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De acordo com Veiga-Neto (2016), a trajetória intelectual de Foucault teria percorrido três domínios:
a arqueologia, a genealogia e a ética. Nos dois primeiros domínios, o filósofo francês teria recorrido
a técnicas de pesquisa homônimas; já no terceiro, a arquegenealogia teria orientado suas
investigações. Sílvio Gallo (2017) vislumbra um outro modo de incursão investigativa cosido pelo
autor de História da Loucura, a anarqueologia, o que encontra guarida na seguinte afirmação: “Então
eu diria que isso que vos proponho é um tipo de anarqueologia” (FOUCAULT, 2011, p. 72). Tendo
essas informações em conta, objetivamos neste artigo, refletir sobre essas técnicas investigativas com
o intuito de identificar aquela que melhor se adequaria a uma pesquisa que busca compreender os
processos de sujeição e/ou subjetivação dos sujeitos quilombolas a partir das práticas curriculares.
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PALAVRA INICIAIS

Agora vou mudar minha conduta
Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar

Vou tratar você com a força bruta
Pra poder me reabilitar

Pois esta vida não está sopa
E eu pergunto: com que roupa?

Com que roupa que eu vou
Pro samba que você me convidou?

Com que roupa que eu vou
Pro samba que você me convidou?

(Noel Rosa)

Não é correto afirmar que Michel Foucault foi um filósofo que tinha no método seu fulcro medular. Também não seria
assertivo pensar o filósofo francês descuidado das técnicas de investigação que auferiram rigorosidade e não rigidez,
seguindo Veiga-Neto e Lopes (2010), às suas incursões investigativas. Foucault foi um daqueles pesquisadores atentos,
detalhistas, um investigador que buscou compreender não apenas o seu objeto específico de estudo, mas também as
malhas que o definiam e que talvez pudessem dele (objeto de estudo) receber suas influências, suas interferências. E
seus movimentos de pesquisador sempre giraram em torno do sujeito. Ele mesmo afirma isso em “O Sujeito e o Poder”:

As ideias que eu gostaria de discutir aqui não representam nem uma teoria nem uma metodologia. Eu gostaria de
dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu trabalho nos últimos vinte anos. Não foi analisar o
fenômeno do poder nem elaborar os fundamentos de tal análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma
história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Meu
trabalho lidou com três modos de objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos. (apud DREYFUS,
RABINOW, 1995, p. 231).

Entretanto, o sujeito que mobilizava Foucault (e suas pesquisas) não era aquele do Iluminismo (o sujeito desde sempre aí), mas aquele
erguido “pelos modos de investigação, pelas práticas divisórias e pelos modos de transformação que os outros aplicam e que nós
aplicamos sobre nós mesmos” (VEIGA-NETO, 2016, p. 111). Então, “para criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em
nossa cultura, os seres humanos tornam-se sujeitos”, o filósofo vai construindo suas próprias ferramentas e seus modos de usá-las.
Ainda acompanhando Veiga-Neto (op. cit.), a objetivação dos sujeitos no campo dos saberes é estudada por Foucault a partir da
arqueologia; com a utilização da genealogia, Foucault busca compreender como aquela objetivação se efetiva a partir das divisões e
classificações decretadas pelo poder (que se faz sempre numa relação); e para entender os processos de subjetivação, ou seja, o
trabalho do indivíduo sobre si mesmo, o filósofo institui um diálogo entre as duas técnicas construídas e segue suas pesquisas
praticando a arquegenealogia.

O professor Sílvio Gallo (2017, p. 44) propõe ainda que Foucault tenha também recorrido a anarqueologia “como una metodología que
comprende y avanza sobre las herramientas antes puestas por el filósofo, a saber, la arqueología (que hizo posibles sus investigaciones
sobre el saber, sobretodo en la década del 1960) y la genealogia (que orientó los estudios sobre los poderes, a lo largo de la década de
1970)[1]”. Consideramos salutar ressaltar que há outros pesquisadores que partilham desse entendimento do professor Sílvio Gallo.
Voltaremos a isso em linhas posteriores.

Por ora, reforçamos que nosso objetivo, nesse artigo, é refletir sobre essas técnicas investigativas com o intuito de identificar aquela
que melhor se adequaria a uma pesquisa que busca compreender os processos de sujeição e/ou subjetivação dos sujeitos quilombolas a
partir das práticas curriculares.

Antes, é preciso sublinhar que esse nosso intento não é, nem de longe, de fácil percurso. E não o é por várias razões. Dentre elas,
podemos destacar o entrelaçamento que os operadores metodológicos, presentes na caixa de ferramentas de Foucault, costuram entre
si: não cremos ser possível pensar a arqueologia ignorando a genealogia e nem essas afastadas quilometricamente da ética, mesmo
porque esses operadores foram mobilizados pelo filósofo francês com a finalidade de compreender o saber, o poder e as implicações
destes entre si e na formação dos sujeitos. E é simplesmente impossível, de um ponto de vista foucaultiano, pensar essas instâncias
isoladamente.

Outro fator contributivo para as dificuldades que se erguerão nessa nossa empreitada, diz respeito ao nosso objeto de interesse. Pensar
em práticas curriculares em escolas quilombolas exige que transitemos, com cautela, pelos dispositivos que constituem a Resolução
CNE/CEB n.º 08/2012, outorgada em 20 de novembro de 2012, que institui a modalidade Educação Escolar Quilombola, ausente na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9394/96), embora essa lei tenha contemplado a Educação Indígena.

REFLETINDO SOBRE CAMINHOS

Pois bem, o poeta amazonense, embora declare que “mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria, a vida que vai
comigo é fogo: está sempre acesa”, também confessa, em linhas imediatamente posteriores, não ter caminho: “Não, não
tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar”. “A vida verdadeira”[2] de Thiago de Mello, do modo
como vemos, foi construída (e assim parece fazer-se) nos torrões pisoteados por pés que buscam, no gosto molhado das
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águas amazonenses, nos encontros verdejantes que o entorno proporciona, nas mensagens que o vento traz e carrega.

Torna-se mister assinalar que a assunção de não propriedade de caminho novo não se sinonimiza com a impossibilidade de abrir
clareira, mesmo porque, se “o jeito de caminhar” é a novidade, também o serão as trilhas desenhadas no chão, assim como as direções
e sentidos que essas mesmas trilhas apontam e, paralelamente, impedem sua repetição: outros jeitos de caminhar, outras formas de
pisar a terra, outras razões de mobilização das buscas, outras procuras (ou até mesmo ausência delas: caminhar apenas pelo prazer do
movimento).

“Não, não tenho caminho novo”. Ao referir-se a método (e não precisa que sejam novos), o professor Veiga-Neto sublinha que “sem
um método, não se chega a ter uma percepção ou um entendimento sobre as coisas” (2009, p. 84), e complementa: “Se sabemos ou não
sabemos que existe sempre um método ou se sabemos ou não sabemos que método é esse, pouco importa. Se ele já foi pensado e
construído por outros, ele estará ali para ser trilhado; caso contrário, teremos nós mesmos de inventá-lo, construí-lo” (idem, ibidem).

De todo modo, lançando-se por mares antes navegados ou singrando por novas águas, o professor vê no método condição sine qua
nom para “um entendimento sobre as coisas”, o que não implica prender-se a ele (ao método) como se camisa de força fosse, mas, sim,
a partir dele, assegurar a rigorosidade (e não a rigidez) necessária para que a trajetória percorrida possa conduzir a algum lugar: mesmo
não sendo o desejado. Isso porque se é conhecido o “destino” a busca por ele não se faz necessária, exceto se forem outras as
motivações (como, por exemplo, a procura por estradas outras ou por outras maneiras de fazê-las. Mas, nesse caso, o “destino” não é a
razão da investigação).

Em termos etimológicos, método é uma palavra de origem grega (methodos) composta por “metá” (através de, por meio de) e “hódos”
(via, caminho, percurso). Rapidamente, cumpre dizer que as nossas pesquisas buscam compreender se e como se efetivam os processos
de assujeitamento das práticas culturais da Comunidade Quilombola Mussuca, com ênfase no Samba de Pareia, a partir dos
(des)encontros e/ou confrontos com as práticas curriculares que se desdobram na escola implantada naquela comunidade. Para tanto, a
definição de um percurso é significativa, como também dos modos como ele será feito.

Como se vê, dois elementos se fazem preponderantes em nossas investigações (já iniciadas): práticas culturais e práticas curriculares.
Pesquisas desenvolvidas em comunidades quilombolas, iluminando também as práticas educativas formais, revelam certo alheamento
da escola em relação aos modos de ser, de fazer – enfim, de existir – das/os estudantes (quilombolas) que tomam assento em seus
bancos e que, mesmo silenciadas/os, asseguram e justificam a implantação daquela unidade de ensino. Para ficar em apenas dois
exemplos, trazemos à baila as investigações de Lopes (2012) e de Silva (2013). Para o primeiro pesquisador, “urge a transformação e
construção de uma perspectiva política, pedagógica que promova o compromisso com os saberes práticos dos quilombos, amparado
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola” (2012, p. 219). Silva reforça que “ainda não há um campo
epistemológico constituído de forma específica, o qual possibilite afirmar a existência de uma educação escolar quilombola, no sentido
de atender às demandas de ordem teórico-metodológica e didático-pedagógica da Educação [Escolar] Quilombola” (2013, p. 59),
considerando, em suas incursões investigativas, o estado do Rio Grande do Sul.

Os dois pesquisadores acima citados referem-se ao não atendimento dos dispositivos legais constantes na Resolução CNE/CEB n.º
08/2012 que “define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica” – modalidade que
não se fez presente no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) e, de acordo com as investigações
(as citadas e outras), não se corporifica no cotidiano das escolas classificadas como quilombolas. Que razões subjazem e mobilizam tal
comportamento?

Parece haver tensões substantivas (implícitas e talvez até mesmo explícitas) entre os saberes que mobilizam a vida das/os quilombolas
e aqueles que consubstanciam os currículos das escolas, ainda que elas estejam localizadas em quilombos e mesmo que o documento
que institui a Educação Escolar Quilombola estabeleça que o “currículo deve considerar, na sua organização e prática, os contextos
socioculturais, regionais e territoriais das comunidades quilombolas em seus projetos de Educação Escolar Quilombola” (Art. 34, § 2º).

Permitam-nos, antes, um parêntese. Independentemente da formalização ou, se preferirem, oficialização de práticas educativas em
comunidades quilombolas, sempre houve (e continua havendo) nelas ações educativas que se desdobram no cotidiano dos sujeitos,
tanto a partir do encontro deles entre si como por meio dos jogos culturais/sociais que os indivíduos vão travando e/ou construindo
com o meio ou a partir do meio. A escola não é o único espaço onde processos de aprendizagem se efetivam e, talvez, nem mesmo seja
o melhor ou mais adequado.

Por isso, é sempre aconselhável e salutar diferir educação quilombola de educação escolar quilombola. As distinções parecem-nos
óbvias. Entretanto, é importante registrar que, numa e noutra, os sujeitos aprendem e essa aprendizagem participa visceralmente dos
processos de subjetivação dos indivíduos. Não há, parece-nos, como ser diferente disso. Resta, pensamos, atentar para a musculatura
da sujeição presente em cada um desses espaços.

Outro elemento importante nessa reflexão remete-nos ao modo como o fazer pedagógico da escola se concretiza – e, nesse caso, o
diálogo do currículo escolar com a Resolução n.º 08/2012 é imprescindível. O que queremos trazer à baila é o seguinte: as escolas
assentadas em comunidades quilombolas podem ser inseridas em uma destas duas categorias: ou se trata de “escola quilombola”, ou
tem-se uma “escola em quilombo”. No primeiro caso, o fazer educativo se desdobra imbricado sistematicamente com os saberes
praticados na comunidade; no segundo, a escola impõe um currículo surdo no que concerne às práticas culturais do quilombo.

Não obstante, se mais uma vez nos permitirem, ainda que conheçamos realidades nas quais o silêncio da escola é gritante no que diz
respeito aos fazeres socioculturais da comunidade, e mesmo que, nutrida pelo preconceito e pelo racismo, a escola, conscientemente,
exclua o saber/fazer quilombola do território onde está implantada, não vemos como as unidades de ensino poderiam alhear-se
inteiramente da realidade sociocultural que as envolve e que, queiram elas ou não, atravessa os seus muros. A questão é, então,
atentar-se para os danos que a escola pode causar a partir dos modos como ela maneja os saberes que movimentam e são
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movimentados na e pela comunidade.

Nesse ínterim, torna-se mister negritar que currículo é campo de disputa de poder. Silva (2003, p. 150) alerta que “o currículo é lugar,
espaço, território. O currículo é relação de poder”. Por essa via, enquanto instrumento cosido numa relação de poder e que a costura, é
plausível (e mesmo necessário) subtrair dele qualquer caráter determinista ou qualquer membrana que o impermeabilize e o impeça de
realizar intercâmbio com o meio (social/cultural), ainda que nem sempre as forças que se embatem, em dada época e lugar, se lhe
apresentem com a mesma intensidade.

Seguindo essa direção, assim nos parece, Sacristã (1998, p. 16) sublinha que tratar o currículo “como algo dado ou uma realidade
objetiva e não como um processo no qual podemos realizar cortes transversais e ver como está configurado num dado momento não
seria mais que legitimar de antemão a opção estabelecida nos currículos vigentes”, corroborando, dessa forma, com a sua fixidez.
Michael Apple (1989, p. 41), em sintonia com o entendimento de currículo como uma relação de poder, acentua que “os próprios
estudantes possuem um poder – calcado em suas próprias formas culturais”. Para além disso, parece-nos bastante interessante pensar
com Macedo (2013), para quem todos somos sujeitos curriculantes, o que, em nosso entendimento, reforçaria o caráter relacional do
poder e consequentemente a possibilidade de intervenção, de todos/as, na configuração das práticas curriculares. Assentando-nos
nesses posicionamentos, cremos que as ferramentas foucaultianas podem nos ajudar a pensar o poder – e, por esse ângulo, o currículo
– enquanto relação, o que contribuiria para a compreensão de nosso objeto de estudo.

Quando Veiga-Neto reflete sobre a trajetória intelectual/produtiva de Michel Foucault, fotografa-a a partir do que ele chama de
“domínios”: o ser-saber, o ser-poder, o ser-consigo. E segundo ele “foi no primeiro e no segundo domínios que Foucault desenvolveu
e aplicou, respectivamente, a arqueologia e a genealogia” (VEIGA-NETO, 2016, p. 42). Ao terceiro domínio (ser-consigo) caberia “a
combinação entre a arqueologia e a genealogia de uma maneira tal que as modifica e acaba por [citando Foucault] ‘alterar as
implicações metodológicas de ambas’” (idem, p. 80).

A arqueologia focaliza o saber, mas sem desconsiderar o poder (obviamente). Trata-se de um tipo de pesquisa que analisa uma
multiplicidade de discurso: oficiais, científicos, não-científicos, saberes populares etc. Para tanto, o arquivo[3] é imprescindível. Para
Marinho as pesquisas arqueológicas assumem como característica a compreensão dos discursos que afloram em uma determinada
época e lugar, vendo-os globalmente, ou seja: “Isso significa que, ao invés de buscar separar os saberes verdadeiros e os saberes falsos
de uma época, por exemplo, busca-se compreender de que maneira os diferentes saberes de uma época fazem funcionar efetivamente
aquele mundo” (MARINHO, 2017, p. 19), consequentemente, suas implicações na objetivação dos sujeitos. Esse entendimento parece
encontrar eco em Veiga-Neto para quem “[...] as práticas discursivas moldam nossas maneiras de constituir o mundo, de
compreendê-lo e de falar sobre ele. E, ainda que uma prática discursiva dependa da nossa vontade, essa não é suficiente para gerá-la e
fazê-la funcionar” (2016, p. 93).

É nesse solo, em que eclodem os saberes – e que também é por eles estruturado – que Foucault vai pensar a constituição do sujeito.
Convém destacar que na arqueologia do saber não há uma limitação do campo de conhecimento pelo qual as pesquisas devem
transitar; ao contrário, os discursos são observados nos diversos solos nos quais eles brotam (lembrando-se que esse “brotar” não
significa uma dádiva da natureza, mas uma “decisão” que se realiza na seara das relações de poder).

Já na pesquisa genealógica, o foco ilumina as relações de poder (e evidentemente os saberes mobilizados para estendê-las no tempo e
espaço ou alterá-las). A genealogia não deve ser entendida como a busca das origens, mas como a procura das “proveniências” e
“emergências” de uma certa filiação. Para isso, Foucault lança mão do conceito de dispositivos (operadores materiais do poder) para a
materialidade da pesquisa.

Ainda que não se trate de tarefa de fácil execução, cremos que alguns conceitos, aqui convocados, requerem nesse ínterim uma
apresentação: estamos pensando em “proveniência”, “emergência” e “dispositivo”. Tentemos compreender as duas primeiras.

A proveniência (Herkunft) não funda, não aponta para uma continuidade, não é uma categoria de semelhança.
Perguntar-se pela proveniência de um indivíduo, de um sentimento ou de uma ideia, não é descobrir suas
características genéricas para assimilá-lo a outros, nem mostrar que nele o passado ainda está vivo no presente,
muito menos encontrar o que pôde fundá-lo, mas sim buscar suas marcas diferenciais, repertoriar desvios e
acidentes de percurso, apontar heterogeneidades sob o que se imagina conforme a si mesmo. A emergência
(Entstehung), por sua vez, não se confunde com o termo final de um processo, ... No indagar sobre a emergência
de um órgão ou de um costume, não se trata de explicá-los pelos antecedentes que os teriam tornado possíveis,
mas de mostrar o ponto de seu surgimento; não cabe compreendê-los a partir dos fins a que se destinariam, mas
detectar um certo estado de forças em que aparecem. (MARLON, 2001, pp. 203-204, apud LEMOS, CARDOSO
JÚNIOR, 2009, p. 354).

A opção por “proveniência” revela a atitude de Foucault em relação às ideias que se desdobram a partir da compreensão de uma
origem fundacional, da existência de fundamentos e essências que se encontrariam na base dos fenômenos; quanto à “emergência”, o
que move o filósofo francês é entender as razões que fazem aparecer em determinado momento histórico, por exemplo, certo discurso
em vez de outro. Ou seja, Foucault está interessado pelos movimentos promovidos pelo poder (e pelo seu outro: a resistência) que
tornam possível a potencialização de determinado saber em detrimento de outro, mesmo que esses diferentes saberes partilhem do
mesmo espaço numa mesma época.

Quanto a “dispositivo”, segundo Revel (2005, p. 39), “eles são, por definição, de natureza heterogênea: trata-se tanto de discursos
quanto de práticas, de instituições quanto de táticas moventes”. Podem, por essa via, ser entendidos como “operadores do poder”,
como ferramentas, instrumentos, procedimentos, táticas, estratégias que atuam em nome do assujeitamento.

Ao pensar no trabalho do genealogista, Foucault assim se posiciona:
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Se o genealogista tem o cuidado de escutar a história em vez de acreditar na metafísica, o que é que ele aprende?
Que atrás das coisas há ‘algo inteiramente diferente’: não seu segredo sem data, mas o segredo que elas são sem
essência, ou que sua essência foi construída peça por peça a partir de figuras que lhe eram estranhas.
(FOUCAUL, 1979, pp. 17-18).

Ao tempo em que a arqueologia investiga as proveniências e emergências dos saberes (ser-saber) no campo das ciências humanas, a
genealogia (ser-poder) faz as análises considerando as condições imanentes a esses mesmos saberes. Ou seja, dá atenção à intricada
rede de relações de poder e aos dispositivos que nela possibilitarão a proveniência e a emergência de um saber em vez de outro.

No concernente à anarqueologia, Gallo (2017), em sintonia com o curso “O Governo dos Vivos”, proferido por Foucault no Collège de
France, em 1980, entrevê um operador metodológico outro: a anarqueologia. Para aquele filósofo, esse “método” tem como
materialidade os regimes de verdade (enquanto multiplicidade), os quais, por sua vez, são estudados também por via das aleturgias que
podem ser definidas, com base em Foucault, como “um conjunto de procedimentos possíveis, verbais ou não, pelos quais se atualiza
isso que é colocado como verdadeiro por oposição ao falso, ao oculto, ao invisível, ao imprevisível etc.” (FOUCAULT, 2011, p. 46).

Seguindo Avelino, considerando que esse conceito (regime de verdade) é significativo para a prática da arquegenealogia,

Por regime de verdade, Foucault quer indicar a existência de um dispositivo da verdade segundo o
qual os discursos não apenas funcionam como verdadeiros, mas também os
mecanismos, as instâncias e os modos para distinção entre o falso e o
verdadeiro são definidos; os procedimentos e as técnicas para obtenção da
verdade são produzidos; o estatuto daqueles que dirão a verdade é definido.
(AVELINO, 2010, p. 146).

Com isso, surge a importância das aleturgias. É exatamente na encenação dessas práticas (e não outra) que a verdade deve ser
proferida e, por consequência, alcançar a credibilidade. A multiplicidade de regimes de verdade encontra uma variedade de modos
aletúrgicos de proferimento. Nesse sentido, caberia à anarqueologia “investigar regimes de verdade e descrever o funcionamento
político desse dispositivo” (idem, ibidem).

Então, inspirando-nos em Foucault, poderíamos recorrer a quatro operadores metodológicos que dialogam entre si: a arqueologia (no
domínio do ser-saber), a genealogia (no domínio do ser-poder), a arquegenealogia (no domínio da ética), ou, ainda, lançar mão da
anarqueologia e realizar a investigação tomando-se os regimes de verdade e suas formas aletúrgicas como objetos de análise,
obviamente efetuando-se algum recorte espaço-temporal. Mas, qual a melhor opção? Que caminho melhor nos conduziria ao objetivo
final?

PALAVRAS FINAIS

Iniciamos essas reflexões pautados no objetivo de refletir sobre os métodos foucaultianos de investigação, com o intuito
de identificar, neles, aquele que melhor se adequaria a uma pesquisa que busca compreender os processos de sujeição
e/ou subjetivação dos sujeitos quilombolas a partir das práticas curriculares.

Vimos, durante a nossa caminhada, a arqueologia, por meio da qual o saber parecia ocupar um pódio de mais destaque, mas nunca se
descuidando do poder; a genealogia, quando Foucault parece colocar negrito no poder, mas, como antes, sem se desacautelar do saber;
e a anarqueologia, que, conforme Gallo (2017), pode, talvez, representar um avanço em relação às anteriores.

Como o “currículo” é um elemento chave para as nossas discussões e é, realmente, um dispositivo no sentido proposto por Foucault
para esse operador conceitual, ou seja, "um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais,
filantrópicas” (1979, p. 244), soa-nos claro que, historicamente, uma estrutura inteira foi sendo engendrada (e continua) para que
determinado processo de subjetivação/sujeição seja mobilizado, pela e na escola, e um certo tipo de sociedade possa ser erguida.

E, quando olhamos para a escola, qualquer que seja ela (obviamente, atentando para o público a que se volta e, por conseguinte, a sua
proposta pedagógica), isto nos parece bastante óbvio: a) é um espaço com uma arquitetura que assegura a vigilância e a hierarquia; b)
nesse espaço, adotam-se livros didáticos que priorizam certos saberes em detrimento de outros. Esses outros saberes, muitas vezes, não
são apenas invisibilizados, mas sim negados. Ou seja todo o seu valor já comprovado pela comunidade que o utiliza, às vezes há
séculos (ou, até mesmo, há milênios), é totalmente desmerecido e convertido em crendice, superstição, atraso, selvageria, como, aliás,
denuncia Santos (2009); c) mesmo quando situada numa comunidade tradicional, o modo de organização de seus tempos normalmente
não estabelece vínculos com as formas de ser, fazer e existir daquela localidade, e, quando o fazem, é a partir da interpretação da
escola e não dos moradores; d) as tomadas de decisão seguidamente repousam nas mãos dos que se encontram em consonância com
certo pensamento, regularmente aquele afinado com as compreensões do colonizador. Instala-se, assim, uma monocultura em sala de
aula.

Escola é, sim, um dispositivo de poder. E o currículo (também um dispositivo), um instrumento que viabiliza que ela, escola, lidere os
processos que vão manipulando as formas pelas quais as pessoas devem agir, fazer, pensar, ser. Ainda, embora ela não dialogue,
muitas vezes, com a contextura sociocultural da comunidade onde se encontra inserida, é bastante corriqueiro que os nativos a
defendam e lutem para que ela, escola, faça esse trabalho largamente excludente. Continuamos acreditando no local de cultura e na
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figura do homem culto. Em ambos os casos, a escola é a condição para tal.

Para concluir, consideramos importante acrescentar que a escolha do operador metodológico está intimamente ligada, assim
entendemos, tanto às formas como os conceitos balizadores da pesquisa serão operados quanto aos modos com os quais o pesquisador
e os demais sujeitos da pesquisa encenarão a investigação. Também se vincula, e pensamos que se trata de consequência das
características anteriores, às concepções (de investigação, de sujeito – de mundo) que embalam o pesquisador. Há de haver certa
coerência e também certa identificação entre aquele que concretiza a pesquisa e o modo escolhido para pô-la em trânsito e para por ela
transitar.

E, a partir dessa nossa compreensão, sendo conveniente sublinhar que “compreender não é mais do que traduzir, isto é, fornecer o
equivalente de um texto, mas não sua razão”, como diria Rancière (2018, p. 27), como nos posicionamos no concernente ao operador
metodológico mais propício à nossa investigação acadêmica? Que roupa presente no guarda-roupa de Foucault melhor nos vestiria,
sem incômodos (ou com pouco) e mais confortavelmente? A metáfora da roupa parece-nos bastante adequada porque, a depender das
estações (do clima), dos lugares por onde trafegaremos, da identificação com o modelo (da indumentária) é possível usar aquela ou
aqueloutra – ou ambas, se as condições pedirem.

Quando se refere à genealogia, assim se posiciona o filósofo francês:

A genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes na hierarquia de poderes
próprios à ciência, um empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes
de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. (FOUCAULT, 1979,
p. 172).

A nós, nas investigações que se realizam na Comunidade Quilombola Mussuca (em Sergipe), e que objetivam compreender se e como
se efetivam os processos de assujeitamento das práticas culturais daquele quilombo, com ênfase no Samba de Pareia, a partir dos
(des)encontros e/ou confrontos com as práticas curriculares que se desdobram na escola implantada naquela comunidade, visto que “as
técnicas, as estratégias e as formas de assujeitamento utilizadas pelo poder” (REVEL, 2005, p. 39), ou seja, os dispositivos que
subjazem e substantivam os currículos (também um dispositivo) são-nos imperativos, a roupa genealógica parece nos cair bem.

[1] Como uma metodologia que compreende e avança em relação às ferramentas antes utilizadas pelo filósofo, a saber, a arqueologia
(que tornou possível suas investigações sobre o saber, sobretudo na década de 1960) e a genealogia (que orientou os estudos sobre os
poderes, durante a década de 1970) – tradução dos autores.
[2] Texto disponível no sítio http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=12371 . Acesso em 23 de junho de 2018.
[3] Da História da Loucura à Arqueologia do Saber, o arquivo representa, portanto, o conjunto dos discursos efetivamente
pronunciados numa época dada e que continuam a existir através da história. Fazer a arqueologia dessa massa documentária é buscar
compreender as suas regras, suas práticas, suas condições e seu funcionamento. (REVEL, 2005, p. 18).
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[1] Como uma metodologia que compreende e avança em relação às ferramentas antes utilizadas pelo filósofo, a saber, a arqueologia (que tornou possível suas
investigações sobre o saber, sobretudo na década de 1960) e a genealogia (que orientou os estudos sobre os poderes, durante a década de 1970) – tradução dos
autores.

[2] Texto disponível no sítio http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=12371 . Acesso em 23 de junho de 2018.
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[3] Da História da Loucura à Arqueologia do Saber, o arquivo representa, portanto, o conjunto dos discursos efetivamente pronunciados numa época dada e que
continuam a existir através da história. Fazer a arqueologia dessa massa documentária é buscar compreender as suas regras, suas práticas, suas condições e seu
funcionamento. (REVEL, 2005, p. 18).
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