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Resumo 
Um enunciado implica uma emissão de singularidades que se distribuem no âmbito da formação 
sócio-histórica discursiva, na qual são engendrados, em meio aos “regimes de verdade”, processos 
de subjetivação, modos singulares que implicam a flexão, a curvatura ou a dobra de um certo tipo 
de relação de forças que provocam a diferença do pensamento. Este estudo busca analisar as práticas 
discursivas expressas pela comunidade acadêmico-científica, manifestas no periódico Currículo 
sem Fronteiras em números especiais organizados pela Associação Brasileira de Currículo (ABdC), 
no período compreendido entre 2012 e 2016, sobre o campo do currículo. O caminho metodológico 
experienciado é a cartografia. Para o mapeamento da produção no campo, foram capturados, em 62 
artigos, os enunciados discursivos dos pensamentospraticaspolíticas do campo em suas diferentes 
perspectivas que compõem os arquivos dessas discursividades. Conclui afirmando um conjunto 
discursivo expressivo, no qual se articulam diferentes modos enunciativos, sobressaindo, nessa 
composição, forças que produzem sentidos outros para o campo do currículo, constituindo-se de 
multiplicidades e singularidades, em que a enunciação é a curva que une esses pontos singulares. 
Palavras-chave: Práticas discursivas. Currículo. Diferença. 
 

 
THE DISCOURSE “FOLDINGS” ABOUT CURRICULUM PUBLISHED IN THE JOURNAL 

“CURRÍCULO sem FRONTEIRAS”: Intensive bet movements regarding the difference in 
thinking 

 
Abstract 

An assertion implies an emission of singularities, of singular spots that are distributed in the ambit 
of the discursive social-historical formation, in which are engendered, among the “regimes of 
facts”, processes of subjectivation, singular ways that involve bend, curvature or folding of a certain 
type of power relation that causes the difference in thinking. Thus, the study aims at analyzing the 
discourse practices expressed by the academic-scientific community, manifested in the journal 
Currículo Sem Fronteiras in special numbers organized by the Curriculum Brazilian Association 
(ABdC), between 2012 and 2016, about the curriculum filed. The methodological path experienced 
is cartography. For the production mapping in the field, it was captured in 62 articles, the discursive 
assertions of thinking-practices-policies of the filed in their different perspectives that form those 
discourses’ files. As conclusion, the research assures an expressive discursive group, in which 
different declarative ways are articulated, standing out, in this composition, forces that produce 
other senses for the curriculum field, constituted of multiplicities and singularities, in which the 
enunciation is the curve that unites these singular spots.  
Keywords: Discourse practices. Curriculum. Difference. 
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Este estudo é parte integrante da pesquisa intitulada “Discursividade sobre currículo da 
comunidade acadêmico-científica vinculada às associações do campo e veiculada em 
periódicos nacionais e internacional”, coordenada pela Profª Janete Magalhães Carvalho e 
financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
A pesquisa busca tecer “[…] relações entre as práticas discursivas sobre currículo, partindo 
de enunciados discursivos de autores manifestos em periódicos nacionais e internacional1, 
vinculados ao campo curricular […]” (Carvalho, 2015, p. 5). Nessa composição, analisa as 
“[…] relações de vizinhança e/ou de afastamento entre eles [os discursos], cartografando, 
nesse sentido, tramas, diagramas e redes que no período analisado engendram ‘regimes de 
verdade’” (Carvalho, 2015, p. 5).  

Em um processo que intensifica modos outros de abertura para possíveis, o estudo busca 
analisar as práticas discursivas expressas pela comunidade acadêmico-científica, manifestas 
no periódico Currículo sem Fronteiras em números especiais organizados pela Associação 
Brasileira de Currículo (ABdC), no período compreendido entre 2012 e 2016 sobre o campo 
do currículo, considerando as suas relações com o discurso expresso por tendências do 
pensamento filosófico-epistemológico.  

O recorte temporal aqui delimitado − de 2012 a 2016 − tem relação com as ações 
desenvolvidas pela ABdC, cuja criação se deu em 6 de junho de 2011. Uma das ações 
realizadas pela entidade é a parceria com os editores das revistas Currículo sem Fronteiras, 
E-Curriculum e Teias para a publicação de dossiês temáticos que apresentem trabalhos com 
temas expressivos do campo dos estudos curriculares. A primeira ocorreu no ano de 2012. A 
publicação dos dossiês anuncia a composição de novas forças, que dão visibilidade a um 
espaço de diálogo, de aposta na diferença, pois instaura modos outros de exercício do 
pensamento sobre o campo curricular. 

O caminho metodológico experienciado é a cartografia e, nesse processo, as rotas e 
passagens criadas para o mapeamento da produção no campo do currículo buscaram capturar, 
em 62 artigos, os enunciados discursivos que compõem os pensamentospraticaspolíticas em 
suas diferentes perspectivas para compor os arquivos dessas discursividades. A cartografia, 
como método de pesquisa, baseia-se no conceito de rizoma de Deleuze e Guattari. Nesse 
processo, “[...] conhecer a realidade é acompanhar seu processo de constituição” (PASSOS; 
BARROS, 2009, p. 30). 

 
Conhecer é, portanto, fazer, criar uma realidade de si e do mundo, o que tem consequências 
políticas. Quando já não contentamos com a mera representação do objeto, quando 
apostamos que todo conhecimento é uma transformação da realidade, o processo de 
pesquisar ganha uma complexidade que nos obriga a forçar os limites de nossos 
procedimentos metodológicos (PASSOS; BARROS, 2009, p. 30). 

 
Nesse mapeamento cartográfico, buscamos movimentos de expansão para capturar, nas 

redes discursivas, a representatividade dos artigos publicados, o lugar de onde falam os seus 
autores, as referências mais utilizadas e como são expressas no periódico, as bases 
epistemológicas e metodológicas apresentadas, assim como os diferentes eixos temáticos e 
as palavras-chave. Os intercessores teóricos convidados a conspirar2 essa cartografia são 
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Carvalho, Deleuze, Foucault, Guattari, os autores dos artigos e tudo aquilo que atravessa, 
afeta, impele, mobiliza, desloca o pensamento a partir dos encontros produzidos nessa 
composição. 
 
 
Dobras discursivas das “máquinas de fazer ver e fazer falar”3 

 
Porque o saber não é feito para compreender; 

 é feito para cortar. 
(Foucault) 

 
Em cada formação sócio-histórica, há modos de dizer, perceber e sentir que conformam 

regiões de visibilidade e campos de dizibilidade: “[…] em cada época, em cada estrato 
histórico, existem camadas de coisas e palavras, formas e substâncias de expressão, formas 
e substâncias de conteúdo” (Barros, 2015, p. 99). Não há, assim, uma luz, uma luminosidade 
em geral que ilumine objetos preexistentes, da mesma forma que não há enunciados que 
possam falar ou ser falados se não forem enviados a linhas de enunciação, elas mesmas 
compondo regimes que fazem nascer os enunciados.  

Dessa forma, a realidade não comporta um sujeito transcendental preexistente e, por 
conseguinte, não está cheia de objetos a serem conhecidos e decodificados por ele, pois ela é 
feita de modos não discursivos e de regimes discursivos. As práticas produzem os objetos e 
as coisas; as práticas transformam e instauram a realidade. Segundo Foucault (2008, p. 133), 
uma prática discursiva é “[…] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 
função enunciativa”.  

Os discursos de verdade/os regimes de verdade (e o que se entende por sujeito) são 
constituídos, produzidos a partir de um jogo de regras, mecanismos de poder aos quais nossas 
práticas sociais e culturais pertencem. Segundo Foucault (2010, p. 242), “[…] é o conjunto 
das práticas discursivas ou não discursivas que faz com que algo entre no jogo do verdadeiro 
e do falso e o constitua como objeto para o pensamento”. 

 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, 
os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 
mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 
falsos, a maneira como sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 
são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo 
de dizer o que funciona como verdadeiro (Foucault, 2007, p. 12). 

 
Essa constituição de regimes de verdade, no sistema das condições históricas de 

possibilidade dos enunciados, é chamada, por Foucault (2005, p. 145), de arquivo: “[…] o 
conjunto de discursos efetivamente pronunciados”, o que define o sistema de sua 
enunciabilidade.  De início, trata-se da lei do que pode ser dito, do sistema que rege o 
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aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Assim, “[…] longe de ser o 
que unifica tudo o que foi dito no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser 
apenas o que nos assegura a existência no meio do discurso mantido, é o que diferencia os 
discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria” (Foucault, 2005, 
p. 147). É o que possibilita o surgimento de outros discursos, pois, começando no exterior da 
linguagem, ou seja, nas práticas sociais, assinala rupturas e diferenças e não continuidades e 
identidades.  

Um enunciado, segundo Deleuze (2006), implica uma emissão de singularidades, de 
pontos singulares que se distribuem no âmbito da formação sócio-histórica discursiva, na 
qual são engendrados, em meio aos “regimes de verdade”, processos de subjetivação, modos 
singulares que implicam a flexão, a curvatura ou a dobra de um certo tipo de relação de forças 
que provocam a diferença do pensamento. Todo enunciado é “[…] portador de uma certa 
regularidade e não pode dela ser dissociado” (Foucault, 2008, p. 163). Essa regularidade 
enunciativa constitui-se na curva produzida em meio às singularidades emitidas pelo 
enunciado. Para Deleuze (2006, p. 16), “[…] o que conta é a regularidade do enunciado: não 
uma média, mas uma curva”. 

Portanto, pensar as práticas discursivas − em sua imanência com os regimes que as 
configuram, as convocam e que são ao mesmo tempo por elas constituídos – leva-nos a 
entender  o enunciado como modalidade de existência de um conjunto de signos, que é mais 
que um simples conjunto de marcas materiais: refere-se a objetos e a sujeitos, entra em 
relação com outras formulações e é repetível.  

Como a repetição é uma das características do enunciado, apesar de sua materialidade, 
Foucault (2008, p. 115) questiona: “Qual é, pois, essa materialidade própria do enunciado e 
que autoriza certos tipos singulares de repetição? Qual é, pois, esse regime de materialidade 
repetível que caracteriza o enunciado?”. Essa materialidade repetível faz aparecer o 
enunciado como um objeto entre os quais os “[…] homens produzem, manipulam, utilizam, 
transformam, trocam, combinam, decompõem e recompõem, eventualmente destroem” 
(2008, p. 118). Ao invés de ser uma coisa dita de forma definitiva, o enunciado entra em 
redes, abre-se a modificações, integra-se a operações e modos de composição: “Assim, o 
enunciado circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil 
ou rebelde a interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de 
apropriação ou de rivalidade” (Foucault, 2008, p. 119). 

Dessa forma, o que importa, para Foucault (2008), é pensar o enunciado como 
acontecimento discursivo, entendendo que a sua regularidade tem relação com o arquivo, 
mas a singularidade deve ser reconhecida como um acontecimento discursivo. 

 
[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem 
esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: inicialmente 
porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, mas 
por outro, abre para si mesmo uma existência remanescente no campo da memória, ou na 
materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida, 
porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação, à 
reativação; finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o provocam, e a 
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consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade 
inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem (Foucault, 2008, p. 31- 
32). 

 
 

Segundo o autor, é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 
irrupção de acontecimentos, na pontualidade em que aparece e na dispersão temporal que lhe 
permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado: “Não é preciso remeter o discurso à 
longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância” (Foucault, 2008, 
p. 33). E o autor acrescenta: “[…] o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de 
seu retorno” (p. 26). 

Para Deleuze (2006, p. 23), essa materialidade interna, que faz da própria repetição a 
força característica do enunciado, engendra uma relação específica com uma outra coisa, com 
um “Lado de Fora”: “É a pura emissão de singularidades como pontos de indeterminação, 
pois elas ainda não estão determinadas e especificadas pela curva do enunciado que as une e 
que assume esta outra forma à sua proximidade”.  

 Assim, o periódico Currículo sem Fronteiras apresenta um grupo de enunciados que 
implica multiplicidades, com pontos singulares. As enunciações colocam em movimento 
uma vontade de saber que provoca, impele, abre para possibilidades outras: “É preciso pegar 
as coisas para extrair delas as visibilidades. É necessário rachar as palavras ou as frases para 
delas extrair os enunciados” (Deleuze, 2008, p. 120), enfim, extrair as variações que não 
cessam de passar. 

O que o periódico enuncia? Como as redes discursivas sobre currículo e docência vão se 
constituindo para a produção da diferença no pensamento? Em que consistem as 
singularidades que as práticas discursivas sobre o campo do currículo enunciam? Que 
experiências outras são criadas no agenciamento coletivo de enunciação produzido com o 
periódico? 

 
 

Acompanhando as linhas de visibilidade, enunciação, formas e forças 
 

As seções temáticas apresentadas pelos dossiês nesses cinco anos de publicação são 
eixos que comandam um campo de formas e forças e, nos disparos lançados para a 
composição desses dossiês, são engendrados movimentos de pensamento que se abrem para 
a afirmação da diferença. Podemos citar as seguintes: em 2012, Contribuições aos sentidos 
sem fronteiras do currículo; em 2013, Políticas e práticas curriculares: diferentes 
perspectivas de análise; em 2014, Práticas curriculares e docência em distintos contextos; 
em 2015, Currículo, identidade e diferença; e, por fim, em 2016, Perspectivas teóricas das 
pesquisas em currículo.  

As intensidades provocadas pelos disparos estão na possibilidade de abertura do campo 
do currículo para a desterritorialização de domínios, o que possibilita a heterogeneidade de 
pontos de vista, de base epistemológica e metodológica. Enfim, os disparos liberam fluxos 
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que se abrem para a diferença, para o “Fora”, para a singularidade. Estão no jogo da 
proliferação de sentidos (“sem fronteiras”, “diferentes perspectivas”, “distintos contextos”, 
“diferença”, “perspectivas teóricas”) que implicam uma multiplicidade, pluralidade, enfim, 
uma plurivocidade.  

Ao longo do período de 2012 a 2016, o periódico Currículo sem Fronteiras publicou 62 
artigos4, assim distribuídos: nos dossiês de 2012 e 2013, foram apresentados 11 artigos em 
cada ano; em 2014 e 2015, houve a apresentação de 15 artigos em cada publicação; e, em 
2016, último ano analisado, 10 artigos compuseram o dossiê. 

Ao longo desses cinco anos de publicação, os dossiês foram organizados por diferentes 
autores e instituições. Em 2012, a seção temática foi organizada pelos professores Antonio 
Chizzotti (PUC-SP) e Antonio Carlos Amorim (Unicamp); no ano de 2013, as organizadoras 
do dossiê foram as professoras Rita de Cássia Prazeres Frangella (Uerj) e Janete Magalhães 
Carvalho (Ufes); as professoras Maria Inês Petrucci Rosa (Unicamp) e Maria Elizabeth 
Bianconcini Almeida (PUC-SP) foram as responsáveis pela publicação em 2014; no ano de 
2015, a elaboração do dossiê ficou sob a responsabilidade das professoras Maria da 
Conceição Silva Soares (Uerj) e Rita de Cássia Prazeres Frangella (Uerj); e em 2016, a 
organização foi realizada pelas professoras Marlucy Alves Paraíso (UFMG) e Sandra Kretli 
da Silva (Ufes). Como observado, os dossiês foram organizados por dois autores vinculados 
a instituições diferentes, com exceção do ano de 2015, cuja organização ficou sob a 
responsabilidade de duas professoras de uma mesma instituição. Entretanto, é importante 
destacar que a organização dos dossiês está ligada a autores e instituições da Região Sudeste. 

Em relação à autoria, há um total de 118 autores5 assim distribuídos: tanto em 2012 
quanto em 2013, os dossiês contaram com 19 autores cada um; em 2014, os artigos foram 
escritos por 28 autores; em 2015, foram 33 autores; e no ano de 2016, os 10 artigos foram 
elaborados por 19 autores. 

Entendemos que “[…] não existe enunciação individual nem mesmo sujeito de 
enunciação” (Deleuze; Guattari, 2011, p. 18), pois a enunciação remete aos agenciamentos 
coletivos, e estes não cessam de variar, de ser eles mesmos submetidos a transformações. 
Assim, no Gráfico 1, apresentamos, nominalmente, os autores que mais publicaram no 
periódico no período analisado, mas consideramos que a autoria é um jogo de uma 
exterioridade, já que as práticas discursivas analisadas não se dão em qualquer lugar (Gráfico 
2) e também são produzidas na composição com intercessores teóricos (Gráfico 3).   

Os autores que mais publicaram no periódico foram os professores Carlos Eduardo 
Ferraço e Janete Magalhães Carvalho (Ufes), com quatro artigos cada um, sendo um artigo 
escrito em coautoria. Foram seguidos por José Armando Valente (Unicamp) com dois 
artigos, mas como um mesmo artigo foi apresentado em duas versões (inglês e português), 
foram computados um total de três trabalhos publicados. O mesmo acontece com Andrew 
Burn (Institute of Education, Reino Unido) e Bruno Henrique de Paula (Unicamp), que 
escreveram em coautoria com José Armando Valente o texto nas versões em inglês e 
português. Assim, para esses autores, foram considerados dois artigos para cada um. 
Integram, também, o grupo de autores com duas publicações ao longo dos cinco anos as 
professoras: Ana Maria Saul (PUC/SP), Branca Jurema Ponce (PUC/SP), Érika Virgílio 
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Rodrigues da Cunha (UFMT), Graça Franco da Silva Reis (CAp/Uerj), Maria da Conceição 
Silva Soares (Uerj), Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida (PUC/SP), Maria Regina Lopes 
Gomes (UVV), Sandra Kretli da Silva (Ufes) e Tânia Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni 
(Ufes). O Gráfico 1 apresenta os dados relativos aos autores e a frequência de publicação. 
 
 

Gráfico 1 − Autores com frequência de publicações ≥ 2 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 
 

Os lugares institucionais de onde as práticas discursivas sobre currículo são legitimadas 
apontam 41 instituições diferentes: 85% são universidades (35); 5% são Institutos Federais 
de Educação (02); e 10% correspondem a quatro escolas de educação básica pertencentes aos 
sistemas públicos de ensino (Escola Estadual Parque dos Servidores, em Paulínia/SP; Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, em Campinas/SP; 
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-Uerj; e Rede Municipal de 
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Canoas/RS). Desse total de 41 instituições (universidades/institutos federais de 
educação/escolas), 32 são nacionais (78%) e 9 são instituições estrangeiras (22%).  

Das origens institucionais nacionais, do total de 32 unidades, dezesseis encontram-se na 
Região Sudeste (50%), oito na Região Sul (25%), cinco na Região Nordeste (16%), duas na 
Região Norte (6%) e uma na Região Centro-Oeste (3%). Os 24 artigos vinculados às 
instituições localizadas nas Regiões Sul e Sudeste correspondem a 75% do total de 
instituições nacionais, demonstrando uma diferença considerável comparada com o restante 
do país. Do total de 32 instituições nacionais, 24 são públicas (15 federais, 7 estaduais e 2 
municipais) e oito são privadas. A distribuição dos artigos, em relação à região geográfica da 
instituição dos autores, está apresentada no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 − Distribuição dos artigos quanto à região geográfica  

da instituição dos autores 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 

 
 

Em relação às instituições estrangeiras, Argentina e Portugal são países que se destacam 
apresentando autores vinculados a três instituições diferentes  cada um: Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín e Universidad Nacional de La Plata, na 
Argentina; e, em Portugal, os autores estão vinculados à Universidade do Minho, 
Universidade de Lisboa e Universidade do Porto. A origem institucional de autores 
estrangeiros também se vincula à Universidad Nacional Autónoma do México, à 
Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, e ao Institute of Education, em 
Londres, Inglaterra. 
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Dos 62 artigos publicados no periódico, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
se destaca com nove artigos (15%), dois escritos em coautoria com professores da 
Universidade Federal do Mato Grosso e com a Universidade Federal do Espírito Santo. A 
Ufes aparece em seguida com oito artigos (13%), quatro em coautoria com autores da 
Universidade de Lisboa, da Universidade Vila Velha, do Instituto Federal do Espírito Santo 
e da Uerj. A Unicamp (11%) e a PUC-SP (11%) contam com sete artigos cada uma. A PUC-
SP tem um artigo em coautoria com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Unicamp 
compõe quatro coautorias com a PUC-SP, UFSCar, Universidade Estadual de Feira de 
Santana e London Knowledge Lab, no Reino Unido. A UFRGS aparece com quatro artigos 
(6,5%), três em coautoria com a Ulbra, Universidade Alto Vale do Rio Peixe (SC) e com a 
Unisinos. A PUC-RJ, a UFMG e a UVV aparecem com três artigos cada uma (5%), seguidas 
da Unirio, UFPel e Unisinos, com dois artigos cada uma, o que representa 3% do total. O 
Gráfico 3 apresenta o quantitativo de artigos por instituição. 

 
Gráfico 3 − Número de artigos por instituição ≥ 2 

 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 

 
 
Entendendo que um discurso não se encerra nos limiares materiais de um texto, pois 

ele está atravessado por um conjunto de referências a outros discursos e a agenciamentos 
coletivos de enunciação, trazemos aqui os autores e as obras mais referenciados no campo de 
análise. No Gráfico 4, apresentamos a quantidade de vezes que os autores foram 
referenciados, levando em conta o mínimo de dez referências bibliográficas por autor; e no 
Gráfico 5, as produções mais citadas (livros), considerando, por sua vez, no mínimo, cinco 
produções diferentes/títulos. Não foram elencados aqui os autores que se autorreferenciam.  

Quanto aos autores internacionais, Gilles Deleuze foi apresentado 41 vezes em 
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76 referências); em seguida, temos Jaques Derrida (33), Michel Foucault (31) e Stephen Ball 
(27). Os autores nacionais mais referenciados são Tomaz Tadeu da Silva (31), Elizabeth 
Macedo (17), Alice Casimiro Lopes (16), Guacira Lopes Louro (16), Antônio Flávio B. 
Moreira (14) e Nilda Alves (10). Seguem, no Gráfico 4, os autores mais citados nas 
referências bibliográficas. 

 
Gráfico 4 − Autores citados nas referências bibliográficas ≥10 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 

 
 
É importante considerar que a expressiva presença das obras de Gilles Deleuze e deste 

em coautoria com Felix Guattari encontra-se no dossiê de 2016, que teve, como seção 
temática, “Perspectivas teóricas nas pesquisas em currículo”, em que os autores aparecem 
referenciados 20 e 22 vezes, respectivamente. Tomaz Tadeu da Silva também apresenta 
significativa presença no dossiê. Foi referenciado 16 vezes, o que demonstra coerência com 
a abordagem teórico-epistemológica que compõe todos os artigos do dossiê de 2016, 
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inspirados pelas Teorias Pós-Críticas. Entretanto, de modo geral, os autores mais citados nas 
referências bibliográficas são de inspiração da Filosofia da Diferença, das Teorias Pós-
Críticas e do Pós-Estruturalismo. O Gráfico 5 apresenta a quantidade de artigos em que os 
autores são citados ao longo do período analisado. 

 
Gráfico 5 − Quantitativo de artigos em que os autores são citados ≥5 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 

 
 
Considerando as obras citadas, a que apresentou maior número de referenciação foi 

Diferença e repetição, de Gilles Deleuze, seguida por O local da cultura, de Homi Bhabha e 
Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, volume 3, de Gilles Deleuze e Félix Guatarri, 
conforme o Gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6 − Obras mais referenciadas bibliograficamente 
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Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 

 
Em relação à abordagem teórico-epistemológica apresentada nos artigos, optamos, 

em uma primeira análise, por organizá-la em três campos: 
Construcionismo/Construtivismo, Teorias Críticas e Teorias Pós-Críticas6, conforme o 
Gráfico 7. O Construcionismo foi fundado por Seymor Papert, baseado na teoria do 
construtivismo de Piaget. Na proposta de Papert, a informática apresenta-se como 
possibilidade de criar condições para mudanças significativas no desenvolvimento 
intelectual dos sujeitos, pois ao usar o computador, o sujeito consegue visualizar suas 
construções mentais relacionando o concreto e o abstrato por meio de um processo 
interativo, o que favorece a construção do conhecimento.  
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As teorias críticas são baseadas nas concepções marxistas e também são ligadas a autores 
da Escola de Frankfurt, e compreendem que tanto a escola como a educação em si são 
instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais constituídas na 
sociedade capitalista. As teorias críticas “[...] são teorias de desconfiança, questionamento e 
transformação radical” (SILVA, 2007, p. 30), e apontam que o currículo é muito mais do que 
um conjunto coordenado e ordenado de matérias, apresentando que as práticas curriculares 
podem ser vistas como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. 

A expressão pós-crítica aqui inclui os estudos pós-estruturais, pós-coloniais, pós-
modernos, pós-fundacionais e pós-marxistas, ou seja, os estudos pós-críticos designam o 
“[…] resultado da influência da Filosofia da diferença, dos estudos culturais, 
multiculturalistas, ecológicos, étnicos e dos estudos feministas e de gênero sobre teorizações, 
pesquisas e práticas no campo educacional” (Maknamara; Paraíso , 2013, p. 42). 
Ressaltamos, com Lopes (2013, p. 10), que, embora esses termos sejam “[…] conectados, 
[eles] se referem a estudos distintos, com questões e problemáticas próprias, para as ciências 
humanas e sociais, dentre elas a educação e o currículo”. Assim, entendemos que os termos, 
por vezes, pertencem a campos epistemológicos diferentes. 

De um total de 62 artigos, oito (13%) apresentam o Construcionismo/Construtivismo 
como abordagem teórico-epistemológica, relacionados com os artigos ligados às tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC); 16 artigos (26%) trazem fundamentação 
baseada nas Teorias Críticas; e 38 trabalhos (61%) adotam uma abordagem teórico-
epistemológica, as Teorias Pós-Críticas. As diferentes maneiras como a abordagem Pós-
Crítica foi incorporada ao campo do currículo apresentam-se da seguinte forma: Estudos com 
os Cotidianos (6), Pós-Estruturalismo (26) e Estudos Pós-Coloniais (6). No Gráfico 7 são 
apresentadas as abordagens teórico-epistemológicas que serviram de base para os artigos 
publicados. 

 
Gráfico 7 − Abordagens teórico-epistemológicas  

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/). 
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outros de habitar o campo curricular, apostando na diferença que se faz no plano da 
imanência, o que será abordado posteriormente.  

 Em relação à abordagem metodológica apresentada pelos trabalhos, 17 não entraram 
nessa análise, pois 16 (25%) são ensaios e um é entrevista, o que corresponde a 2% do total. 
Dos 45 artigos, 24 (38%) inserem-se como pesquisa documental/bibliográfica − 14 utilizam 
a pesquisa documental/bibliográfica e 10 adotam como metodologia a análise do discurso; e 
21 (34%) artigos são oriundos de pesquisas de campo, que estão assim distribuídas: estudo 
de caso (2), pesquisa com os cotidianos (6), etnografia pós-moderna (1), pesquisação (2), 
pesquisa experimental (5), história oral e método autobiográfico (1), cartografia (4). O 
Gráfico 8 aponta a abordagem metodológica apresentada nos artigos. 
 

Gráfico 8 − Abordagem metodológica 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/). 
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discursivas, buscamos, neste movimento cartográfico, as palavras-chave e os eixos temáticos 
apresentados no arquivo campo de análise. As palavras-chave e as temáticas mais recorrentes 
apresentadas nos trabalhos são: currículo (incluindo currículo-corpo, currículo crítico, 
currículo transnacional, currículo como problema ético, currículo local, currículo vivencial, 
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currículo e diferença, currículo em redes, currículo cultural, currículo tradutório, currículo 
nômade) presente em 46 artigos, o que corresponde a 74% do total de 62 artigos; 
identidade/diferença em 14 artigos (22%); educação (educação popular, educação superior, 
educação a distância, educação profissional e tecnológica, educação infantil, educação 
integral), que aparece em 12 artigos (19%); políticas/propostas curriculares, presentes em 
11 artigos (18%); cultura, em nove (14%), gênero, em oito (13%); formação 
docente/formação de professores, em oito artigos (13%); cotidianos e tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC) aparecem em seis artigos (9%) cada palavra-chave, 
conforme o Gráfico 9. 

 
Gráfico 9 − Palavras-chave e temáticas mais recorrentes 

 
Fonte: As autoras, com base nos dados da Revista Currículo sem Fronteiras 
(http://www.curriculosemfronteiras.org/) 
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As dobras… o que transborda… O que temos produzido a partir daquilo que 
enunciamos? 
 

Pensar é dobrar,  
é duplicar o fora com um dentro que lhe é coextensivo. 

(Deleuze, 2006, p. 126) 
 

Considerando que os discursos são práticas que formam os objetos de que falam e que 
os discursos fazem mais do que utilizar os signos para designar coisas, Foucault (2008, p. 55) 
aponta que “[…] é esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. E é esse ‘mais’ 
que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever”. Assim, no encontro com os textos 
que apresentam abordagem teórico-epistemológica predominantemente inspirados nas 
Teorias Pós-Críticas, deixamo-nos afetar pelas vibrações e intensidades produzidas no 
encontro com as linhas e suas intensidades. Mapeamos, então, ideias, experiências que 
implicam forças que dão sentidos ao campo do currículo, para além das estruturas discursivas 
hegemônicas e que se abrem para outros possíveis, para novos modos de experimentar o 
campo curricular. A ideia aqui é produzir uma zona de experimentação a partir da linha do 
“Fora”, do que dobra, do que transborda pela intensidade e singularidade. 

Mas o que provoca nosso pensamento, jogando-o ao vento, fazendo proliferar 
ressonâncias? Como a invenção conceitual, as criações singulares são capazes de produzir 
acontecimentos, criar devires, a partir dos agenciamentos coletivos de enunciação? Como um 
conceito pode operar de modo imanente? 

Eis que, nessa paisagem, há a convocação do corpo na invenção de um currículo vibrátil, 
afetivo e poético, enfim, um corpo humano, um corpo em movimento, que se faz vibrante no 
coletivo e que engendra uma ética, uma estética da vida. A aposta em uma pedagogia do 
corpo e da pele tem uma relação ética, estética e poética, na qual o corpo coletivo explode 
em vibrações e invenções de sentidos: é a ideia de uma pedagogia do corpo e da pele 
mergulhados no cotidiano das práticas e vibrações de um currículo encarnado, um currículo 
inexoravelmente humano.7 

Uma provocação surge no convite à experimentação de uma escrita-pesquisa-currículo 
na busca por intensificar linhas de fuga, na tentativa de operar sobre um currículo que se 
desfaça daquilo que o aprisiona, que se virtualize, se invente em modos e formas e se 
descubra pura imanência, potência. Que combata as forças paralisantes e crie. Ao se propor 
pensar e instaurar o impossível em currículo, as problematizações são intensificadas e, nessas 
multiplicidades, fissuras são abertas em movimentos de resistência que se fazem em um 
procedimento ético-estético-político por meio da escrita-arte-vida: ar-ejar, invent-ar, ver-
sar. Proliferar hífens e parênteses. Uma poética que manifesta uma força política não sujeita 
a sentidos translúcidos, dados e estabelecidos. 

Qual o lugar do currículo? Um enunciado nos afeta… De fato, um lugar intensivo… 
Um currículo-criação surge em um movimento de "desfiguração", em um plano de 
composição em que as linhas intensivas são signos sensíveis (imagético, auditivo e virtual) 
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nos quais o que interessa são as intensidades, quando as multiplicidades de acontecimentos 
proliferam. Assim, o campo dos estudos curriculares traça linhas de planos de composição e 
nelas a invenção e a criação operam agenciamentos: trata-se de esquecermos a incidência 
perversa da “forma”-ação, que opera em retomar a visibilidade da forma − e capturarmos 
as forças de um corpo que escapa…  

Em meio às composições provocadas pelas enunciações, deparamo-nos com uma 
problematização: existiria, como campo de possibilidades, o agenciamento de linhas de fuga 
na criação curricular que atuaria como máquina de guerra? Para além de uma máquina 
abstrata − (a escola) que se pretende hegemônica e que produz rostos (máquina de rostidade) 
– a convocação é pelo campo do possível para se pensar currículos que se componham como 
máquinas de guerra na intensificação do desejo coletivo de produção de outros modos de 
estar aluno, professor, currículo e escola. A guerra não é o momento da batalha, mas, sim, 
uma disposição à fuga da rostidade, da segmentaridade molar por uma segmentaridade de 
tipo flexível que inibe a fixação de poderes estáveis e incentiva a proliferação de devires 
comunitários, coletivos, comunistamente articulados. 

E outro convite surge: pensar a noologia, tal como proposta por Deleuze e Guattari, em 
movimentos experimentados na pesquisa para pensar o currículo. Entendida como o estudo 
das imagens do pensamento, a noologia produz uma violência no ato de pensar, entendido 
como criação, mostrando que o pensamento pode criar rizomas, pode ser uma máquina de 
guerra, adotando uma forma de exterioridade “com seus saltos, desvios, passagens 
subterrâneas, caules, desembocaduras, traços, buracos, etc.” 

Uma multiplicidade discursiva entra em cena. Os encontros provocados pelos 
agenciamentos coletivos de enunciação permitem afirmar o conceito/campo do currículo, 
criado a partir do roubo, no plano de imanência, local de resistência e combate. Convocam à 
mudança, à criação, à diferença. Instauram deslizamentos. Provocam invencionices. 
Libertam a vida.  

Nesse movimento cartográfico experenciado a partir do encontro com as enunciações 
expressas pela comunidade acadêmico-científica, manifestas no períodico Currículo sem 
Fronteiras em números especiais organizados pela ABdC, procuramos delinear linhas de 
formas e forças que colocam o pensamento em movimento, no que diz respeito ao campo do 
currículo. E, nesse movimento, perguntamo-nos sobre as conexões e ressonâncias com 
relação ao campo do currículo que podemos estabelecer a partir das enunciações que os 
dossiês apresentam. 

As práticas discursivas e os agenciamentos coletivos de enunciação experenciados como 
acontecimentos produzem uma nova existência, uma relação com os devires minoritários do 
mundo, o que implica uma política e provoca uma multiplicidade de linhas, curvas, regimes, 
(des)caminhos, fugas, invencionices. Há linhas de fratura, de ruptura, descontinuidades, pois 
o campo é aberto como um rizoma. 

Em meio a linhas molares e moleculares, há a possibilidade de criação de novas/outras 
linhas, outros campos de composição na produção de conhecimento. A dobra introduz um 
outro modo de condução, pois faz a resistência de maneira imanente. As resistências são 
pensadas como práticas de subjetivação política, que instauram uma outra experiência. Os 
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dossiês e suas práticas discursivas afirmam a vida no sentido de que se abrem para 
questionar/problematizar os regimes de verdade e fazer o múltiplo. 

Assim, os enunciados do periódico Currículo sem Fronteiras afirmam um conjunto 
discursivo expressivo, no qual se articulam diferentes modos enunciativos, sobressaindo, 
nessa composição, forças que produzem sentidos outros para o campo do currículo, 
constituído-se em multiplicidades e singularidades, em que a enunciação é a curva que une 
esses pontos singulares. A curva-enunciado integra, na linguagem, a intensidade dos afetos, 
as relações diferenciais de forças, as singularidades e potencialidades no campo do currículo 
e seus atravessamentos. 
 
 
Notas  
 
1 Além dos periódicos vinculados à ABdC, a pesquisa também toma, como objeto de estudo, o periódico Transnational 

Curriculum Inquiry (TCI), vinculado à International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS). 
2 Para Guattari (1981), conspirar significa respirar junto. 
3 As máquinas, de acordo com Guattari, não são dispositivos técnicos, mas referem-se a uma organização de fluxos e forças 

plurais e heterogêneas, ou seja, são “acoplamentos heterogêneos”, podendo ser corpos sociais, complexos industriais, 
formações psicológicas ou culturais, assim como complexos de desejos que agenciam indivíduos, materiais, instrumentos, 
regras e convenções. Esse conjunto, essa junção constitui-se máquina. 

4 Não foram consideradas aqui as cinco apresentações/editorias elaboradas pelos organizadores das seções temáticas no 
período analisado. 

5 Desse total, há autores que se repetem ao longo dos cinco anos. Se considerarmos o quantitativo/nome de autores, o total 
é 100. 

6 Entendemos, com Lopes (2013, p. 4), que o termo Teorias Pós-Críticas é um grande rótulo que abriga “[…]  um conjunto 
de teorias que problematizam esse cenário pós-moderno: cenário de fluidas, irregulares e subjetivas paisagens, sejam elas 
étnicas, midiáticas, tecnológicas, financeiras ou ideológicas”.  

7 Considerando que o conceito mais recorrente nos artigos foi currículo, trazemos, em um agenciamento coletivo de 
enunciação, em itálico, os enunciados de alguns autores apresentados nos Dossiês que, em sua intensidade, causaram em 
nós ressonâncias, colocando o pensamento em movimento. Assim, reafirmamos aqui o nosso interesse pelo movimento 
provocado no encontro com as intensidades e não com as autorias. 
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