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Resumo: Este escrito versa sobre a problematização da sala de aula, enquanto dimensão
ético-política, ao discuti a regulação dos corpos, em seu caráter docilizador e, produtor de sujeitos
distantes de sua realidade, instituído, também, por meio de um modelo de ensinar-aprender, chamado
por Kastrup de recognição, a qual aprender é responder a soluções dadas, ou seja, de uma realidade
dada. Alguns conceitos foram utilizados, tais como aprendizagem inventiva, a qual diz de uma
aprendizagem que tencione a produção de problemas e assim de outras realidades; a construção
teórica de autores como Deleuze, em torno de território, subjetividade, ao apontar o caráter de
constante produção. Enquanto escolha metodológica utilizou-se a cartografia, por se tratar de uma
pesquisa-intervenção, os dados foram produzidos na escrita de diários de campo. E, é por entre os
afetos potencializados nos encontros de uma sala ético-política que outros corpos/diferença podem
ser forjados.

Palavras-chave: sala de aula; corpo; aprendizagem inventiva; diferença.

Abstract: This paper deals with the problematization of the classroom, as an ethical-political
dimension, in discussing the regulation of bodies, in their docilizing character, and producer of subjects
far from their reality, instituted, also, by means of a model of teaching- learning, called by Kastrup as
recognition, which says that to learn is to respond to solutions given, that is, of a given reality. Some
concepts have been used, such as inventive learning, which talks about a kind of learning that intends
to produce problems and thus other realities; the theoretical construction of authors such as Deleuze,
around territory, subjectivity, by pointing to the character of constant production. As a methodological
choice, we used cartography, because it was an intervention research. Data were produced in the
writing of field diaries. And it is among the potent affects in the meetings of an ethical-political
classroom that other bodies/difference can be forged.

Keywords: classroom; body; inventive learning; difference.

Resumen: Este escrito versa sobre la problematización de la sala de clase, como dimensión
ético-política, al discutir la regulación de los cuerpos, en su carácter docilizador y, productor de sujetos
distantes de su realidad, instituido, también, por medio de un modelo de enseñar- aprender, llamado
por Kastrup de reconocimiento, la cual aprender es responder a soluciones dadas, o sea, de una
realidad dada. Algunos conceptos se utilizaron, como el aprendizaje inventivo, que se dice de un
aprendizaje que se proponga la producción de problemas y así de otras realidades; la construcción
teórica de autores como Deleuze, en torno de territorio, subjetividad, al apuntar el carácter de
constante producción. En cuanto a la elección metodológica se utilizó la cartografía, por tratarse de
una investigación-intervención, los datos fueron producidos en la escritura de diarios de campo. Y, es
por entre los afectos potenciados en los encuentros de una sala ético-política que otros
cuerpos/diferencia pueden ser forjados.

Palabras-clave: salas de clase; el cuerpo; aprendizaje inventivo; diferencia.

Introdução

Este trabalho surgiu por entre estranhamentos e experimentações. O primeiro se deu no meu
contexto de trabalho, em um serviço da assistência social de um município do centro-sul sergipano,
no qual atuo como psicóloga com crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos. Serviço
que tem como princípio o trabalho em rede, conectando-se instantaneamente com a educação. Esta
conexão em muitos casos acontece por vias judiciais, uma vez que adolescentes para não terem sua
liberdade cerceada[i] recebem como pré-requisito, do poder judiciário, a reinserção no contexto
escolar e; em outros momentos é a equipe da qual faço parte que tenciona junto às famílias, às
crianças e aos adolescentes o retorno à escola. Este ir à escola passou a me inquietar, pois estar na
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escola, em uma relação física, passou a ser o principal discurso, desde as equipes da assistência
social ao Judiciário e Ministério Público. Momentos nos quais, essas falas começaram a vibrar em
mim como um estranhamento: por que estar na escola tem se tornado uma moeda de barganha com
crianças e adolescentes Por que tanta falta de querer dessas crianças e adolescentes frente à escola
Que Escola é essa

A segunda experiência, ainda em curso, iniciou-se com a minha inserção no Ensino Superior, quando
assumi o contrato de professora substituta em um Departamento de Educação e, passei a lecionar
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem para cursos de licenciatura, tanto da área de
humanas quanto de exatas. Neste momento, vários foram os estranhamentos e as experimentações,
pois me vi “ensinando” aprendizagem e desenvolvimento para alunos que estão ali para “aprender” e
se “desenvolverem” profissionalmente. Aprender como se aprende para se ensinar; aprender como
nos desenvolvemos para ensinar eram as principais ideias que coletivizavam as turmas em torno das
disciplinas. Todavia, compreender o homem enquanto processo de subjetivação, por entre uma
relação de coengendramendo e coprodução de si e do mundo (DELEUZE, 1990; FOUCAULT, 1979;
2010; MATURANA; VARELA, 2010; SIMONDON, 2003), me retirou da posição de professor
transmissor, e me engendrou em um lugar de professor/produções de tensões. Passei a tensionar o
próprio modo de “pensar” construído pelos alunos, o qual estrutura-se, muito, no construtivismo
piagetiano. “Em Piaget, o tema da aprendizagem dá lugar àquele da gênese das estruturas da
inteligência, que autoriza previsão da ordem sequencial de sua construção, tida como invariante”
(KASTRUP, 2015, p. 100), cuja cognição se desenvolve para resolver problemas, pautados em
representações de certa realidade, fazendo da aprendizagem e do desenvolvimento adaptação. Na
tentativa de produzir rachaduras nesse modelo arraigado nas subjetividades dos alunos e, da minha
de professora, busquei junto ao conceito de organização autopoiética, dos biólogos Maturana e Varela
(2010), o qual diz de uma capacidade de nos produzirmos constantemente, ocorrendo mudanças na
estrutura, mas havendo, contudo, manutenção da organização, da capacidade de autoprodução e;
toda a discussão filosófica ensejada por kastrup (2001; 2005); Kastrup; Tedesco; Passos (2015),
engendrar com as turmas uma Política da Cognição, em uma aprendizagem inventiva, que escapa da
representação simbólica, uma vez que, “o presente é capaz de promover rachaduras nos estratos
históricos nos antigos hábitos mentais, nos acoplamentos estruturais estabelecidos e produzir
novidade” (KASTRUP, 2015, p. 98). Esta experimente(Ação) encontra-se recheada de ações, de
encontros, de rachaduras, de inquietações. A cada testa franzida por um aluno quando seu modo de
pensar é problematizado; a cada vez que seu corpo é convocado a entrar em roda em uma dinâmica;
a cada vez que uma música, um poema é encarnado na sala, uma outra ética da cognição é
ensejada, fazendo da sala de aula um outro lugar.

É, então, com a inquietação do lugar assumido, em muitos discursos, pela escola como espaço
necessariamente a ser ocupado e, esse outro lugar por entre esses outros modos e essa outra ética
por meio do intercessor aprendizagem inventiva que essa pesquisa faísca produções. Para tanto, no
primeiro tópico será problematizada a dimensão ética e política da sala de aula, enquanto potência
para a produção de outro professor e outro aluno, enquanto sujeitos produtores de si e de sua
realidade; no segundo tópico a sala de aula será pensando enquanto território existencial, erigido por
entre as pistas do método cartográfico e, no terceiro tópico, a produção de afetos por entre os
encontros, enquanto ferramenta no fazer de outros corpos e, assim de outros sujeitos – autônomos e
protagonistas da sua realidade.

1. Um outro professor – um outro aluno: a sala de aula e sua dimensão ético-política

Narrativa – Diário de Campo[ii]:

No primeiro dia de aula do período, em 2017, os alunos estavam fixos em seus corpos ao fixarem-se
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no meu. Esperavam as minhas instruções de como seria a disciplina, se teríamos prova, quantas
seriam e, o quanto teriam que se dedicar ou não a uma disciplina que não é especificamente de suas
áreas de atuação, mas que é obrigatória na grade curricular, especialmente para a turma de
licenciatura do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Após breve apresentação e lida a ementa,
certa euforia tomou o espaço: “como de fato seremos avaliados” Era a questão que ressoava a sala.
Ao passo que fui apontando a produção daquele espaço como de produção de conhecimento, no qual
o foco seriam as discussões e problematizações frente às concepções de aprender e suas
implicações éticas e políticas, as faces embrutecidas pela ansiedade e medo foram dando lugar ao
relaxamento e, risadas da professora, que replicou em sua face as gesticulações dos alunos
ansiosos/medrosos, ressoaram o espaço da sala ao formar um só coro de risos.

Narrativa – Diário de Campo:

No segundo dia de aula, em uma turma de licenciaturas do Centro de Educação e Ciências Humanas,
a sala estava mais cheia. Outros alunos estavam ali. Imaginei, porém, que fossem alunos que não
haviam comparecido no primeiro dia de aula. Todavia, com conversa indo, conversa vindo, descobri
que eram alunos que não iriam cursar a disciplina, mas que após saberem que a “nota” seria dada
através de outros dispositivos que não prova, como participação das discussões dos textos,
realização de atividades em sala, decidiram entrar na turma, mesmo não sendo o período regular
indicado na grade curricular. Percebi que a atração, daqueles alunos à minha aula, foi uma certa
“facilidade” enxergada por eles em “passar” pela não necessidade em fazer prova. Outro modelo de
avaliação – outra compreensão do ensino-aprendizado – facilitado, talvez, para eles.

Narrativa – Diário de Campo:

Uma turma, formada por alunos de algumas licenciaturas, do Centro de Educação e Ciências
Humanas, é bastante inquieta. Qualquer assunto, que escape da normalização do que se encontra no
assunto da aula, torna-se motivo para conversas paralelas, risadas. Certo dia, recebo, por um
aplicativo de mensagens instantâneas uma mensagem de uma aluna[iii]. Esta incomodada com os
“desvios” dos colegas disse: “Acho que você deveria mudar o formato da sala, trabalhar em formato
de círculo e ter sua centralidade”; “Falo de centralização porque até eu fico muitas vezes voando, e
dispersa, além daquela conversa toda”. Questionada sobre o que chamava de centralidade, esta
pareceu descambar em autoridade/autoritarismo, bem como a sua dispersão no modelo “conversado”
de aula. Solicitei, então, à aluna autorização para levar a conversar que tivemos pelo aplicativo para a
sala de aula, a mesma autorizou, sem, no entanto, lhe identificar. Essa conversa foi levada em dois
momentos para a sala, nos dois busquei questionar o papel do professor, do que fazíamos ali no
ensino superior e, de qual ensino falávamos em uma disciplina de um curso de formação de
professores. Fiz da necessidade de centralidade/falta de autoridade um analisador, “produto que pode
se auto-analisar... não apenas é capaz de enunciar, como também de resolver a situação da qual ele
é emergente” (BAREMBLITT, 2002, p.64). Após alguns dias, recebo nova mensagem: “Não tinha
percebido que o que falei estava me fazendo remeter a um ensino tradicional, o qual eu tive toda a
minha vida. Minha tia e outras pessoas dizem que sou muito ingrata, gente ruim, porque não gosto do
“meu colégio” porque eu nunca me senti bem pelas imposições e outras indiferenças existentes, não
comungo com algo que possa me privar e que diz como devo ver e pensar... talvez a centralização
não seja a solução mesmo, mas uma roda aberta com maior interatividade e produtividade...”.

Foucault (1979; 2010) aponta como o poder disciplinar toma a vida de assalto e dociliza os corpos em
seu aspecto microfísico. “A disciplina é uma anatomia política do detalhe” (FOUCAULT, 2010, p. 234).
O corpo do soldado, na segunda metade do séc. XVIII torna-se fabricado, através de dispositivos
calculados e inseridos pouco a pouco. Produzem-se, assim, paulatinamente nos espaços das
organizações institucionais, dispositivos disciplinares para se manipular, modelar, treinar, obedecer,
multiplicar forças. Por meio da organização calculada dos quartéis, escolas, hospitais, prisões,
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manicômios, bordéis, corpos são transformados em máquinas rentáveis.

No que se refere às escolas, a organização espacial, também, assumiu dimensão disciplinar. “A
organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar.
Permitiu ultrapassar o sistema tradicional” (FOUCAULT, 2010, p. 142). Anteriormente, um aluno
trabalhava um tempo com o professor, enquanto o restante ficava ocioso, todavia, ao regular um
sistema de vigilância, ao determinar lugares individuais para cada um e o trabalho do professor
ocorrendo de forma simultânea, o espaço escolar torna-se uma máquina de ensinar, vigiar,
hierarquizar, recompensar, “sobre o olhar cuidadosamente ‘classificador’ do professor” (FOUCAULT,
2010, p. 142). O professor assume, assim, dimensão disciplinar, ao registrar dia por dia como se
comportam e o que fazem os alunos na escola. Foucault (2010) assinala, ainda, diante do modelo
docilizador, que o formato de ensino baseado na transferência de conhecimento mistura-se com o
modo de domesticidade dos corpos.

Arriada; Nogueira; Vahl (2012) apontam que a sala de aula é por excelência o espaço de vivência e
controle do corpo discente. Os autores trazem ofícios, inventários do sistema educacional brasileiro
do séc. XIX, nos quais se podem verificar o caráter higienista e disciplinador/docilizador dos corpos
estudantes.

Presos nas quatro paredes da sala de aula, observados constantemente pelos
professores, as classes dispostas em filas para dificultar os contatos e facilitar
o controle, pouco restava aos alunos. As tarefas diárias, os exercícios
constantes e avaliações permanentes mantinham os alunos ocupados. Os
exames, por sua vez, poderiam ser para muitos uma verdadeira tortura.
(ARRIADA; NOGUEIRA; VAHL, 2012, p. 50).

“O exercício, transformado em elemento de uma tecnologia política do corpo e da duração, não
culmina num mundo além, mas tende para uma sujeição que nunca terminou de se completar”
(FOUCAUT, 2010, p. 156). Nas Narrativas – Diário de campo citadas acima, encontramos corpos
dóceis, corpos marcados por dispositivos espaciais de docilização, chamados por Deleuze, segundo
Costa (2004), de moldagem, com o enclausuramento, ao repartir espaços em meio fechado e, a
ordenação do tempo, mesmo com o atravessamento atual por outros dispositivos, que acompanham a
quebra de limites espaço-temporais coma as Tecnologias de Informação, na explosão da web, não
deixamos de encontrar dispositivos disciplinares que modelam corpos por entre paredes e tempos
regulados, reguladores de modos de ser, de estar no mundo, de pensar.

Costa (2004) problematiza as subjetividades que se abriram das clausuras e passaram a funcionar
em rede, assinalando uma transição da sociedade disciplinar das análises de Foucault, à de controle
de Deleuze.

Já a sociedade de controle seria marcada pela interpenetração dos espaços,
por sua suposta ausência de limites definidos (a rede) e pela instauração de
um tempo contínuo no qual os indivíduos nunca conseguiriam terminar coisa
nenhuma, pois estariam sempre enredados numa espécie de formação
permanente, de dívida impagável, prisioneiros em campo aberto. O que
haveria aqui, segundo Deleuze, seria uma espécie de modulação constante e
universal que atravessaria e regularia as malhas do tecido social (COSTA,
2004, p. 161).

Padrões de comportamento passam a ser, então, segundo Costa (2004), rastreados. É a construção
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de perfis, em substituição às identidades, os quais são vigiados no espaço virtual em suas relações
comunicacionais com pessoas, empresas, serviços on-line, sistema financeiro, todo campo por onde
circula mensagens que diz como pensamos, ao revelar como associamos os elementos do mundo
virtual. As trilhas deixadas pela web pelos perfis/indivíduos dizem para o sistema socioeconômico
vigente quem somos, para onde vamos, o que fazemos, o que dizemos, o que pensamos. A vigilância
amplia-se para uma outra dimensão espaço-tempo, na qual as relações fluídas são acompanhadas
pelos signos deixados pelos perfis, os quais são capturados por uma rede vigilante que ao mesmo
tempo em que é alimentada produz os perfis que atraem.

Sennett (2009) aponta outra relação temporal no contemporâneo formando outros perfis subjetivos.
Destaca a inexistência do “longo prazo”, e a caracterização do mundo pela flexibilidade e o fluxo a
curto prazo. “As empresas se dividem ou fundem, empregos surgem e desaparecem, como fatos sem
ligações... exige pessoas à vontade em relação a não calcular as conseqüências da mudança, ou a
não saber o que virá depois” (p. 32). Este modo de estar no e com o mundo, segundo o autor, tem
criado uma incapacidade de as pessoas construírem narrativas de suas próprias histórias, conflito
entre caráter e experiência engendrado pelas condições temporais do novo capitalismo. Kastrup
(2015), com esse diagnóstico do contemporâneo de Sennett, diz que a experiência do tempo superou
a questão das novas tecnologias, tornando-se a maior marca do novo capitalismo. “A expectativa de
retorno rápido dos investimentos caracteriza não apenas o setor financeiro, mas sobretudo os
investimentos subjetivos” (KASTRUP, 2015, p. 254).

É por entre esses dispositivos disciplinares e de controle, em suas relações espaços-temporais que
as subjetividades são produzidas. As escolas atravessam e são atravessadas por esses fluxos
espaços-temporais, as quais têm o processo de ensino-aprendizagem baseado na ciência moderna,
com sua busca por leis – leis de aprendizagem/leis de desenvolvimento que criam uma relação de
transformação temporal invariante (KASTRUP, 2015). E é, então, por entre esses interstícios que
esse trabalho busca caminhar: como entre tantos disciplinamentos e controles fomentar uma sala de
aula que possibilite a invenção de si e do mundo

Novelli (1997), ao problematizar a sala de aula em relação às dimensões espaço e tempo, diz que a
mesma é historicamente construída, conquistada e, socialmente instituída. Lembra que o significante
escola, derivada dos gregos, significa lugar do ócio, enquanto ausência de uma ocupação
permanente, o que permitiria a reprodução da vida, esta compreendida, segundo Novelli (1997), como
“complexa elaboração de elementos e possibilidades” (p. 44), de modo que, “Trata-se de um grande
acontecimento. Acontecer é realizar, romper a mesmice, viabilizar a diferença” (p. 44).

Kastrup (2001) aponta que aprender é habitar um território, em uma relação coprodutiva com o fora,
uma vez que aprender não é adaptar-se a uma realidade dada, como apontam algumas teorias da
aprendizagem e do desenvolvimento, como a Piagetiana, mas sim a criação do próprio mundo
engendrado com a criação de si, processo, este, que envolve experiência/experimentação com a
matéria, a qual ocorre pela assiduidade e pela errância, pela repetição, pelo hábito, à diferença, a qual
se dá no paradoxo da repetição, ao introduzir mudança no sujeito que a contempla.

Pensar é sempre experimentar – não interpretar, mas experimentar – a
experimentação é sempre o atual, o nascente, o novo, o que está em vias de
se fazer. A história não é a experimentação; é apenas o conjunto das
condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que
escapa à história (DELEUZE, 1992, p. 132 apud KASTRUP, 2015, p. 95).

Kastrup (2015) aponta que é no atual, na atualidade, no entre o regular/histórico das formas e do
movimento, do intempestivo que a invenção é possível. É, então, nesse espaço de virtualização do
presente que as formas cognitivas constituídas são desestabilizadas, imprimindo um movimento de
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problematização às formas e engendrando a cognição na experimentação, abre-se, assim a
possibilidade de invenção de si e do mundo.

A aprendizagem inventiva produzida em outra cognição diz de uma aprendizagem que se dá no
presente como movimento de virtualização, onde se escapa das representações que fazem da
cognição recognição, ou seja, de uma aprendizagem que responda a resolução de problemas dados,
segundo leis invariantes de desenvolvimento dos sujeitos, tendo como questão ética e política um
mundo dado e um dado homem (KASTRUP, 2015).

Tratar da cognição como invenção é levar a questão para o próprio homem, uma vez que no processo
de repetição, no encontro com a matéria, o corpo, o objeto, o homem diferencia-se das
representações, compondo um outro movimento de si, além de ensejar uma outra dimensão ética e
política em relação ao mundo e deste com o homem, haja vista que, ao deslocar a questão da
cognição à uma política inventiva, ao compreender homem e mundo como coengrenagens, o cuidado
de si torna-se escolha ética (KASTRUP, 2015; DELEUZE, 2000). Nesse ínterim o professor “é alguém
que exerce a função de conduzir o processo, a expedição a um mundo desconhecido, de fazer
acontecer o contato, de possibilitar a intimidade, de acompanhar, e mesmo de arrastar consigo, de
puxar” (KASTRUP, 2001, p. 26). O professor sai do âmbito da transmissão para o de tensão.

Assim, diante do exposto, é que se busca nessa pesquisa problematizar a sala de aula como
virtualidade, espaço por onde se possa rachar as formas instituídas de conhecer e buscar tensionar
junto aos alunos processos de diferenciação de si, produzindo outros corpos, outrs modos de si e do
mundo.

1. Construindo uma metodologia – produzindo um território

Em Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação e currículo: trajetórias, pressupostos,
procedimentos e estratégias analíticas, Paraíso (2012), ao discutir metodologias nas teorias
pós-críticas, afirma que não há métodos recomendados. As metodologias são construídas a partir dos
problemas formulados, procurando modificar o já dito e o efeito sobre nossos “objetos”. A autora
apresenta algumas premissas e pressupostos para a tessitura das metodologias, quais sejam: 1)
nosso tempo vive mudanças significativas na educação; 2) educamos e pesquisamos em um tempo
diferente; 3) as teorias, os conceitos e as categorias que podem explicar as mudanças na vida, na
educação e nas relações que nela estabelecemos são outros. Outros modos, outros tempos, outras
formas de pesquisar. No que se refere aos pressupostos, a autora aponta cinco: 1) a verdade é uma
invenção, uma criação: com o conceito de regimes de verdade de Michel Foucault, Paraíso (2012)
afirma que não há a “verdade”, mas sim discursos, ou melhor, práticas discursivas que compõem o
verdadeiro nas sociedades; 2) discurso tem uma função produtiva naquilo que diz: são tramas
discursivas que constroem as realidades; 3) o sujeito é um efeito das linguagens: o sujeito é aquilo
que dele se diz, uma produção discursiva, um efeito das relações de poder-saber; 4) em diferentes
instituições e espaços as relações de poder de diferentes tipos estão presentes: constituindo
normalizações, racionalizações, resistências nos modos de existir; 5) a diferença é que vem primeiro
e é ela que devemos fazer proliferar em nossas pesquisas: utilizando-se dos conceitos de diferença e
multiplicidade de Deleuze (2000), segundo o qual a diferença é um diferenciar-se em si e não de outra
coisa e, a multiplicidade é ativadora e produtora da diferença.

Segundo Corazza (2002): “Uma prática de pesquisa é um modo de pensar, sentir, desejar, amar,
odiar; uma forma de interrogar, de suscitar acontecimentos, de exercitar a capacidade de resistência e
de submissão ao controle” (p. 121), já a escolha de uma certa prática de pesquisa,

entre outras, diz respeito ao modo como fomos e estamos subjetivadas/os,
como entramos no jogo de saberes e como nos relacionamos com o poder.
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Por isso, não escolhemos, de um arsenal de métodos, aquele que melhor nos
atende, mas somos “escolhidas/os” (e esta expressão tem, na maioria das
vezes, um sabor amargo) pelo que foi historicamente possível de ser
enunciado; que para nós adquiriu sentido; e que também nos significou, nos
subjetivou, nos (as)sujeitou. (CORAZZA, 2002, p. 121).

A partir das premissas apresentadas, como a pesquisa trata-se de uma pesquisa-intervenção, com o
objetivo de tencionar a produção de uma sala de aula enquanto território ético-político para a tessitura
da diferença de si, o método encarnado é a Cartografia. Para tanto, a obra Pistas do método da
cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade (2009), organizada por Eduardo
Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da Escóssia, é com suas pistas metodológicas a própria pista base
para o fazer pesquisa.

Mobilizar os corpos dos alunos para um fazer comigo a disciplina é um desafio desafiante, para isso,
reconfigurar a relação com o espaço físico da sala de aula tornou-se um potente dispositivo.
Movimentar as falas, as disposições geográficas ao construir rodas, ao transitar-me pelas arestas
entre as filas instituídas disciplinarmente, ao acionar os alunos em dinâmicas a assumirem a frente do
poder, no quadro-negro, a ocuparem o centro da sala em dinâmicas, construíram outros campos
relacionais entre os corpos amorfos das fileiras regulares, tencionando outros espaços. “A Cartografia
como método de pesquisa é o traçado desse plano da experiência, acompanhando os efeitos (sobre o
objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento) do próprio percurso da investigação” (PASSOS;
BENEVIDES, 2009, p. 17 - 18). O campo passa a ser entendido como plano, sem delimitações
pré-fixados, mas construído no processo de pesquisar-intervir; o campo de análise e/ou campo de
intervenção. Dispositivos, por sua vez, se configuram em três movimentos-função: o de referência, o
qual busca tencionar a força que desvia da repetição; o de explicitação o qual busca tencionar as
linhas que configuram a realidade e; o de produção de realidade, “o efeito de confluência das funções
de referência e de explicitação” (KASTRTUP; BENEVIDES, 2009, p. 89), visto que o objetivo em
disparar processos através destes dispositivos é de causar desterritorializações que impulsionem a
produção criativa de si e do mundo (KASTRTUP; BENEVIDES, 2009).

As turmas de alunos, com as quais me encontro na docência, são de futuros docentes, lugar este
problematizado nas aulas, por meio, principalmente, de práticas de ocupação da sala de aula, como
as descritas acima. Uma dinâmica de grupo, porém, tornou-se um potente dispositivo para arranhar
as institucionalizações dos alunos sobre um sujeito-professor e abrir rachaduras para a produção de
seus professores-sujeitos. Em uma turma de um curso do Centro de Educação e Ciências Humanas,
solicitei certo dia que colocassem as cadeiras em roda, deixando o meio da sala vazio, entre
estranhamentos e risadas das “anormalidades” da professora de psicologia, os alunos deixaram o
meio vazio. Posteriormente, colocando uma música, um mantra de relaxamento, apagando as luzes,
solicitei que ocupassem esse meio vazio e caminhassem por ele, as risadas eram ecoadas todo o
tempo. Pedi, logo depois que os ânimos cômicos diminuíram, que deixassem ressoar em seus corpos
o que é ser professor! Nesse momento, não mais conseguiram se concentrar e seus corpos pairaram
em uma inércia congelante. Os alunos não conseguiram ressoar esse professor-sujeito que lá
estavam “aprendendo”. Pedi, assim, que sentassem. Fomos a partir daí problematizar esse não corpo
professor. Por fim, refletimos como o sujeito-aluno imbricava-se em seus fazeres entre os moldes
disciplinares das salas de aula universitárias e, seus professores-sujeitos estavam contidos entre filas
e autoridades de um a priori de poder instituído ao professor. Referenciamos, explicitamos,
produzimos por meio do dispositivo - ocupar o meio vazio de uma sala de aula, rachaduras em
corpos-alunos regulares e, talvez, outros sujeitos que se produzam outros professores.

Autoridade, autoritarismo, amizade, companheirismo são algumas temáticas que perpassam as
discussões em torno da relação professor-aluno nas problematizações levadas à sala de aula. Em
uma turma, também do Centro de Educação e Ciências Humanas, passei a me sentir incomodada
com a “leveza” exacerbada que os alunos encaravam a mim e a disciplina. Certo dia, antes do início
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da aula, perguntei-lhes o que acontecia, porque a turma parecia tão alheia ao trazido por mim às
aulas, como os textos que quase ninguém mais lia. Colocando-me como parte do processo, bem
como minha prática enquanto professora como ponto a ser problematizado, percebemos que para a
turma a relação horizontal tencionada por mim, estava apresentando-se a eles como uma não
obrigatoriedade de imersão nos conteúdos da disciplina, construídos, também, em muitos momentos
com eles. Problematizamos, por sua vez, o lugar que ali ocupavam e, a produção que ali faziam de
um professor-sujeito, bem como dos alunos-sujeitos que pretendem potencializar em suas práticas
futuras. O fazer enquanto processualidade constrói territórios ético-políticos, ao passo que
produzimos no encontro com os corpos, com as práticas os próprios dados do contexto, escapando
de uma realidade dada, para uma dada realidade, já que Cartografar é acompanhar processo
(BARROS; KASTRUP, 2009) e, o cartógrafo, nesse caso uma cartógrafa-professora, precisa estar no
mesmo plano intensivo que os atores do seu plano de experiência, em uma tessitura conjunta. Assim,
como Cartografar é habitar um território existencial (ALVAREZ; PASSOS, 2009), “Pesquisar é uma
forma de cuidado quando se entende que a prática da investigação... é cuidado ou cultivo de um
território existencial no qual o pesquisador e o pesquisado se encontram.” (ALVAREZ; PASSOS,
2009, p. 144).

Enquanto pesquisa que produz dados ao passo que é tecida, diários de campo servem como
instrumento de escrita, construção, problematização. Yves Winkin (1998), a partir do movimento
antropológico, aponta três funções do diário: 1) catártica: função emotiva, “O lugar corpo-a-corpo
consigo mesmo” (p. 138); 2) empírica: tudo o que chamar a atenção será anotado, em um primeiro
momento, “de maneira descabelada” (p. 139), passando para um procedimento mais analítico; 3)
reflexiva e analítica: função que permite surgir regularidades, “que nos levam a falar em termos de
regras” (p. 139). Ao mesmo tempo em que, Vasconcelos (2013) assinala que os diários de campo
devem ser analisados por marcarem “a processualidade dos caminhos de pesquisa e das análises,
mapeiam desenhos de produção coletiva de conhecimento, de coemergência do sujeito e do objeto
de pesquisa” (p. 55), pois enquanto potência produz descrições e análises que almejem “acompanhar
a eclosão de acontecimentos que arejem cotidianos” (VASCONCELOS, 2013, p. 55).

As “análises”/produção própria da pesquisa, então, ocorrem com as narrativas diários de campo.
Nestas a processualidade é ensejada e as subjetividades são encarnadas em seus contornos
normalizados. Ao passo que o modo de aprender, desenvolver é problematizado, novas
subjetividades podem ser produzidas, em um movimento de cuidado de si e do mundo, ao tensionar a
produção de outra cognição – uma política da cognição, que invente problemas e, abra lacunas para a
produção da diferença, “porque a diferença, não sendo subordinada ao idêntico, não iria ou "não teria
de ir" até a oposição e a contradição” (DELEUZE, 2000, p. 08).

1. Por entre afecções e afetos: uma outra sala de aula

Entre o zunzunzum de fim de aula, em uma turma do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, em
uma aula de Introdução à Psicologia da Aprendizagem, pedi 5min para ler um poema. Em meio às
conversas paralelas iniciei a leitura:

Embriaguem-se

(Baudelaire)

É preciso estar sempre embriagado. Aí está: eis a única questão. Para não
sentirem o fardo horrível do tempo que verga e inclina para a terra, é preciso
que se embriaguem sem descanso.
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Com o quê Com vinho, poesia ou virtude, a escolher.

E se, porventura, nos degraus de um palácio, sobre a relva verde de um fosso,
na solidão morna do quarto, a embriaguez diminuir ou desaparecer quando
você acordar, pergunte ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a
tudo que flui, a tudo que geme, a tudo que gira, a tudo que canta, a tudo que
fala, pergunte que horas são; e o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio
responderão: “é hora de embriagar-se! Para não serem os escravos
martirizados do Tempo, embriaguem-se; embriaguem-se sem descanso”

Com vinho, poesia ou virtude, a escolher.

Foi a primeira vez que li uma poema para esta turma. Após as primeiras linhas lidas o silêncio foi
estarrecedor, as faces paralisadas quando por fim li a última palavra, foi surpreendente. Alguns
segundos se passaram até eu conseguisse falar alguma coisa, e quebrar a surpresa que invadia a
todos, especialmente a mim. A turma não mais disse nada, ficou estática na cadeira, até que eu disse:
“Podem ir! Um ótimo final de semana!”. E aos poucos o silêncio foi sendo rompido, os alunos foram
levantando e indo embora, quem sabe embriagados com a surpresa de versos tão escassos entre os
números tão comuns a suas rotinas de aula

“... a aprendizagem começa quando não reconhecemos, mas, ao contrário, estranhamos,
problematizamos.” (KASTTRUP, 2001, p. 18), de modo que faculdades como sensibilidade, memória,
imaginação atuam de forma divergente, já que, o que se busca é a construção de problemas, é o
romper com uma consciência “pensante” desarticulada de sua relação com o corpo, com o ao redor,
com o outro. Kastrup (2001) aponta que aprendizagem é devir, corporificação do conhecimento, um
desprender-se de si, de um certo eu pré-existente, de forma que, “Toda aprendizagem inventiva é
crítica, no sentido de que concerne aos limites e envolve sua transposição, impedindo o sujeito de
continuar sendo sempre o mesmo.” (KSRTUP, 2001, p. 24).

Aprender, então, pode ser considerado nessa celeuma de ressignificações como a singularização de
corpos. Em Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) afirmam
que: “O corpo pleno sem órgãos é um corpo povoado de multiplicidades” (p. 43), “um corpo vivo, e tão
vivo e tão fervilhante que ele expulsou o organismo e sua organização” (DELEUZE; GUATTARI, 1995,
p, 43), um corpo que se reinventa, se modifica, mantendo, contudo, a capacidade da eterna deriva, da
reinvenção. Para tanto, como produzir outro corpo Como coengendrar corpos vibráteis Como fazer de
um poema um simples poema Ao invés de um susto paralisante em corpos docilizados em seus
silêncios Como aproximar aqueles corpos de seus corpos

Essas foram algumas das questões que passaram a pulsar em mim. Diante delas como não convocar
o encontro, o encontrar-se/afetar-se para problematizar o não encontro consigo, com o estranho ao
regular “As coisas singulares são modos que só existem a partir dos encontros” (AVEZEDO, 2011, p.
2). Em Espinosa: filosofia prática, Deleuze (2002), por sua vez, diz que se faz necessário distinguir
duas espécies de afecções: as ações, que se dão na natureza do indivíduo que foi afetado e, as
paixões, as quais derivam do exterior, produzidas por entre encontros e afetos. “Por afeto
compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída,
estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as idéias dessas afecções.” (ESPINOZA, 2007 Apud
AZEVEDO, 2011, p. 3). Com esses conceitos, outras questões começaram a ressoar: como produzir
outros encontros na sala de aula, os quais forjem afetos que aumentem a potência do agir,
coengendrados com a tessitura de sujeitos-alunos conectados com seus corpos

“Como chegar a ser consciente de si mesmo, de Deus e das coisas... (quando a nossa consciência
parece ser inseparável de ilusões) (DELEUZE, 2002, p. 34). Azevedo (2011), por sua vez, aponta que
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“É preciso estar à espreita para conseguir mapear o plano de afetos presente nos encontros e
descobrir como jogar com estes afetos a nosso favor, numa atitude ética” (p. 10), a qual para Deleuze
(2002) se produz na imanência, em um plano inconsciente, um plano que fuja da consciência forjada
na naturalização de modos de ser.

É, então, no plano do micro, por onde os encontros se dão e, os corpos podem vibrar em suas
afecções por entre afetos, que outros sujeitos e relações podem ser construídos. É por entre
afecções, ao romper a disciplina dos cálculos silenciada das turmas ditas de exatas com um poema
que pede a embriaguez, com o questionar sobre o modo regular de pensar, em seu modelo
cartesiano, de buscar partes para se compreender o todo, de sair do lugar do aluno sentado em fila e
entrar na roda, que afetos imbuídos no corpo amorfo são inquietados e, outros afetos podem ser
forjados.

A proposta de resgatar a questão dos afetos, que é anunciada por estes
autores, coloca em questão a autonomia dos indivíduos, pois se há uma
potência que pode variar de acordo com os encontros estamos com isso
enfatizando que um indivíduo pode ser autônomo enquanto observa seus
afetos e busca as situações mais alegres. Pensar em um indivíduo como
modo permite compreender que não se trata de “a” vida pronta, determinada,
que se manterá sempre a mesma, mas apenas “uma” vida singular a ser
construída (AZEVEDO, 2011, 10).

Devolver ao corpo discente corpos não docilizados, tão estranhos ao século XXI, talvez seja umas
das principais potências em se produzir a sala de aula enquanto espaço ético-político, enquanto
território de desterritorialização, de imanência, inconsciente aos modos conscientemente ensinados
de aprender com seu ideal tão robusto de desenvolvimento cognitivo.

Consideração (in)conclusivas

Ao se concluir subentende-se que houve um objetivo alcançado, todavia, ao propor um pesquisar que
produza realidades, mantendo nestas a capacidade inventiva, a possibilidade de conclusões é
desconstruída. O que fica, todavia, são as experiment(Ações), o encontro a ser forjado, o corpo a ser
(des)corporificado, o afeto a ser tencionado.

Aproximar o corpo discente, docente de seus corpos é produzir um outro sujeito-aluno, um outro
sujeito-professor, que façam do seus fazeres objetos seus, bem como a si mesmos e ao mundo. Um
ensinar, um aprender que saia dos registros recognitivos e, que produzam sujeitos implicados consigo
mesmo, com o outro e com o mundo é uma escolha ética e política na tessitura de outras realidades,
forjadas por entre sujeitos autônomos, protagonistas.
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[1] Adolescentes que respondem por algum ato infracional e como parte de uma medida
socioeducativa assumem perante o juiz compromisso de retorno à escola.

[1] Os diários de campo servem como escrita, enquanto espaço de produção de dados, para tanto,
será melhor contextualizado no tópico 2. Construindo uma metodologia – produzindo um território.

[1] Para citar essa conversa nesse projeto e, para uma possível pesquisa, a aluna autorizou a
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utilização da mesma, por meio de Termo Livre de Consentimento Livre e Esclarecido.
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