforma em Potência de ação. Currículos nômades que fazem travessuras, voos e piruetas 
com o tempo.  

Por meio das redes de conversações, como diz Carvalho (2009), fazemos expandir a 
vontade de potência, as diferenças, a produção da coletividade, ou seja, as forças que 
constituem determinado contexto sociocultural. Pensamos e navegamos, portanto, rumo aos 
tantos outros possíveis inventados nos processos de aprender e de ensinar, nas artes de fazer 
e de viver os cotidianos escolares, em movimento constante de dar a pensar, forçando o 
pensamento, como nômade, a buscar encontros, novas experiências e conhecimentos.  

Rolnik (2015, p. 242), ao explicar o que nos força a pensar, ressalta a importância da 
problematização, pois o que nos dá a pensar “[...] é o mal-estar que nos invade quando forças 
do ambiente em que vivemos e que são a própria consistência da nossa subjetividade, formam 
novas combinações, promovendo diferenças de estado sensível em relação aos estados que 
nos situávamos [...]”, que nos fazem sacudir, mexer, expandir, criar, que nos convocam a 
transformar e, assim, apostar e acreditar cada vez mais na afirmação da vida. Na vida que 
insiste em inventar incessantemente as condições de invenção cotidiana.  
 
 
Notas 
 
1. Espetáculo do Cirque du Soleil, dirigido por Deborah Colker. Disponível em: 

https://www.cirquedusoleil.com/pt/press/kits/shows/ovo/creators.aspx 
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