
 
Currículo sem Fronteiras, v. 19, n. 1, p. 293-308, jan./abr. 2019 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                            
293 

 
 

UM CURRÍCULO DANÇA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: arte, linguagem e diferença 

 
Gilcilene Dias da Costa 

Universidade Federal do Pará – UFPA 
 
 

Resumo 
O texto enfoca os estudos da linguagem, da arte e da diferença como dimensões criadoras no 
campo curricular da educação infantil, entrelaçando as Teorizações Pós-críticas de Currículo aos 
processos educativos delineados nos “Projetos de Linguagens” da Unidade de Educação Infantil 
Cremação, Belém-PA. A problemática consiste em investigar: De que modo o ensino com projetos 
de linguagens, produzidos na educação infantil, se relaciona às dimensões da linguagem e da arte 
como vetores da diferença no currículo escolar? O estudo se tece na dobra do Pensamento da 
Diferença com as Metodologias Pós-Críticas em Educação, em seus movimentos de 
desmontagem-montagem, geradores de currículos-outros. As análises perpassam os jogos da 
diferença nos movimentos entre do texto curricular, transpondo as leis formais da educação 
escolar em busca das potencialidades da infância em suas artes de invenção e modos de ensinar-
aprender na diferença. Nessas artes de invenção ressoam as vibrações de um devir-serpente do 
currículo, um currículo que dança, um devir-criança que coloca o currículo para dançar ao tempo 
em que é jogado no tempo-espaço indeterminado da criação. 
Palavras-chave: Currículo; Linguagem; Arte; Diferença; Devir-Criança; 
 
 

Abstract 
The text focuses on the studies of language, art, and difference as creative dimensions in the 
curricular field of early childhood education, in a dialogue with the Post-Critical Theorizations of 
Curriculum to the educational processes delineated in the “Language Projects” of the Child 
Education Unit Cremation, Belém-PA. The problem is investigated: How does the teaching 
language project produced in early childhood education be related to the dimensions of language 
and art as vectors of difference in the school curriculum? The study is woven into the fold of 
Deference Thought with the Post-Critical Methodologies in Education, in their movements of 
disassembly-assembly, generators of another curriculum. The analyzes were woven into the 
difference movements between the curricular text, transposing the formal laws of school education 
in search of the potentialities of childhood in their art of invention and ways of teaching-learning 
in difference. The art of invention resonates the vibrations of a curtain becoming-serpent, a 
curriculum dances, and a becoming-child that places the curriculum to dance to the time when it is 
played in the indeterminate time-space of creation. 
Keywords: Curriculum; Language; Art; Difference; Becoming-Child. 
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Movimentos Iniciais 
 

Este texto socializa alguns recortes e movimentos de pesquisa realizada no Curso de 
Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Federal do Pará, em que buscamos 
relacionar os estudos da linguagem, do currículo e da diferença aos campos das teorizações 
Pós-críticas em Educação e Filosofia da Diferença, com enfoque nas análises dos processos 
educativos delineados nos “Projetos de Linguagens” da Unidade de Educação Infantil 
Cremação/ Belém-PA1. 

Com base nessa perspectiva, experimentamos os passos de um currículo dançante, 
inventivo, em movimentos de devir. O estudo parte da seguinte questão: De que modo os 
“Projetos de Linguagens”, que caracterizam a especificidade curricular da educação infantil 
UEI-Cremação/ Belém-PA, perspectivam as dimensões da linguagem, do currículo e da 
diferença, e em que medida potencializam práticas educativas inovadoras ou inventivas no 
currículo da educação infantil? Orientado por tal indagação, o estudo investiga os 
desdobramentos dos Projetos de Linguagens produzidos pela UEI-Cremação em suas 
relações com a arte e a diferença enquanto vetores da criação de um devir-outro do 
currículo. 

Em seus desdobramentos teórico-metodológicos, a pesquisa permeia a perspectiva da 
filosofia da diferença e pós-currículo da diferença, dialogando com Deleuze (2007); José 
Gil (2009); Silva (1995 e 2010); Corazza (2010); Costa (2011, 2013, 2016); estudos sobre 
linguagem e infância, com Larrosa (1998 e 2004); Skliar (2014); Kohan (2005); e 
abordagens que relacionam a pesquisa do cotidiano às metodologias pós-críticas da 
educação, com Certeau (2014), Meyer e Paraíso (2012), visando à construção do 
movimento analítico das temáticas aqui relacionadas. 

Para a realização desse estudo no campo curricular da educação infantil referente a 
como acontecem as dinâmicas interativas entre arte e linguagem nas práticas de professoras 
e crianças da educação infantil, foi efetivada uma pesquisa de campo na Unidade de 
Educação Infantil (UEI) Cremação/ Belém-PA – unidade onde atua uma das pesquisadoras 
– no ano letivo de 2015, cujos registros metodológicos da pesquisa se deram por meio de 
observação participante em turmas de maternal da UEI pesquisada, anotações escritas, 
fotografias, produção de vídeos, produção de oficinas e jogos pedagógicos, entrevistas com 
professoras e coordenação pedagógica da escola, visitas a espaços extraescolar, diálogos 
com pais das crianças e as próprias crianças, entre outros.  

Para tanto, procedemos a uma articulação teórico-metodológica a partir da filosofia da 
diferença e perspectivas “pós” em educação, por meio de uma pesquisa mais livre de regras 
e formalidades, com o propósito de trilhar caminhos ainda desconhecidos, sem aspirar a 
resultados previamente estabelecidos. Isto porque, em concordância com Meyer e Paraíso 
(2012, p. 15), “[...] a metodologia deve ser construída no processo de investigação e de 
acordo com as necessidades colocadas pelo objeto de pesquisa e pelas perguntas 
formuladas [...]”. E para o aprofundamento teórico-metodológico das análises, contamos 
com as bases do pensamento da diferença, e colaboradores como Peters (2000) e Machado 
e Coutinho (2014), que apresentam uma visão de experiência metodológica como algo livre 
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de regras e definições formatadas, por meio do conceito derridiano de desconstrução, uma 
pista a mais para pensar o rigor e a liberdade na pesquisa para além dos modelos instituídos 
pela ciência moderna e seus caminhos para chegar à verdade.  

Tracejando o pensamento pós-estruturalista, Peters (2000, p. 37) considera a 
desconstrução como “[...] noções de diferença, de determinação local, de rupturas ou 
descontinuidades históricas, de serialização, de repetição e uma crítica que se baseia na 
ideia de “desmantelamento” ou de “desmontagem” (leia-se “desconstrução”) [...]”. Nesta 
mesma direção, Machado e Coutinho (2014) colocam em movimento um modo de pensar a 
desconstrução para além de significados naturalmente instituídos no campo discursivo e 
convidam a experimentar significados outros para o termo desconstrução: 

 
Exercitar a desconstrução significa, pois, colocar em questão determinados 
significados transcendentais que operam como princípio primeiro e que, 
exatamente por serem considerados transcendentais, são vistos como legítimos e 
como justificativa para toda uma série de categorizações que se encontram 
naturalizadas nos mais diferentes discursos culturais, social e historicamente 
produzidos. Isso indica que a desconstrução revela a arbitrariedade dos 
discursos hegemônicos, desmascarando a ideologia dominante dos textos que se 
mostram neutros e legitimam padrões e valores. (MACHADO e COUTINHO, 
2014, p. 4) 
 

Pelo exposto acerca do conceito teórico-metodológico de desconstrução, entendemos 
que a ideia de desconstrução condiz simultaneamente a um duplo movimento do pesquisar: 
desmontagem-montagem, geradora da criação do novo. E por este insight buscamos operar 
um modo imbricado de analisar como acontecem as práticas curriculares da escola 
pesquisada, em seu duplo movimento: de um lado, exercendo a problemática por uma linha 
de desmontagem-problematização das configurações usuais dos saberes instituídos no 
currículo e na prática escolar, e de outro, produzindo uma conexão com as linhas de 
montagem-criação de um currículo que dança e é dançado pela infância. O movimento 
consiste em traçar um coeficiente de intensidade entre as linhas, fazendo passar uma linha 
de fuga capaz de rasgar o caos da linguagem e do currículo por movimentos artísticos que 
desobedecem às leis formais da educação, potencializando a singularidade da infância, suas 
linguagens e suas artes de aprender na diferença – movimentos de um devir-criança que 
coloca o currículo para dançar e criar uma educação-outra povoada por multiplicidades e 
singularidades nos labirintos da criação. 
 
 
Movimentos conceituais: linguagem, currículo, diferença 
 

Do ponto de vista dos estudos teóricos, buscaremos tecer uma perspectiva conceitual 
no tocante à linguagem, ao currículo e à diferença relacionada à educação infantil, 
apostando em uma visão de educação que concebe a arte como elemento impulsionador do 
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jogo e da criação, uma arte que integra a dimensão estética e transversal que perpassa os 
componentes do currículo e da linguagem de modo relacional. 

Pensar a linguagem como singular e múltipla, possibilita avistar o limiar de um 
currículo da diferença que potencializa as singularidades de cada sujeito imerso nas 
multiplicidades de mundos, de um currículo suscetível ao nascimento do novo. Para 
Corazza (2010), um currículo assim aspirado  

 
[...] faz questão de ser experienciado em qualquer lugar, onde lhe seja dada a 
oportunidade de produzir e contestar verdades, confrontar narrativas e 
experiências, construir e desconstruir identidades. Prefere acontecer em todos os 
espaços em que um ser humano for subjetivado, encontros se realizarem, fluxos 
de saber se esparramarem, forças de vida se afirmarem, flechas de esperanças 
forem lançadas. (CORAZZA, 2010, p. 109-110) 
 

O que se aspira de um currículo da diferença é que ele não aprisione sujeitos e saberes 
por força de hierarquias, formalidades e regras a serem seguidas, que desconstrua visões 
estáticas sobre os processos de criação, que desobedeça a linguagem oficial, arriscando-se 
por linguagens-outras ainda por dizer, que abra caminhos para aprendizados inventivos, 
singulares, que possibilite a fruição e a experimentação do novo por meio do jogo da 
criação. 

Além de um currículo pensado como diferença, a linguagem é deslocada em sua 
“condição babélica” (LARROSA, 2004), isto é, em seu caráter indeterminado, heterogêneo, 
disperso, plural, onde os sentidos se confundem e se modificam continuamente, marca da 
própria “condição babélica da linguagem” em seu caminhar rumo ao desconhecido. O ser 
humano, para Larrosa, é um ser vivente de linguagens, um ser que possui logos, seu modo 
de viver se dá na palavra e como ela. 

 
[...] O homem é um vivente de palavra, de linguagem, de logos. E isso não 
significa que o homem tenha a palavra, ou a linguagem, como uma coisa, ou 
como uma faculdade, ou como uma ferramenta, mas que o modo de viver 
específico desse corpo ao mesmo tempo vivente e mortal (vivente porque mortal 
e mortal porque vivente) que é o homem se dá na palavra e como palavra. 
(LARROSA, 2004, p. 170) 
 

No tocante às dinâmicas da linguagem na infância, podemos dizer que a criança, ao 
entrar em contato com o mundo exterior, ela entra em uma zona de aproximação com uma 
multiplicidade de linguagens que vão modificando seus sentidos e modos de expressão. São 
linguagens plurais, dispersas, indeterminadas, que se compõem inicialmente de forma 
espontânea, não universal, e que se aparelham gradativamente de um arsenal de linguagens 
partilhadas entre sociabilidades e regulações nos ambientes de convívio com outros sujeitos 
e a descoberta/estranheza dos signos do mundo. 

Nesta via da linguagem enquanto diferença, Skliar (2014) explora a linguagem como 
heterogeneidade e indeterminação, como “desobediência às normas” (SKLIAR, 2014). Para 
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o autor, a linguagem é vista como um jogo de criação e recomeço, que configura um pensar 
aberto por caminhos desconhecidos em direção a uma educação impulsionadora do novo, 
uma educação que desobedece aos paradigmas formais, que abre espaço para as 
multiplicidades, uma educação “rebelde”, que valida as transgressões, o imperfeito, o 
incerto. Na visão do autor, 

 
a fala, a leitura e a escrita procedem e advêm de certo tipo de experiência de 
desobediência da linguagem. Se a linguagem não desobedecesse e se não fosse 
desobedecida não haveria filosofia, nem arte, nem amor, nem silêncio, nem 
mundo, nem nada. (SKLIAR, 2014, p. 17) 
 

Um currículo se mostra desobediente quando as ações realizadas deixam de ser puro 
formalismo para tornarem-se experimentação e criação. O jogo da criação aponta múltiplos 
caminhos e a ousadia toma conta do espírito criador. Assim, nesta acepção, pensar a 
linguagem babelicamente nos leva a um mundo repleto de intuições, fabulações, desejos, 
nomeações provisórias, de imprevisões e confusões, um mundo de incompletudes que não 
se ajusta à ótica dos conceitos universais e verdades preexistentes. A linguagem babélica 
transita nos encontros e desencontros com o outro, no diálogo conflituoso com a diferença, 
no pluralismo de ideias e redes de captura que entrelaçam o território educacional.  

Dinamizar um currículo com suas múltiplas linguagens, na perspectiva do pensamento 
da diferença, como relação social indeterminada, permite pensar novos sentidos para a 
educação das crianças, levando em consideração as diversidades culturais dos sujeitos e as 
tramas de poder e resistência que atravessam esse campo. Pensar o currículo nessa relação 
remete-nos a deixá-lo em aberto para ser modificado e reestruturado em cada articulação 
entre saberes e poderes e em cada reconfiguração das relações sociais e suas diversas 
aparições. 

Um currículo da diferença abre horizontes para pensar uma educação babelicamente 
composta por linguagens e singularidades de sujeitos e culturas que cotidianamente 
entrecruzam e modificam seus modos de vida no mundo, que fabulam e artistam histórias, 
saberes e sabores. Assim expomos um currículo e suas linguagens como vetor da diferença, 
movido por: 

 
Fantasias, desejos, personagens, fantasmas, artistagens, fabulações... Devir 
artista de um currículo, de sua história temporal e tornado extemporâneo, 
intempestivo, desenraizado, desorganizado. Movimento de jogos de desejos 
entornados de um caldo como pura imaginação. Sabor e saber. Combinação 
imanente de elementos heterogêneos do currículo e da arte para formar o novo 
de um currículo. [...]. (COSTA, 2013, p. 150). 
 

Esse um currículo que Costa (2013) sinaliza remete a um currículo da diferença, um 
currículo que concebe a arte e a linguagem como expressões estéticas, que tem saberes e 
sabores, sentidos e desejos envolvidos em sua construção. Esse um currículo de que se fala, 
é um currículo que desobedece aos moldes formais do ensino instrucional, que suspeita e 
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recusa a organização hierarquizada dos saberes conformes aos padrões universais da 
ciência consagrada. Esse um currículo de que se fala é um currículo combatente, que 
tensiona e reage às imposições de um currículo tido como identitário e avesso à diferença 
do ser e do mundo, um currículo que não teme à norma do “dever ser” e que ousa 
experimentar e artistar composições outras como diferença no próprio currículo.  

Essa “reviravolta” do currículo da diferença é atravessada pelas repercussões da 
“virada linguística” no contexto da modernidade tardia, em que se contestou um modelo 
racionalista e humanista do sujeito e da consciência, que via o currículo e a linguagem 
como elementos de uma teoria da representação. Com a virada linguística, tanto o currículo 
como a linguagem assumiram a perspectiva de discurso e texto, ganhando importância e 
visibilidade nos estudos em educação os atravessamentos das elações de poder-saber-
subjetividade (ao modo foucaultiano), o que provocou e vem provocando mudanças 
significativas no campo curricular. Desse modo, dizemos com Moreira e Silva (2011) que: 

 
[...] O chamado movimento pós-modernista e a denominada “virada linguística” 
vêm colocar em xeque essas concepções que constituem o núcleo mesmo de 
nossas noções de educação e currículo. A contestação pós-moderna coloca em 
questão o papel das “grandes narrativas” e da noção de razão e racionalidade que 
têm sido centrais ao projeto cognitivo moderno e, derivadamente, àquilo que 
entendemos como conhecimento educacional (currículo). Ao mesmo tempo, a 
“virada linguística” descentra o sujeito soberano, autônomo, racional, unitário, 
sobre o qual se baseia nossa compreensão convencional do conhecimento e da 
linguagem e, naturalmente, da educação e do currículo. Nessa visão, é a 
linguagem, o discurso e o texto que ganham importância central. [...] 
(MOREIRA e SILVA, 2011, p. 42).  
 

Nessa ótica, é importante pensar um currículo na educação infantil aberto à 
multiplicidade da infância, para que as crianças possam vivenciar livremente as descobertas 
e as indeterminações da linguagem, o diálogo com os outros, o trânsito plural entre 
similaridades, diferenças e singularidades que habitam o ser falante da linguagem.  

Assim, pensar “um currículo como ser falante” (CORAZZA, 2001) na educação 
infantil, implica escutar o reverberar das vozes da infância: sussurros, gestos, desejos, 
recusas, aberturas do ser da linguagem ao desconhecido mundo, uma polifonia de 
linguagens que se faz ecoar ao sabor de encontros e composições com o outro, um currículo 
falante que possibilita recriar a educação e a infância pela arte da experimentação, uma arte 
de educar que está longe de ter um fim, que se faz sempre por indeterminação.  
 
 
Projetos de linguagens e seus modos de invenção do cotidiano escolar 
 

Partimos agora para uma breve caracterização do lócus da pesquisa em busca das 
especificidades da Unidade de Educação Infantil Cremação/ Belém-PA quando da 
consideração dos aspectos da linguagem e da arte como vetores da diferença no currículo 
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da escola. Tais percepções foram pautadas a partir da relação de pertencimento institucional 
de uma das pesquisadoras que integra o quadro docente da referida Unidade, e dos 
procedimentos metodológicos viabilizados por ocasião da pesquisa de campo realizada no 
ano de 2015 em decorrência do escopo desta pesquisa. 

Num primeiro plano, situamos a UEI-Cremação como uma Unidade pública da 
educação infantil do município de Belém-PA que atende predominantemente a comunidade 
ou bairro-sede que dá nome à escola. Trata-se de uma escola-comunidade que compartilha 
dissabores estruturais e econômicos que afetam o acesso-permanência das crianças à escola, 
mas que partilha da pluralidade cultural, étnica e religiosa que permeia a vida do bairro e 
suas simbologias sociais. 

No tocante às experiências de construção da linguagem no ambiente escolar, notamos a 
existência de projetos de linguagens e ações pedagógicas diversificadas que entrelaçam 
perspectivas plurais de linguagens às afecções da arte, como forma de expandir as 
percepções das crianças em suas descobertas através de contação de histórias, pinturas, 
desenhos, modelagens, recorte e colagens, músicas, jogos, brincadeiras em geral. Notamos, 
ainda, que a escola desenvolve um ensino dinâmico que leva em consideração os processos 
de criação das crianças partindo da arte enquanto sensibilidade estética (e não como um 
instrumento pedagógico a serviço da cognição), pois, as professoras acreditam que a 
aprendizagem da linguagem entrelaçada à arte propicia às crianças descobertas inusitadas 
advindas do encontro com o sensível, sendo instigadas à livre expressão corpóreo-sensorial 
desde a tenra idade. 

Notamos que o processo de elaboração e dinâmica do currículo pela instituição, 
refletido na prática dos educadores, potencializa uma resistência ao que o currículo oficial 
determina, não que se rejeite os documentos oficiais. A resistência está relacionada à 
invenção, à desconstrução, à experimentação de táticas e outras formas de recriar o 
currículo a partir do cotidiano vivido, buscando inovar o ensino a partir de experiências 
singulares.  

Michel de Certeau (2014) considera ser possível pensar as criações por meio das 
“invenções cotidianas”, criações que acontecem com dinâmicas diferentes das realizadas 
em outros tempos, pois cria-se uma “rede de resistência”, “redes de antidisciplinas” que 
expressam modos de pensar inventivos, que buscam criar, fabricar, desconstruir, remodelar, 
estar em constante transformação. Nesse víeis, procuramos perceber essa inventividade no 
currículo desta Unidade ao notarmos uma busca por experimentar um outro currículo 
gestado por “projetos de linguagens” que articulam arte-linguagem, desconsiderando o 
currículo unilateral. Tal movimento faz desta instituição um espaço de desobediência, 
porque procura não subordinar as suas propostas de ensino aos moldes formais da educação 
como ponto de partida para suas práticas. Recorrendo a Certeau (2014), podemos asseverar 
que:  

 
Essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas pelas quais usuários se 
reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural. [...] 
por uma multiplicidade de “táticas” articuladas sobre os detalhes do cotidiano; 
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contrárias, por não se tratar mais de precisar como a violência da ordem se 
transforma em tecnologia disciplinar, mas de exumar as formas sub-reptícias que 
são assumidas pela criatividade dispersa, tática e bricoladora dos grupos ou dos 
indivíduos presos agora nas redes da “vigilância” [...]. (CERTEAU, 2014, p. 41) 
 

No tocante a essas “maneiras de fazer” que permeiam as linguagens do cotidiano e suas 
invenções, Certeau (2014) parte do princípio de que é possível “dar a palavra” às pessoas 
ordinárias como uma das principais ações da pesquisa com os sujeitos, em que, ao se 
estabelecer diálogo com os mesmos por alguma finalidade de estudo, não procure 
manifestar empatia fora do comum ou uma atenção diretiva a respeito das falas dos 
sujeitos. Dessa forma, ao estabelecer diálogos com os sujeitos, procuramos “dar a palavra” 
ou escutar suas vozes, para que pudessem expressar com maior liberdade o que pensam e o 
que esperam do currículo que vem sendo dinamizado na escola. 

Assim, passaremos a relatar algumas das experiências produzidas pelo “projeto de 
linguagens” da UEI-Cremação e suas relações com o contexto da pesquisa. 
 
 
Devir-serpente de um currículo  
 

Em uma das experiências ocorridas no espaço da UEI-Cremação, chamou atenção uma 
vivência no Berçário II no projeto “Quer brincar comigo?”, em que as crianças foram 
convidadas a brincar com uma “serpente” construída de tule, que foi confeccionada a partir 
do desejo que as crianças demonstraram pela personagem ao ser contada a história da 
serpente. Esse episódio se deu em dois dias, no primeiro as professoras cantaram junto com 
as crianças a história, da serpente por meio da linguagem musical e leitura dramatizada, em 
seguida conversaram sobre a personagem, fazendo perguntas para as crianças, estimulando-
as a falarem suas percepções a respeito da personagem da história.  

No dia seguinte, as docentes pegaram um pedaço de tule e amarraram uma parte 
pequena como se fosse uma cabeça e o resto do corpo do animal, perguntaram com que se 
parecia aquela imagem e eles com entusiasmo responderam: “a serpente!”. As professoras 
cantaram novamente a música junto com as crianças e convidaram-nas a brincarem 
segurando o “rabo da serpente” e assim andavam pela sala, como se estivessem “subindo e 
descendo o morro” para encontrar o rabo. E dessa forma, cantando e brincando, em alegria 
contagiante, as crianças iam formando o grande “rabo” da serpente e interagindo com seus 
coleguinhas por meio dos movimentos corporais e da linguagem musical que embalava a 
brincadeira.  

No momento desta ação, a pesquisadora-docente participou da brincadeira e pôde 
presenciar a alegria expressa nas faces das crianças e o desejo de brincar com a serpente, e 
por momentos experimentou sentir-se como as crianças, com vontade de brincar e brincar 
diversas vezes. E isso, de fato acontecia com as crianças, quando elas seguravam com força 
no “rabo da serpente” e diziam “meu”, “me dá”, “serpente” e outras falas extremamente 
significativas que lhes levavam a permanecer por muito tempo no jogo, com um entusiasmo 
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tão grande que as gargalhadas não se continham e saiam de dentro das crianças, como uma 
música que lhes levava a dançar, por muitas e muitas vezes.   

As crianças experimentaram o brincar como devir-serpente, surgido da criação 
inventiva da brincadeira da serpente para além da ação pedagógica, uma interação em que 
serpente e criança se confundiam na mesma coisa, todos se sentiam serpente e a criança 
experimentava a transformação da história em uma brincadeira, em uma música, em um 
trem, e em muitas coisas em que o brinquedo se transformava quando entrava em contato 
com a criança, um devir em que o brinquedo ganhou vida e a emoção passou a fazer parte 
do jogo. A história cantada passou a ser atuada e sentida como algo vivo na própria criança 
e professora participante. O jogo da criação envolveu todos os sujeitos e passou a ser mais 
envolvente pelo “sabor” que a imaginação criou.  

A criança devém serpente na situação de aprendizagem, criando o que José Gil (2009, 
p. 19) chamou de “zona de osmose ou de indiscernibilidade”, em que, na situação desta 
brincadeira, não se sabe quem é quem, todos devém serpentes no jogo, formando um plano 
único, formando um “bloco de afecto único, uma máquina a dois”, um devir-criança que 
troca “partículas” do corpo da criança com o brinquedo e que assim cria outras situações de 
brincadeiras, surgindo outros devires-serpentes, pois o devir-criança produz 
multiplicidades. Assim, para José Gil (2009) o devir-criança consiste em formar uma “zona 
de dessubjetivação do adulto” que, ao deixar de pensar seu lado subjetivo nas relações com 
as crianças, passará a ser envolvido pelo “movimento de devir da criança”, tal o que 
aconteceu com o movimento de devir-serpente da professora. 

Ocorreu outro evento inusitado nesta ação que tornou o jogo ainda mais prazeroso e 
dinâmico, que foi a inserção das crianças do maternal IIB na brincadeira da serpente no 
momento em que passavam em frente à sala do berçário IIB. As crianças do maternal IIB 
entraram para experimentar a brincadeira espontaneamente, pois as crianças sentiram 
curiosidade e desejo em participar e se unir aos bebês, e assim, ao entrarem participaram 
com prazer da ação sem que a atividade estivesse “pré-estabelecida” para eles, o que 
reporta à ideia da desobediência da linguagem e sua espontaneidade na composição de um 
currículo da diferença, um currículo que propicia levar a criança a lugares novos e 
desconhecidos, desobedecendo às formalidades do fazer pedagógico previamente 
planejado, abrindo margem para um fazer indeterminado que desperta desejo de interação e 
criatividade na criança.  

Em todos esses eventos e devires produzidos nos movimentos das artes e das 
linguagens de um currículo da diferença, percebe-se a pura entrega ao inesperado da 
infância. Acontecimentos nascidos dos encontros e das afecções que envolveram os 
participantes em um enlace de devires. Uma brincadeira tão envolvente que se recriou ao 
recriar a própria história da serpente e que não aconteceu de forma estritamente planejada, 
pois, do início ao fim causou descoberta e desejo pelo jogo da criação.  

Um devir-serpente atravessando uma “zona de vizinhança” (DELEUZE, 2007) entre os 
sujeitos, onde todos se entregam ao jogo, um devir-outro que surge em meio ao jogo da 
criação e que coloca os sujeitos no “entre”, sem uma posição definida, num jogo de 
incertezas e indefinições que vai acontecendo no envolvimento mútuo dos sujeitos, na 
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aproximação no jogo da criação. Um jogo que não tem hora para começar e que está longe 
de ter fim, que se repete e se diferencia por muitas vezes, pois sempre é visto com um novo 
olhar pela criança.  

A partir desta perspectiva de currículo para os espaços de educação infantil, a UEI-
Cremação vem experimentando a composição de um currículo-arte em seu espaço, com o 
propósito de abrir-se ao novo na educação, onde ressoam as vozes desejantes para um 
currículo vivo, onde a linguagem artística esteja presente em suas práticas diárias. Acerca 
dessa zona de vizinhança ou de composição entre currículo e arte, Costa (2011, p. 280-281) 
considera que: “[...] a ideia consiste em articular as variáveis currículo e arte, mantendo, ao 
mesmo tempo, a sua independência e a inseparabilidade necessárias para a composição de 
novos agenciamentos artísticos na educação”. 

Nesse víeis, pensar a arte entrelaçada às dinâmicas das linguagens na educação infantil, 
remete a perspectivar um currículo-outro, uma educação-outra que não acontece 
simplesmente por incluir a arte no contexto das práticas linguageiras cotidianas ou de 
ensino-aprendizagem na escola, e sim, por abrir vetores de intensidade que propiciem o 
passar dos fluxos dos devires que colocam o currículo, a arte e a linguagem para dançar no 
jogo da criação. 
 
 
Movimentos de dança: colocando o currículo para dançar 
 

Pensando os projetos de linguagens da escola pela noção de um devir-currículo, 
iniciamos alguns passos de dança visando operar deslocamentos híbridos nos territórios do 
currículo. Um devir-currículo aqui pensado não intenta produzir verdades ou modelos para 
a educação, mas potencializar as intensidades e a maleabilidade das crianças no jogo da 
criação. Com relação ao espaço educativo pesquisado, levantamos a seguinte questão: o que 
pode um currículo que dança e o que ele põe em movimento ao dançar? Que diferencial ele 
traça em relação a outros espaços formativos da educação infantil? 

Aproximando-nos das noções de currículo, nos meandros da diferença, pensado por 
Tomaz Tadeu e interlocutores, ao traçarem uma envolvente discussão acerca de como 
colocar um currículo para dançar, tomamos o desafio de verificar na prática pedagógica da 
UEI-Cremação como isso acontece no ensejo de sua proposta de “projetos de linguagens”. 

Tomaz Tadeu da Silva (2010) adentra a educação por passos de danças, sons e ritmos 
leves, um currículo-dançante, solto e aberto para os sons que ecoam, as melodias que o 
tocam, lançando voos rumo ao desconhecido. Um currículo é dançado pela “música” que 
lhe toca, pelos desejos que o instigam, pelas múltiplas vozes que o povoam. Um currículo é 
levado, assim, a um deslocamento do lugar inerte que ele ocupa em muitos espaços 
educativos, fixado como algo imóvel, instigado a movimentar-se “para-lá-e-para-cá” ao 
ritmo de uma musicalidade que o faça mudar de direção, que o tira da sua inércia, do seu 
estupor, do seu mau-humor, que o leve a transitar por outros espaços e paisagens, que não 
fique quieto, que busque o ir e vir, o começo e o recomeço, e que principalmente não 
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procure respostas ou certezas para as coisas sobre as quais não se pode explicar, quando 
muito sentir ou captar a pluralidade e indeterminação que as constituem. 

Em outro contexto, COSTA (2016) indaga: “Afinal: Um currículo dança? Como 
dança? Quem joga e é jogado nesse signo do pensar/criar?”. Os movimentos de dança de 
um currículo requerem desprendimento do corpo e do espírito, pois, “[...] Colocar um 
currículo para dançar nos intervalos do devir necessita entrega ao jogo da criação. Que os 
pensamentos se ponham a bailar, com plasticidade, para um lado, para outro, em muitas 
direções” (COSTA, 2016, p. 85). 

Partindo dessas perspectivas de um currículo-dançante, dizemos que um currículo 
jamais se fechado a si mesmo, que jamais está concluído, pois se diz de um ser com 
múltiplas linguagens, um currículo-babelizado. Nessa vertente se busca um currículo como 
diferença, como invenção, que ousa partir das vivências que permeiam o cotidiano do 
contexto educacional, das experiências realizadas dentro e fora desse espaço, que assevera a 
heterogeneidade dos sujeitos e a pluralidade das linguagens e suas manifestações culturais, 
sociais e históricas que perfazem o viver dos sujeitos, pensando no currículo como um 
artefato cultural, um currículo de caráter social construído com a participação de múltiplos 
sujeitos. Silva (2010) sinaliza o currículo como um campo de construção social, assim 
como os saberes que este põe em movimento:  

 
[...] Nessa perspectiva, o currículo é um artefato cultural em pelo menos dois 
sentidos: 1) a “instituição” do currículo é uma invenção social como qualquer 
outra; 2) o conteúdo do currículo é uma construção social. Como toda 
construção social, o currículo não pode ser compreendido sem uma análise das 
relações de poder que fizeram e fazem com que tenhamos esta definição 
determinada de currículo e não outra, que fizeram e fazem com que o currículo 
inclua um tipo determinado de conhecimento e não outro. (SILVA, 2010, p. 135) 
 

Um currículo como diferença permite conectar as práticas e os saberes culturais 
vivenciados pelas crianças no meio social às aprendizagens e descobertas construídas no 
espaço escolar, fazendo do currículo um tradutor de culturas e propiciador de trocas de 
saberes e vivências entre múltiplos sujeitos, conforme ocorreu na atividade relacionada ao 
banho de cheiro com ervas do Pará.  

Na atividade do “banho de cheiro” relacionada à cultura paraense, realizada com 
crianças do berçário IIA acionou-se diferentes sensações: estranhamento e desconfiança em 
alguns, curiosidade e entusiasmo em outros, desejo de tocar nas ervas na bacia, cheirar, 
passar na cabeça, no corpo todo, mergulhar por completo nos mistérios da cultura de seu 
povo. Durante a ação, as professoras e as crianças colocaram as folhas de ervas em uma 
bacia, amassaram para fazer o banho de cheiro e depois experimentaram um delicioso 
banho na bacia. Esse banho de cheiro faz parte da cultura paraense, uma das manifestações 
do fazer cotidiano desse povo em festas de São João e nas práticas culturais cotidianas do 
bairro onde vivem as crianças, para curar mal olhado, purificar e proteger o corpo e o 
espírito das intempéries e encruzilhadas da vida. Mergulhadas no brincar na bacia, as ervas 
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e as crianças desterritorializaram-se nos emaranhados culturais da infância e seu jogo 
lúdico da criação. 

Levando em consideração as vivências socioculturais das crianças implicadas no fazer 
artístico escolar, o trabalho com os projetos de linguagens possibilita um mundo de novas 
descobertas, instiga a curiosidade das crianças, estima suas percepções numa dinâmica de 
trocas e experimentações no encontro com a arte. Ao entrarem em contato com múltiplas 
linguagens, as crianças interagem com sujeitos de culturas e convívio social diversificado, 
aprendem novos saberes através de jogos, brincadeiras, rodas de músicas, leitura 
dramatizada, dança, teatro entre outras formas de expressões artísticas. 

Assim, pensamos uma infância como acontecimento, um enigma que transborda os 
saberes, as práticas e as instituições empenhadas em sua captura, uma infância enigmática, 
singular e múltipla. Infâncias que desabrocham sensibilidades e descobertas no encontro 
inusitado com o mundo, que habita um limiar indeterminado ou um enigma para o outro, 
alheio e desobediente ao mundo adulto e suas regras, que silencia e desobedece 
frequentemente, de quem nada se sabe e sobre a qual sempre nos escapa qualquer razão 
interpretante. Acerca desse “enigma da infância”, Larrosa (1998) considera que: 

 
E se a presença enigmática da infância é a presença de algo radical e 
irredutivelmente outro, dever-se-á pensá-la à medida que sempre nos escapa: à 
medida que inquieta o que sabemos (e a soberba de nossa vontade de saber), à 
medida que suspende o que podemos (e a arrogância de nossa vontade de poder) 
e à medida que coloca em questionamento os lugares que construímos para ela 
(e a presunção de nossa vontade de abarcá-la). Aí está a vertigem: na maneira 
como a alteridade da infância nos leva a uma região na qual não regem as 
medidas de nosso saber e de nosso poder. (LARROSA, 1998, p. 70) 
  

Concordamos que não podemos fazer uso do nosso “saber” e do nosso “poder” 
arbitrário na formação das crianças, como construir lugares “ideais” para a criação, pois a 
criança precisa construir seus próprios espaços de descobertas e aprendizagens, lançar-se ao 
desconhecido. Nessa direção, um currículo como diferença poderá desobedecer aos 
princípios formais e rígidos em sua elaboração e experimentar o jogo da criação e do 
recomeço, em um processo de desconstrução, que implica a desmontagem-montagem 
criação de outros currículos.  

Com isso, pensamos na perspectiva da (des)construção de currículos-outros no campo 
da educação, por um devir-outro, por um devir-criança do currículo capaz de dançar e fazer 
dançar o corpo-conhecimento enrijecido pela moral, por uma educação leve capaz de abrir 
sendas, experimentar e desvendar seus próprios enigmas, não temendo ir ao encontro do 
outro, do desconhecido jogo de criação. Nesse apostar na leveza da educação, a UEI-
Cremação vem dinamizando um currículo singular com suas múltiplas linguagens e 
artistagens, permitindo às crianças experimentarem novas possibilidades de invenção. Dito 
de outro modo, um currículo inventor  
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[...] permite viver a infância como novidade, como experiência, como 
descontinuidade, como multiplicidade, como desequilíbrio, como busca de 
outros territórios, como história sempre nascente, como devir, como 
possibilidade de pensar o que não se pensa e de ser o que não se é, de estar em 
outro mundo no qual se está. [...]. (KOHAN, 2005, p. 247-248). 
 

Na educação infantil, o acontecer do devir-criança de um currículo é da ordem da 
vivacidade e singularidade de infância, sem o anseio de posse do adulto; um limiar por 
onde passa uma “linha de fuga” que desestabiliza o instituído, os saberes pré-concebidos, 
mecanizados; que abre caminhos a um aprender desobediente e inventivo; que não se 
apressa em prescrever o quê e como a criança deve aprender, que emana os fluxos do 
desejo por uma educação-outra e por onde se pode navegar, viajar, desmontar e montar-
criar o próprio viver. 
 
 
Movimentos finais 
 

Percorrendo o pensamento da diferença na educação, avistamos constelações de 
linguagens, diferenças, artes, jogos a orbitar o campo móvel do devir-currículo da infância. 
A linguagem, nessa dimensão, foi vista como um desviar-se do currículo formal, uma linha 
de fuga que se abre ao voo heterogêneo da palavra. Para Deleuze (1997, p. 12), “[...] a 
linguagem tem de alcançar desvios femininos, animais, moleculares, e todo desvio é um 
devir mortal. Não há linha reta, nem nas coisas nem na linguagem. A sintaxe é o conjunto 
dos desvios necessários criados a cada vez para revelar a vida nas coisas”.  

Entendemos que um devir-currículo se compõe pela arte que acende os sentidos, que se 
agrega aos roteiros-roteiros-roteiros enquanto abertura à criação, que trama com os 
artefatos da cultura, dos saberes, da história, das linguagens, dos sentidos partilhadas nos 
espaços de sociabilidade que permeiam o dentro e o fora do espaço escolar. Retomando 
Silva (1995, p. 194), esse talvez seja um currículo em que “podemos desviá-lo, refratá-lo, 
subvertê-lo, parodiá-lo, carnavalizá-lo, contestá-lo” sem o peso da culpa ou ressentimento.  

Perspectivamos um currículo múltiplo, o qual, segundo Machado e Coutinho (2014, p. 
05), possui um “campo aberto para recriação e reinvenção cultural”, em que “cabe valorizar 
a linguagem e discursos curriculares como atravessadores das práticas e questioná-los” 
(Ibidem, p. 05). Perspectivamos um currículo-dançante como invenção, movido pelas 
intensidades e plasticidades de um devir-outro atravessado por processos de deslocamentos, 
desmontagem e montagem-criação do novo. 

Pensamos a infância como acontecimento, um limiar e um enigma que perpassa os 
entremeios da arte-linguagem de um currículo, enigma que transborda, instiga e desafia a 
prática pedagógica. Pensando dessa forma, evocamos a “[...] Infância como abertura, 
possível passagem das experiências inventivas. [...] sem prevalência do maior para o 
menor; do centro para a periferia; do que sabe para o que não sabe. Devir. [...]” 
(MEDEIROS, 2015, p. 1206), uma infância pensada como acontecimento. 
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O propósito desse recorte de pesquisa na educação infantil, situado em uma zona de 
vizinhança entre Filosofia da Diferença e Perspectiva Pós-Crítica em Educação, buscou 
interligar dimensões da linguagem, arte e diferença na trama curricular da UEI pesquisada. 
O estudo consistiu em acompanhar e potencializar os processos inventivos e singulares 
realizados coletivamente neste espaço de vivências e formação, de modo a reconfigurar a 
imagem habitual de uma educação tida como inercial e pouco criadora, potencializando as 
linhas de fuga que atravessam seus espaços e provocando movimentos, deslocamentos 
múltiplos que colocam a infância e o currículo para dançar em um jogo indeterminado de 
criação.  

Ressaltamos, por fim, que a pesquisa não intencionou buscar verdades ou modelos de 
educação, não buscou encontrar nos “projetos de linguagens” desenvolvidos na UEI-
Cremação algo que servisse como um “modelo pedagógico” a ser transposto para outras 
instituições; buscamos sim, encontrar um vitalismo que reative a “aposta educativa” ou 
entusiasmo pela educação e pela educação pública, que encoraje a luta e a ousadia para não 
esmorecer diante das dificuldades e intempéries socioeconômicas estruturais que afetam 
gravemente a educação, especialmente as instituições públicas destinadas à infância que, a 
cada dia, experimentam o dissabor do descaso e do abandono por parte do poder público. 
Partilhamos da coragem, do entusiasmo e do comprometimento desses sujeitos (gestores, 
coordenadores, professores, familiares) que se lançam aos abismos das incertezas, que não 
temem experimentar o inusitado, o devir-outro, as potencialidades do corpo e as 
singularidades da infância, que fazem, enfim, daquele espaço escola-comunidade um 
ambiente povoado de multiplicidades, diferenças, intensidades, um território aberto às 
experimentações vívidas que sacodem e colocam para dançar o corpo-pensamento 
enigmático da infância e o currículo-dançante nos devires da criação. 
 
 
Notas 
 
1. A pesquisa aqui referida trata-se da Dissertação de Mestrado intitulada “Um currículo dança? Perspectiva pós-crítica 

de currículo e infância a partir dos projetos de linguagens da UEI Cremação, Belém-PA” de autoria de Kelry Leão 
Oliveira e sob a orientação da Profa. Dra. Gilcilene Dias da Costa (PPGED/ICED/UFPA). A Dissertação foi defendida 
no ano de 2016 e contou com o apoio da escola de Educação Infantil pesquisada por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Cabe frisar que por tratar-se de um público infantil de tenra idade, 
optamos por não exibir imagens neste artigo, preferindo focalizar a atenção nas potencialidades das ações com artes e 
linguagens e nos devires do acontecer da pesquisa. 
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