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PREFÁCIO:
DESBRAVAR NOVOS MUNDOS

José Raimundo Rodrigues

Nem sempre é fácil reconhecer que a escola é o lugar do que nos es-
capa. As teorias buscam aprisionar nas palavras uma rigidez constatada na 
instituição, mas também constatável nas nossas formas de registrar, de escre-
ver, de olhar, de pensar. Há um além do já visto e falado, meticulosamente 
esquadrinhado pelos educadores que do alto de suas escrivaninhas procuram 
estabelecer diálogos com aquele “mundo”, no singular, denominado escola. 
Nahun e Steferson, na companhia de outros professores, provocam-nos a per-
ceber outros “mundos”, a apostar numa multiplicidade paralela que faz das 
vidas escolares possibilidades outras. Dá-se aqui um exercício de olhar, de 
debruçar-se, incansavelmente, sobre o mesmo e nele reparar no detalhe, na 
rusga, na fissura, na brecha, nas fugas. 

Os textos estão ali como artilharia de duas pessoas extremamente di-
vertidas, críticas e debochadas. Estudiosos da educação que lidam com o ob-
jeto de suas pesquisas desde vínculos que os fazem suspirar, xingar, transpirar, 
deixando-se respingar pelo suor cotidiano de educadores que são, ousando 
praticar outros modos de docência. Uma in-docência, uma indecência peda-
gógica, ou se quisermos, uma inocência acadêmica de um rizoma que parte 
do respeito à criança como aluno/aluna enquanto sujeito capaz de sugerir 
uma escola outra dentro da escola dada. 

São textos para serem devorados, deglutidos, fazendo-nos babar diante 
daqueles sujeitos que emergem com suas fabulações a problematizar a escola 
e seus modos de operar. Talvez, lendo os textos, pensemos nos alunos e alunas 
que fomos e somos e, deliciosamente, sintamos uma inveja desses que implo-
dem com as regras escolares, que mostram a capilaridade do poder, que de-
nunciam outros interesses por trás da aparente boa intenção da escola e seus 
profissionais tão bem adestrados para fazê-la funcionar. Nahun e Steferson 
querem, desejam, com os corpos que nos fazem conhecer, deixar-nos atôni-
tos, irônicos, eufóricos com o que é possível dentro de uma escola. 

A escola como mundo previsível descortina, sob a perspectiva dos 
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autores, não apenas submundos, mas mundos diversos e inclassificáveis, pois 
gestados de relações humanas imprevisíveis. E, assim, cada escola demons-
tra-se muitas escolas, e nelas eclodem mundos incontroláveis, ingovernáveis, 
indomáveis, indomesticáveis, que apenas aqueles meninos e meninas, sob a 
pretensa definição de alunos, são capazes de governar. Contra todas as expec-
tativas e estatísticas, desde cada criança, passando por cada dupla, por cada 
sala, cada minúsculo espaço da escola, insurgem aqueles que têm outras sedes 
de saberes. 

Um livro é sempre um presente. Este é uma dádiva a jogar na mesa ques-
tões que necessitamos desembrulhar. Não para termos a impressão de totali-
dade ou de que agora as compreendemos com toda a exatidão. Desembrulhar 
para percebermos que ainda assim podem haver outros invólucros, talvez, 
mais finos e sedosos, que também merecem nossas mãos ávidas por rasgá-los. 
Um livro é uma coisa aberta. Objeto que, embora “fechado”, deixa sempre 
espaços de respiro. Essa coisa aberta quer ser mexida e mexer conosco, quer 
também nos abrir. “Escola como produções de mundo: currículos, insurrei-
ções e cotidianos” é um convite a desbravar novos mundos. Parafraseando 
Pessoa, “navegar nesses mundos é tão impreciso quanto o viver”.

14 de maio de 2022



APRESENTAÇÃO:
QUANTOS MUNDOS CABEM 

NA ESCOLA?
Camilla Borini Vazzoler Gonçalves

Quantos mundos cabem na escola? 
Essa questão pode causar certa estranheza, afinal, de que mundos es-

tamos falando? Pensar nos mundos que cabem e não cabem na escola é o 
convite que este livro traz ao nosso pensamento. Mais do que isso, instiga o 
leitor a afetar-se pelas linhas-mundos que fabulam e, ao mesmo tempo, con-
vida-o a também fabular em outros mundos possíveis. Sensibilizar o corpo às 
insurreições curriculares cotidianas que compõem a escola.

Esse livro não quer ter fim, não aspira conclusões, definições ou sequer 
é um livro sobre os mundos produzidos nas escolas. Ele quer que você, amigo 
leitor, crie seus próprios mundos com suas afetações com a escola. Quer con-
versar com os professores das escolas públicas! Afinal os autores fazem vibrar, 
em seus corpos, o chão da escola e com eles querem fazer o pensamento va-
riar, movimentar, fabular mundos de escola. 

As linhas-mundos que nos fazem pensar nas relações de aprendizagem 
das crianças e mundos criados quando linhas de fuga são traçadas e são “ca-
pazes de romper com os dogmatismos da aprendizagem”. Que mundo é esse 
que dita como o outro aprende? E que mundos podem ser fabulados quando 
os corpos não se condicionam a tais projetos descabidos? Recusa-se a con-
ceber a escola nas tramas (in)controláveis do regime militar, mas ao mesmo 
tempo, não negar que a escola se produz nesses mundos. Como, então, clamar 
no “Sim, senhor!” outra coisa? Outro tom? Gritar aos quatro ventos afirman-
do que há na escola múltiplos sons e silêncios. Como ouvir? Como ouvir as 
insurreições que chegam no sussurro, e que aspiram habitar outros mundos? 
As linhas-mundos assumem que mundos são criados nos fuxicos, nas fofocas, 
nos causos e nessas conversas insurgentes, nesses sons inquietantes. E não 
se iluda se acha que professoras apenas povoam esse mundo controlando os 
sons ou afinando as vozes escolares! As linhas-mundos inquietam-se com a 
infinidade de itens que cabem na bolsa de uma professora! Também ali há 



insurreição? Há algo a ser ouvido? O que se ouve? Que mundos borbulham 
ali? Engana-se aquele que pensa que a professora só carrega coisas! Elas car-
regam sonhos e as “[...] bolsas são pesadas porque elas têm o peso do mundo 
que queremos criar.”. Quantos mundos cabem na bolsa de uma professora? 

Escola como produção de mundos e mundos, e... 
Portanto, assumimos – porque também já fabulo com esse mundo – 

que há uma infinidade de mundos na escola. O convite que esse livro faz ao 
leitor é que ele fabule outros mundos. Prescrute as nuances, os contornos, 
as intensidades, os silêncios, os currículos, as insurreições, os cotidianos, os 
acontecimentos, os afetos da escola. 

Quais outros mundos são produzidos nas escolas?! Fabule você 
também...

24 de maio de 2022



NOTAS INTRODUTÓRIAS

Em 2021, quando organizamos o livro, fizemos uma primeira apre-
sentação. Ali, ainda muito tocados pelo contexto de pandemia mundial de 
Covid-19 e ainda nas danças escolares que ora nos jogavam de volta às esco-
las, ora tentavam proteger a vida, fizemos uma discussão sobre qual seria a 
imagem da escola hoje. Indagávamos se seria possível, nas configurações da-
quele contexto, um mundo sem escolas ou, quiçá, uma escola pós-pandemia.

A pandemia ainda não acabou, mas as políticas públicas parecem não 
acreditar nisso. Voltamos todos às escolas. Então, decerto, há uma escola pós-
-pandemia mesmo durante a pandemia. Respondemos uma de nossas pergun-
tas! Motivo de comemoração? Nem de longe.

Em 1959, o segundo manifesto do século XX foi escrito, uma vez mais 
liderado por Fernando de Azevedo, dando o título de “Mais uma vez convo-
cados!”. Estamos em 2022, um ano em que a educação escolar tem visto sua 
imagem ruir em paradigmas de escolas. Quais escolas nos são possíveis hoje? 
Dessa vez, a pergunta vai muito além da questão pandêmica. Quais imagens 
de escola vivemos e fazemos? Sentimo-nos justamente como o manifesto de 
1959 anunciava: mais uma vez convocados a falar das imagens da escola pú-
blica que circulam e quais imagens queremos evocar. 

Nas configurações atuais, um mundo sem escola? Onde já se viu? 
Socialmente, não nos recordamos, embora saibamos que, na história, a escola 
nem sempre foi essa instituição tal qual a conhecemos. Mas esse não é um 
livro histórico, apesar das duas provocações iniciais. Fazemos, aqui, uma afir-
mação escolar: e os mundos da escola, onde os encontramos?

Escola como produção de mundos é um livro sobre imagens de escola 
pública.

Não que você vá encontrar nele muitas pinturas, desenhos, gravuras 
ou afins. Encontrará uma aqui ou acolá, porque, para nós, as escritas fazem 
rugir em nossos dedos o desejo pelo grafite sobre tela, pela tinta entre nossas 
leituras. Todavia, não são dessas imagens que falamos, ou não apenas delas. 
Esse é um livro sobre imagens de escola pública porque não acreditamos, nem 
por um momento, que a imagem padronizada da escola pública precária seja 
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a única imagem viável para essa instituição.
A escola é o lugar privilegiado de produção de mundos na medida em 

que, dentro dessa instituição, a todo o momento são as imagens do mundo 
que são dadas a conhecer. Os currículos, digamos já desde agora, aproximam 
os mundos de seus praticantes.

Desse modo, somos forçados a dar passagem aos berros que ousam 
questionar: Estudar pra quê?

Convidamos à leitura ou à resposta? 
  

Antes: 29 de agosto de 2021,
Agora: 17 de abril de 2022.

Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves
Steferson Zanoni Roseiro

 



“ESTUDAR PARA QUÊ?” OU DA VIDA QUE 
INSURGE PELAS ESCOLAS1

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Nayara Santos Perovano

Estudar ou não estudar, eis a questão?

Escola é lugar de professor, não é? Sabemos que uma verdadeira escola 
é isso, é aquele espaço em que professoras e professores se reúnem para deci-
dir o que vai ser feito com a educação, com o que vai ser ensinado, como os 
corpos vão aprender. Sabemos que, numa escola, as pessoas entram e espe-
ram sair de lá mais sabidas, ou, pelo menos, mais conhecedoras das coisas.

Porque, afinal, é para isso que serve a escola.
Ao longo de toda a nossa vida, fomos instruídos por nossas famílias, 

pelos mais velhos, pelos professores, pela coordenadora, pela diretora, pelos 
outros de que, na escola, aprendemos a ser alguém na vida.

A escola, afinal, é quase uma chave para o futuro.
Assim somos levados a acreditar.
Por vezes o professor não acredita, não acredita nos alunos2, não acre-

dita nas perguntas, não acredita na escola, não acredita no potencial da edu-
cação e dos estudantes e faz do processo de ensino e aprendizagem uma ta-
refa mecânica: ler, copiar e ditar, deveres e mais deveres são colocados na 
mesma conduta. A descrença é tanta que a rotina pode virar um tédio para 
ambos, professores e alunos, então nos resta indagar para que fazemos aquilo. 

1  Esse texto foi publicado originalmente como artigo na Revista Interinstitucional Artes de 
Educar, no dossiê PEDAGOGIAS VITAIS: CORPO, DESEJO E EDUCAÇÃO (v. 7, 
n. 1, p. 190-209, 2021, ISSN: 2359-6856).

2  Ao longo do texto, optamos por manter o termo aluno ou aluna, apesar de possível 
repetição. Temos apostado em tal termologia por vermos, diante da conjuntura neoli-
beral, a insistência pelo uso estudante. Conforme sugere Carlos Ernesto Noguera-Ramí-
rez (2011), todos os corpos colocam-se em situação de aprendizado permanente nesse 
contexto neoliberal e todos aprendem continuamente. Assim, ressaltamos o caráter de 
aluno e aluna para falar dos corpos específicos da instituição escolar.
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“Estudar para quê?”, perguntam alunos e professores em um grande vazio 
mental. A pergunta vaga entre as cadeiras da sala sem rumo, ecoando pelos 
corredores da escola. Antes fosse um daqueles alunos agitados! Um daqueles 
que precisa apenas de um “JÁ BASTA!” ou um daqueles gritos mais grossos 
para que o aluno se aquiete. O resultado esperado é aquele tipo de aluno que 
muitos professores sonham: quieto, que só fala quando solicitado, que faz as 
atividades rapidamente e sem muitas perguntas.

Não. A pergunta “Estudar para quê?” se comporta mais como algo sem 
resposta, sem conteúdo, sem presença. Ela se alastra justamente por não ter 
rumo. É a sombra de algo que nos pega desprevenidos a cada vez que conse-
guimos uma brecha entre uma atividade – já mecanizada – e outra. Paramos 
o lápis ou a caneta por uns míseros segundos e o vento lá fora sussurra a 
pergunta para nós.

“Para que você faz isso?”.
É. A vida pode debochar dessa cobrança contínua em estudar.
Mas será apenas como chave do futuro que a escola efetivamente exis-

te? Estudar é tão somente mesmo um preparo para o mundo? Uma longa e 
cansativa preparação para algo que ainda não existe? Afinal, são as crianças 
apenas protótipos de pessoas que passarão a serem “gente” quando, enfim, 
saírem da escola? Dizem, inclusive, – aos modos de um sussurro – que a es-
cola forma o cidadão!

Evidentemente, enquanto crianças, elas não são cidadãos! Não habi-
tam esse mundo! Pela lógica da escola que forma em tempos sempre para o 
“amanhã”, certamente, as crianças são alienígenas!

E no mundo dos aliens, existem astronautas, visitantes que, por vezes, 
especulam aqui e ali como é a vida em outro planeta ou se ela existe. Para 
todo mau aluno-alienígena existe um professor-astronauta. E, no estranha-
mento entre eles, ambos percebem no outro formas de vida cognoscíveis.

Todavia, tem professor que pega um currículo pronto, a Base Nacional 
Comum Curricular, por exemplo, e faz dele moradia, um santuário de lógica 
e sabedoria. Esses são os professores-engenheiros, aqueles que pensam, pen-
sam, pensam e mal conseguem sair de seus projetos. Seus projetos são, afinal, 
milimetricamente orquestrados.

Assim, ele se alia aos currículos estáticos – documentos curriculares – 
para elaborar seus projetos-aula. Os professores-engenheiros enxergam tais 
currículos de modo tão sacro que suas aulas precisam, de forma enfática, pro-
ceder estritamente dentro do planejado, que sigam de modo quase religioso 
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os documentos curriculares. Horas e horas de planejamento servem-lhes para 
se aliarem bravamente às habilidades e competências curriculares tão bem 
definidas nos documentos reguladores! E se algo sai um pouquinho da linha, 
se algo foge minimamente às suas aulas-projeto, é preciso que tudo volte a seu 
lugar: “Senta na sua cadeira e faz a atividade!”. O professor-engenheiro brada 
tal ordem e implica, muitas vezes, a tentativa de manter tal controle. Afinal é 
preciso seguir exatamente todo o passo a passo do que ele planejou para que 
o aluno aprenda.

Mas será esse o único modo de fazer uma aula? Os planejamentos le-
vam mesmo a uma execução impecável? É mesmo possível executar uma aula? 
Ou planejamos aulas e depois as colocamos em uma aventura de exploração?

Contraditoriamente a esse modo de conceber e praticar as docências 
– ou não tão contraditoriamente assim –, tem professor que faz da aula uma 
bagunça planejada, na qual, sem fugir do currículo, ele apronta junto dos alu-
nos, brinca conversa, ensina e aprende com cada um. Sem fugir do currículo 
ou, quem sabe, expandindo os sentidos de currículo. 

Nossa proposta para essa escrita poderia se resumir a esse ponto: a exis-
tência desses professores que produzem aulas em orquestras quase desarmô-
nicas não deveria ser entendida apenas como uma questão de didática, mas 
talvez uma questão de compreensão dos motivos de estudarmos. Daí nossa 
insistência na perpetuação da pergunta: estudar para quê?

Do olhar regulador, cheio de limites e com vocação para o ensino do 
conteúdo, a vida escolar, de alguma forma, serve aos princípios da criticidade 
e da sabedoria como Saviani (2013) insiste em afirmar. Estamos completa-
mente certos dessa verdade? Porque acabamos produzindo as nossas próprias 
verdades pedagógicas ao contemplar com uma razão inequívoca toda forma 
de ensinar e aprender. A função da escola como instituição nesse contexto é 
sacra, pois ao propor que a escola seja a instituição responsável pela consti-
tuição do humano, a perspectiva da pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 
2013) passa a reconhecer o humano privilegiadamente a partir de seu grau de 
escolarização. Nesse caso, parece que a pergunta “Estudar para quê?” pode 
ser lida como “Quão humano você quer ser?”, e, nesse caso, a resposta iria 
definir o quanto alguém deve estudar ou não.

Nesse contexto, a vida humana é reconhecida quando a escola cumpre 
seu papel.

A vida não escolarizada pareceria, então, apagar-se ou, então, tornar-se 
outra coisa. Os corpos não escolarizados seriam, talvez, não humanos?
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Por isso, propomos esse texto como um diálogo entre os modos de pen-
sar a função da escola. Interessa-nos não fazer um resgaste do que tantos 
outros autores já escreveram e disseram sobre a escola e seu papel. Sabemos, 
evidentemente, que não foram poucos que se debruçaram sobre a sentido da 
escola, sobre quais as finalidades da educação na vida em sociedade. Paulo 
Freire, Demerval Saviani, Ivan Illich, Lev Vigotski, Maria Montessori, Miguel 
Arroyo, Sandra Corazza e outros tantos deram modos diferentes de fazer e 
pensar a escola. Evidentemente, é impossível fugir dos autores das filosofias 
da educação. Todavia, propomos aqui outra coisa: se a escola fosse pensada a 
partir das apostas das crianças, como a escola funcionaria? Qual seria o papel 
da escola a partir das escritas infantis? Quais seriam os sentidos da escola a partir 
dos corpos que se sentam para aprender?

Para tanto, valemo-nos do método da fabulação deleuziano para es-
crever sobre a escola a partir desse lugar que não é nosso. Concordamos com 
Jorge Larrosa (2014) que é preciso criar, em nossas escritas, um povo que car-
rega forças para além do diagrama já traçado. Sim, muitos de nós, professoras 
e professores, dizemos o que queremos com as escolas.

É chegada a hora, então, de fazermos as crianças criarem as suas 
escolas!

Revoltas estudantis por toda parte!

Um dia, professoras e professores chegaram à escola e se depararam com um gru-
po de alunos barrando a entrada. Um bando de pirralho, melhor dizendo. Um ou outro 
já tinha barba. Ainda assim, apenas crianças. Dessas pequenas ou não tão pequenas 
que a gente consegue até empurrar se for preciso.

Mas, ali, era uma legião.
E, dada a força coletiva, não haveria passagem.
– Hoje vocês não passarão – falou uma menina com o peito estufado.
Não devia ter mais de oito anos, baixinha. Com voz forte, ela falava com todos 

e por todos. Uma menina que, no meio dos outros, quase sumia. Ali tinha um grupo 
grande, cheio de ousadia que, decididamente, faria o necessário para impedir a entrada 
de todos os professores.

– Hoje a escola está fechada para vocês – fala um menino – Se quiserem dar 
meia-volta e voltarem para casa, pode deixar que a gente coloca presença para todo 
mundo na pauta. Pode deixar, não vamos dar falta para nenhum de vocês!
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*

Chegar numa escola pode ser um baque! 
Imaginamos, diariamente, que ao entrarmos numa escola, veremos 

alunas e alunos torcendo para dar a hora de irem embora. Costumamos, in-
clusive, ouvir que aluno não quer nada com nada. Na fala popular, ouvimos 
um monte de vezes que nosso alunado é relapso, preguiçoso e desinteressado.

E, todavia, o momento de entrada de uma escola pode, também, trazer 
a força de um desejo de escola.

*

– O que está acontecendo aqui? – pergunta a diretora, quando finalmente chega 
à escola e se depara com todos os professores do lado de fora. Só então é que repara o 
exército de alunos à frente do portão – O que é isso? Por que vocês não entraram ainda? 
Já passou das 07:00 horas!

– Eles ficaram loucos! – reclama uma professora apontando para os alunos.
– Espera um minutinho que eu vou conversar com eles – a diretora responde.
Ela se aproxima do grupo e, quão logo chega perto, os alunos fecham o círculo.
– Preciso falar com o líder desse grupo. Com quem eu falo?
Uma aluna ri.
– Você vai falar com ninguém então, ‘fessora. A gente nem sabe quem começou 

com essa ideia – responde um menino.
– Se quiser falar com todo mundo, é só levantar a voz – fala uma menina.
– Ou você pode reabrir a rádio da escola e falar por lá. Fica bem mais fácil, não é?

*

O problema surge.
As forças das docências, quando aliadas ao padrão engenharia de ensi-

no, costumam esperar que os alunos ajam apenas como materiais, isto é, que 
tenham um mínimo de reação e que atendam às expectativas dos cálculos dis-
pensados para eles. Herdeiros de uma lógica bem comportamentalista, algumas 
docências acreditam  que, se forem adicionadas essas e aquelas condições, obte-
rão um quadro de alterações mínimas da matéria e de suas variantes.

Enquanto fazem cálculos estruturais, esquecem-se que, para além de 
matéria, os alunos são imanência. Se os professores-engenheiros esperam que 
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eles se assentem em formas bem delimitadas, que estabeleçam as colunas do 
alicerce da escola, os alunos, por sua vez, agitam-se em movimentos infinitos. 
É bem verdade, como supunha a filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(2011b), que muitos desses movimentos são considerados imperceptíveis. 
Todavia, nem sempre o são.

Vez ou outra, essas agitações são radicais. Elas irrompem a superfície 
da estrutura expondo, ali, um fundo infinito que leva os alicerces da engenha-
ria-escolar ao sem-fundo, a uma zona de indistinção onde todos os julgamen-
tos, valores e diretrizes da vida perdem seus limites e tornam-se amorfos.

*
 
– Ah, é verdade, não é, ‘fessora? – fala outra menina, entrando na conversa 

sempre multifacetada do grupo que enfrenta a diretora – Você fechou a rádio escolar, 
né? Já até cedeu o espaço para a banda da escola. Que pena! Como vai conseguir falar 
com todos nós agora?

*

Eis, talvez, a primeira tese de escola: alunos não são materiais de obra, 
não são dobrados para o bel prazer e deleite de professoras e professores. Ao 
contrário do que disse o presidente-eleito brasileiro em 2019, Jair Messias 
Bolsonaro, alunas e alunos não são massa de manobra de uns professores sa-
bichões. Diante de algumas paralisações nacionais em prol da educação pú-
blica, em 2019, o presidente eleito optou por dizer que alunas e alunos são 
facilmente governáveis por professores, reafirmando a velha lógica dos profes-
sores doutrinadores. Sob tal acusação, nós, nas escolas, rimos descaradamen-
te, fazemos memes e criamos piadas. Antes de tudo, a escola é povoada por 
corpos carregados de vontades.

E aqui, talvez, o termo vontade tenha a ver com a noção nietzscheana, 
isto é, com o caráter único que a vida é capaz de produzir. A vontade implica 
em uma força sempre plural, uma força que só existe quando várias forças se 
confluem para afirmar infinitude da vida (NIETZSCHE, 2015).

*

– Sinto muito, diretora – fala um menino bastante conhecido por ela. Ele é, na 
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verdade, seu sobrinho – Mas hoje vocês não vão mesmo passar. Estamos resolutos com isso.
– É isso aí! Eu nem sei o que é resoluto, mas podem cair fora!

*

Desse modo, talvez, é que a força da vida escolar começa a enfrentar os 
alicerces da engenharia-pedagógica. Contrariando todas as filosofias da edu-
cação que insistem em enxergar a escola em seu papel orientador como única 
detentora das razões, alunas e alunos questionam, diariamente, as decisões 
que são tomadas sem seu verdadeiro envolvimento.

Vimos, em 2016, uma série de ocupações escolares tomarem as escolas 
públicas em nosso país. Vimos estudantes entrarem numa ocupação e apren-
derem a se organizarem de modo coletivo. Vimos alunas e alunos colocarem 
em conversa temas que, até então, não eram considerados “escolares”. Vimos 
grupos de apoio se organizarem. Vimos pessoas entrarem numa ocupa e saí-
rem de lá fênix e leões, revitalizados, cheios de vontade, de desejo de lutar por 
possíveis de escolas (ALVIM; RODRIGUES, 2016).

A questão, entretanto, é que a ilusão é tamanha se acreditamos que 
apenas esses movimentos “grandes” marcam as escolas. Não é preciso que se 
retirem as merendas das escolas públicas para que alunas e alunos produzam, 
no coletivo, uma força capaz de sacudir a estrutura das escolas. As questões 
podem ser de grande peso – a desativação da rádio escolar, uma transferência 
compulsória injusta de um aluno –, mas também podem ser por questões 
menores, mais cotidianas. Afinal, qual escola nunca sofreu impactos com as 
gestões indecorosas que nos afetam? E nós, professoras e professores, toma-
mos atitudes em defesa a essas ações prejudiciais à escola?

Às vezes tomamos, às vezes não.
Deveras, quando não tomamos, é possível ver um grupo de estudantes 

insurgir.
Quando as forças pedagógicas incidem em ataques às discências, pode 

ser que mesmo o mais bobo dos casos anime os corpos a se colocarem em 
práticas revoltosas de liberdade. Quem sabe, até, não sobre para uma lixeira?

*

– FERDINANDO LUCAS!!! O QUE É ISSO?
– Ah, professora... Você não me deixou ir ao banheiro, então eu fiz no cantinho, 
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né? Na lixeira...
– Eu não acredito! Já para coordenação! E LEVA A LIXEIRA!
Evidentemente, Ferdinando Lucas foi suspenso por dois dias. Foi em um piscar 

de olhos! Noutro dia, Verônica Luara senta na lixeira e Dioneide Valéria, sua melhor 
amiga, faz barraquinha com uma toalha para ela fazer xixi. Mais duas para a coor-
denação. A lixeira vai e volta, é lavada várias vezes. Quando dá por si, a professora já 
mandou seis estudantes para a coordenação, meninas e meninos que, indistintamente, 
colocaram-se a usar a lixeira como espaço público de rebeldia.

De repente, o coordenador aparece na sala e pergunta:
– E agora? Suspendo todos? Porque se continuar assim, você vai ficar sem aluno 

na sala.
– Professora! PROFESSORA! PROFESSORAAAAAA…
– Que foi Eduardo Alberto? Você não pode esperar um pouco?
– O Zezinho também está fazendo xixi!
– É O QUE? Você?! O mais inteligente da turma me faz uma dessas? O que 

vocês querem com isso? Qual é o problema de vocês? Vai todo mundo dar uma de 
Ferdinando Lucas?

*

Em decorrência dos eventos, tem-se a desconstrução do uno, num co-
letivo representativo de uma imagem, um rearranjo que surge no imediato, 
mas esse representativo da obediência dos corpos levada ao limite se espalha 
em infinitudes e multiplicidades. Descentrada, sem início nem fim, acontece, 
está ali no meio de tudo, entre espaços e brechas, uma conjunção que tenta 
abolir o ser – individual e identitário – e flui entre incertezas (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011a). A professora não acredita na revolta de sua turma. 
Não pode acreditar que até mesmo o Zezinho – o Josefino Oslavo! – entrou 
em uma onda de ofensas a sua postura. Ela olha para a turma depois que 
o coordenador sai e não entende. Não percebe que paira na sala, de forma 
quase densa, um desejo de luta por algo simples: o direito de ir ao banheiro 
livremente.

A trama segue, os estudantes explicam que não querem perder tempo 
para ir ao banheiro no recreio, porque querem brincar e o lugar vive lota-
do nessa hora, sendo impossível de usá-lo. Que várias vezes pediram para 
ir ao banheiro depois do recreio e a regra institucionalizada e criada para as 
crianças – e não por elas – é cumprida à risca pela professora-engenheira. E 
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Ferdinando começou algo que eles acharam de mais! E eles não iam mais 
segurar e nem implorar para ir ao banheiro.

A revolta acontece numa turma de 4° ano. A requisição dos alunos é 
objetiva: “Queremos ter o direito de ir ao banheiro após o recreio ou você vai 
ter que suspender todo mundo que fizer xixi na lixeira!”. Eles encurralam a 
professora-engenheira, colocando as normativas em curto-circuito. 

Um grupo de alunos-alienígenas insurge, mas aparentemente se insta-
lam pelas escolas uma pandemia de insurgências, que deveras podem ser tão 
potentes quanto a do vírus de COVID-19, que se iniciou nas escolas do país 
em março de 2020. Não pelo fator destrutivo, mas pela disseminação e pelas 
mutações viáveis que elas assumem, desestruturando o que antes era sólido 
e concreto, exigindo outras soluções e pensamentos. Se o problema antes era 
o xixi na lixeira, noutro momento pode ser a afinidade, os sentimentos, as 
relações entre os corpos, e, por que não, com aquele corpo que na escola é 
decretado como aluno-problema. 

*
A caixa de e-mail da inspeção da Secretaria de Educação enchia cada vez mais 

de manifestações/denúncias encaminhadas pela ouvidoria falando sobre injustiça com 
uma tal de Escarlate das Graças. E as manifestações eram tantas que as inspetoras foram 
a escola tentar  entender o que estava acontecendo e quem era a tão famosa Maria das 
Graças que encheu a caixa de email da Secretaria de Educação com inúmeras demandas.

Ao chegar à escola, de longe, o porteiro já avista duas pessoas saindo do carro 
da prefeitura. Ele já corre para dentro da escola e imediatamente avisa ao diretor. Ao se 
aproximarem do portão de entrada o diretor já as recebe.

– O que as trazem aqui? Vieram verificar algum problema? – Disse o diretor, 
com uma voz preocupada.

– Então, senhor diretor, nós estamos aqui para conversarmos sobre as 33 mani-
festações que recebemos.

– QUANTAS?!?! – Disse o diretor com espanto.
– Isso mesmo! Trinta e três e todas elas falam de uma aluna chama Maria das 

Graças do 6º ano D. Nós gostaríamos de conversar com o senhor, a pedagoga e coordenadora.

*

Sim, por vezes as rebeldias escolares são tão poderosas que a escola 
precisa tomar decisões radicais. É a transferência, o remanejamento, a ação 
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no Ministério Público, a suspensão. A escola se vê diante das rebeldias e logo 
vê que perde o balanço. E, por isso mesmo, não aceitam questionamentos. 
Partem do princípio de que ela, magnânima, está sempre certa e, por isso 
mesmo, jamais será interpelada por suas ações.

As forças estudantis, decerto, expõem o que há de mais vil na paixão 
pelo controle.

*

– Ah! Essa aluna nos causa muitos problemas! É desinteressada, não gosta de 
estudar, mas adora tumultuar as aulas. Como ela tinha vários atos indisciplinares, nós 
resolvemos remaneja-la para turno matutino para observar se de manhã ela fica mais 
calma.

*

A conversa, evidentemente, é feita toda em tons acusatórios. Diretor, 
coordenadora e pedagoga se sentam para falar da Escarlate das Graças como 
uma aluna radicalmente alienígena. E, para comprovar toda a irresponsabi-
lidade dos alunos, toda a equipe gestora da escola aparece com documentos 
comprobatórios de toda espécie. Livro de ocorrência, registro de atividades 
de sala, bilhetes nas agendas, convocações da família, termos de responsabi-
lidade – tudo aparece para atestar a incompatibilidade da aluna para com a 
função do aluno na escola.

Em meio a conversa, ouviram-se vozes mais exaltadas e logo o diretor 
levantou para verificar do que se tratava e ao abrir a porta se deparou com 
trinta e três alunos plantados na sua frente pedindo para serem ouvidos pelas 
inspetoras. Como eles eram em muitos, elas resolveram escutá-los no refeitó-
rio da escola.

*

– Ah! A Escarlate, tia, é muito engraçada e divertida. É uma injustiça manda-
rem ela pra de manhã.

– Eu gosto muito da Gracinha, um dia ela levou leite condensado para a escola 
e abriu na aula de português e dividiu com todos. Tudo bem que nem deu tempo de co-
mermos tudo porque a professora logo colocou ela para fora de sala e confiscou a latinha.
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– Ela é mó parceira – disse uma outra aluna – Um dia ela levou um pote de 
creme de cabelo para a gente usar, mas a professora de ciências não gostou muito não e 
mandou ela para a coordenação.

– Mandaram Escarlate para o turno da manhã falando que ela não queria 
nada com as coisas, mas isso não é verdade porque ela faz os DV. Tá!, tudo bem que 
ela não tirava dez, mas dava pra passar. Os professores colocavam ela para fora por-
que ela era ‘mó legal e, às vezes, levava biscoito, pirulito e outras coisas para dividir 
com geral.

De repente, em meio a tantas defesas, ouve-se o coro que dizia: “NÓS NÃO 
VAMOS ACEITAR ISSO! QUEREMOS ESCARLATE DE VOLTA!”.

*

É. Decididamente, uma resposta foi dada de modo bem enfático. Pode 
até ser que as inspetoras saiam de lá comovidas e façam algo de bom pela 
Escarlate das Graças. Mas pode ser que não.

Ainda assim, é inegável ver o quanto, nesse movimento, as forças co-
letivas são movimentadas para agirem em prol uns dos outros. Diante das 
acusações e denúncias, foram trinta e três respostas que demandaram serem 
ouvidas.

Fez-se quase uma assembleia escolar.
Isso mostra que a escola, também, é habitada pelo poder do coletivo 

que povoam corpos de alunos, que inventam mundos, abalam estruturas que 
pensam ser muito firmes e sólidas. De repente, os alunos-alienígenas para 
muitos percebem que as forças coletivas não são algo dado ou ensinado pelo 
sistema de ensino, mas um desafio a ser conquistado. Provocam mudanças 
de postura e implicam consciência de pertencimento. Discutem, exigem, pro-
põem e sugerem ações, atitudes e/ou soluções – de forma dialogada e com 
respeito – para problemas que compõem a escola.

Por fim, o questionamento persiste: estudar para quê?
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Entre imagens do ideal e da liderança

Figura 01: Cartaz de eleição para líderes.

Fonte: Produção própria.

– Vocês viram o cartaz que a coordenadora espalhou pela escola?
– A chamada de líder de turma, né? Eu vi!
– Mas não é só líder de turma! Tem um monte de líder que eles estão querendo 

que a gente escolha… de turma, de grêmio, membros do conselho…

*

Eis, talvez,  uma das saídas mais corriqueiras das escolas às mudanças 
repentinas de humores de estudantes: a criação dos famosos “líderes” das es-
colas. Líderes de turma, representantes dos Conselhos de Escola, chapas para 
o grêmio estudantil. Todos os modos de “liderança” e “representação” são 
evocados para apaziguar o tom das rebeldias, revoltas e insurreições estudan-
tis. A escola há muito aprendeu a evitar problemas aproximando-se de alguns 
de seus rivais. A tática é muito bem ensinada, afinal, pela máquina capitalís-
tica que tenta se aproximar de tudo, valer-se de todos os seus discursos para, 
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então, permanecer o devorador de mundo (LAZZARATO, 2014). 
Para nosso infortúnio, também a escola tenta tal tática.
Pelas escolas nas quais transitamos – somos professores da educação pú-

blica em três diferentes municípios do estado do Espírito Santo –, as turmas 
não demoram mais que um trimestre para fazer eleição dos famosos “líderes 
de turma”. Fazendo leituras um pouco enviesadas da participação democrática 
presente nos documentos orientadores, algumas escolas fazem, logo no início, 
as tais escolhas. Assim, nascem os alunos que, de algum modo, acompanharão 
o trabalho da professora e serão a multiplicação de seus olhos e ordens.

Para muito, um posto privilegiado na cadeia de comando hierárquico.
Quando se fala dos líderes e representantes estudantis, todos os tipos 

de critério são válidos para a eleição. É comum, por exemplo, vermos alguns 
dos melhores alunos – quando não o melhor ou a melhor de todos! – ocupan-
do esse cargo. Afinal, é um cargo de prestígio em sala e não deve ser dado a 
qualquer um! Ao mesmo tempo, entretanto, podemos também nos deparar 
com a jogada reversa, com a professora que se alia aos alunos mais terríveis 
em termos de bagunça. Jogada clássica, claro, de tentar controlar e atribuir a 
esses alunos certa responsabilidade para, então, amansar as feras.

Seja com for, entre os muitos tipos de jogadas possíveis, nós, professo-
ras e professores, acabamos criando sempre essa imagem do aluno privilegia-
do, de alguém que, sob certas lógicas, merece está acima dos outros colegas e, 
portanto, possui certos direitos e regalias que outros nem sempre têm.

*

– Na nossa sala, é garantido que o Giumário Frederico vai se candidatar. Ele é 
representante todo ano…

– Quem não votaria nele? Ele é gaaaato! E ainda é sobrinho da diretora! Lembra 
que ano passado ele conseguiu até uma festa legal para a gente na semana dos alunos?

– Gato ele é! Mas não tô a fim de ver ele mais nisso, sabe? Na verdade, eu queria 
era que ninguém se candidatasse em turma nenhuma! Imagine a cara deles sem nin-
guém para eles falarem que “já conversamos com os alunos”?

– Verdade, né? Toda vez é a mesma coisa. Não podem ver um representante dis-
so ou daquilo que só falam com eles. E depois, ainda, ficam se gabando que já ouviram 
a opinião da gente! Eu lá tenho cara de líder de turma? De presidenta do grêmio? Eu 
hein! A mim eles não ouviram!
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*

Ora, talvez fosse esse justamente o ponto de ruptura necessário as nos-
sas  idealizações de liderança e representação. Não apenas o desejo de mu-
dar as figuras representacionais, mas, para além disso, a necessidade de faze-
rem ruir tais forças e lugares de poder.

Sob a ótica dos grupos anônimos que fizeram manifestos poderosos 
no último decênio – valemo-nos especificamente do Comitê Invisível (2016; 
2017) e o Centelha (2019), dois grupos anônimos que publicaram no segundo 
decênio do século XXI manifestos filosóficos afirmando o caráter insurre-
cional das lutas contra o capitalismo –, vimos ser retomada uma discussão 
pertinente às filosofias anarquistas do século XX: e se não fossem necessárias 
representações? E se o poder pudesse ser implodido de dentro para fora e que 
todas as suas vísceras fossem expostas e arranjadas por todos os viventes?

Olhando o histórico recente das manifestações em nosso país, talvez 
pudéssemos ler justamente essa força anômala do anonimato insurgir nas 
ruas para rejeitar o caráter representacional das políticas e dos nossos modos 
de nos relacionarmos com os outros. Talvez pudéssemos ler as manifestações 
de junho de 2013, as reivindicações de escolas e hospitais padrões FIFA em 
2014, as ocupações estudantis em 2016 e as passeatas em defesa da educação 
pública em 2019 nessa lógica anarquista de, diante dos ataques bem orques-
trados dos governos, a melhor resposta possível é sumir em meio ao próprio 
movimento, tornar-se anônimo, rasgar-se as feições pela sombra dos passos.

Se arremessam contra nós políticas de merda (COMITÊ INVISÍVEL, 
2016), nossa melhor resposta é reagirmos em ações ainda mais vivazes. Se 
tentam nos controlar e incriminar, se tentam apontar dedos e rostos para en-
fraquecerem os movimentos, basta que cubramos nossas faces com interroga-
ções, máscaras, capuzes, pinturas. Todos sabemos que, diante da engenharia 
governamental, aquele que for identificado sairá, involuntariamente, ou como 
uma vida desprezível ou como um aliado escondido.

*

– A turma do quarto ano, aquela do xixi na lixeira, resolveu indicar o Ferdinando 
para líder. Eu estava certa de que Zezinho não iria deixar, mas ele apoiou. E agora! O 
que eu faço? Aquele menino não presta. É muito atentado!

– Bem que eu te avisei para ter cautela naquela turma! Ano passado, no recreio, 
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eles inventaram que queriam comer na sala pelo menos uma vez na semana. Zezinho 
ficou responsável por organizar o lanche compartilhado da semana, toda quinta.

– Ele é um amor! O Zezinho é tão educado, inteligente, organizado, sempre faz 
os deveres, um exemplo de aluno. E a mãe sempre vem nas reuniões. É o único momen-
to em que eu aproveito para fazer elogios.

– Olha! Se você não quer o Ferdinando como representante da turma, fala com 
eles para não escolherem líder esse ano. Para resolverem as coisas na sala, todos juntos, 
conversando com você. Tente firmar diálogos com seu alunos.

– Boa ideia! Vou tentar fazer isso. Pedirei para o Zezinho registrar as conversas. Ele 
é o que escreve melhor, então seria como se ele fosse o líder. Assim não teremos problema.

*

 Quando escapamos do ideal de líder, do ideal de aluno, as manobras 
para contornar essas situações são inúmeras. A política representacional e o 
modelo de individualização da sociedade (LAZZARATO, 2011) ensina-nos a 
dar nomes, rostos e identidades a todos para melhor gerir os problemas e coroar 
com louros. O anonimato nos assusta: quem diz isso? Quem pergunta aquilo? 
Afinal, quem fez o que? Para contornar a multiplicidade amorfa, pensamos, 
por vezes, sermos mais espertos e conseguir, como professores, coordenadores e 
diretores, apontar para uma proposta que se aproxime do que almejamos como 
padrão, como limite para os alunos, principalmente os alunos-alienígenas.

Figura 02: Cartazes e rasuras.

Fonte: Produção própria.
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A professora acreditou ter encontrado a solução mais adequada para 
seu problema, mas antes que fizesse qualquer tentativa, os cartazes da escola 
já estavam todos pichados. Não se sabe como começou ou com quem – ou 
talvez até saibam, mas os danados falam um nome diferente a cada menção! 
–, mas eram canetinhas, canetas, lápis, giz de cera, tinta e rasgos por todos os 
cartazes.

Em cada um deles, com os dizeres explícitos. “DIGA NÃO AOS 
LÍDERES”. É. Parece que esse ano não vai ter eleição. Parece que a escola 
vai fazer parte de algum planeta ou satélite do sistema solar que não a Terra. 
Parece que temos uma escola-alienígena repleta de alunos-alienígenas, intru-
sos, que atravessam e percorrem outros sentidos, que não aceitam determina-
das práticas enraizadas sem questioná-las. 

O que fica explícito, na verdade, é que o “que se chama ‘debate’, em 
nossos dias, é apenas a morte civilizada da palavra” (COMITÊ INVISÍVEL, 
2017, p. 72). Isto é, não há conversa. Aprendemos que o debate leva à concor-
dância e, com isso, recusamos as intrigas, as discussões, as discordâncias. A 
política acaba se tornando a arte de gerir a mesmidade. A professora, esperan-
çosa de um contexto em que poderia ludibriar seus alunos e acabar elegendo 
seu aluno ideal como representante, é atravessada por um gesto insurrecto 
que põe por terra a arma privilegiada das políticas de merda: o debate que, 
no fim, chega apenas a consensos, conversas e ideias, em que os alunos são 
meros expectadores.

Os estudantes sabem que, enquanto apenas debaterem, não consegui-
rão fazer outra coisa senão politicagens. Por isso, demonstram em atos a força 
coletiva de transformação. As rebeldias e insurreições demonstram que “o 
agir político não é uma questão de discurso, mas de gestos; e isso ele  atesta jus-
tamente nas palavras que deixa com spray nos muros das cidades” (COMITÊ 
INVISÍVEL, 2017, p. 188), nas portas de banheiros, nos quadros entre inter-
valos, nas mesas das salas de aula.

Rompendo com todo o desejo de representação, eles rasgam as organi-
zações que alegam as [frágeis] democracias e erguem-se em atos verdadeira-
mente coletivos, que deslocam a escola de seu lugar de conforto e estabilidade.

A imagem ideal de aluno, aquela do representante de turma e das pers-
pectivas escolares enquadradas foi rasgada, ou melhor, pichada. Saímos de 
um padrão socialmente conduzido, das rotinas escolares, para algo que figura 
na zona de algazarra, algo que emerge no cotidiano escolar e revela ser, ou-
trora, mais potente, algo perigoso e que não deveria servir de possibilidade de 
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resposta à pergunta “Estudar para quê?”.
Aqui, todas imagens de escola, aluno e docências ruem.
É a engenharia escolar que é colocada abaixo em ações que tomam 

os pátios, pintam as paredes, pixam os cartazes, exigem reuniões, ocupam a 
biblioteca, impedem a entrada, mijam nas lixeiras. As imagens dogmáticas 
das escolas – imagens estáticas acompanhadas de currículo meramente do-
cumentais – ruem porque, aqui, ganham vivacidade em suas movimentações. 
A escola, enquanto espaço demasiado projetado, há sempre de perceber que 
suas engrenagens, em algum momento, já pararam de girar com ela queria.

Porque, enquanto ali for plenamente habitado (COMITÊ INVISÍVEL, 
2016), toda a estrutura há de ruir.

Rui-se, então, com a rigidez de modelos pré-definidos, fixos, padroniza-
dos e determinados. As estruturas que enrijecem uma escola sofrem mudan-
ças. E aqui entra de tudo, desde o famoso ensino mecânico até as múltiplas 
didáticas “legais” que visam apenas o desenvolvimento de índices escolares. 
As relações hierárquicas são sempre mantidas nesses contextos. E mesmo 
quando um professor ou outro são mais progressistas – “Faço questão que 
os representantes das minha turma participem ativamente nas tomadas de 
decisões da nossa sala!” –, ainda assim, caem na armadilha da liderança e 
representação.

É mesmo preciso que criemos esses espaços de representação tão 
regulados?

Na escola, é preciso que haja vidas e insurreições! Quiçá, vida alieníge-
na! Espaço livre e sem controle para que os alunos, por meio da força da co-
letividade, sejam autores da própria ressignificação de suas experiências. Que 
vivenciem e construam outras possibilidades, para que, em comunidade, cada 
um possa ser parte do processo de criação de outros possíveis, outros mundos, 
outros conceitos, outras maneiras de habitar os espaços, outras relações.

Enfim, que aprendamos a sentir toda vida enquanto vida-alienígena.

A escola insiste em se produzir: a fabulação não acaba

Existe um aqui e agora que intensifica ainda mais a pergunta “Estudar 
para que?” quando, em momentos de pandemia, a escola precisa se reafirmar 
a cada reunião política, a cada documento exigido, a cada direcionamento 
rígido, a cada atividade remota entregue, a cada ordem de como justificar o 
trabalho não presencial da engenharia escolar. O aqui e agora se estende ad 
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infinitum para que todos tomemos as medidas mais desesperadoras, mais 
drásticas como se fosse algo aceitável (CONSELHO NOTURNO, 2019). A 
jogada capitalística é evidente: colocar os futuros em suspeição – a máquina 
capitalista parece gritar: “Um risco paira em nosso futuro! Precisamos evitar 
a catástrofe!” – ao mesmo tempo em que tentam assegurar um futuro prático 
com suas ameaças e propostas – “Façamos isso e, enfim, poderemos todos 
sermos nós mesmos!”.

O tempo do agora se torna uma ameaça contra todos nós – que, até 
então, apostávamos nas lutas no presente – pelo simples fato de que somos 
amarrados ao a seu imperativo como reféns.

A escola, que sempre foi alçada ao patamar de chave para o futuro, 
vê-se também na armadilha de quem limita os futuros. Afinal, os futuros com-
possíveis estão já limitados pelas forças capitalísticas há muito tempo.

Para preservar a vida, a escola pública se mantém firme  na decisão de 
isolamento social e paradoxalmente é obrigada a recuperar o tradicionalis-
mo no discurso do “novo normal”. Tudo necessário para cumprir o currículo 
engessado ainda que usem hiperlinks e dispositivos de última geração. No 
ato, fabricam a imagem de aluno ideal super tecnológico que tem acesso ao 
que é requisitado para um processo de ensino e aprendizagem embasado no 
conteudismo.  

Nesse novo jogo, retomam a imagem de um aluno totalmente coni-
vente à hierarquia escolar, de um aluno ideal que além de autodidata é auto-
-competente e disciplinado, pois cumpre com todos os seus deveres. A nova 
roupagem supertecnológica e moderna mescla os espaços de casa e escola em 
uma onda tão massificante que os alunos e familiares não conseguem diferen-
ciar os tempos de vida, de aprendizagem, de relações.

A família nunca esteve tão presente na escola quanto agora!
É difícil saber quem desgosta mais disso, se é a criança, o jovem, a es-

cola ou a família em si.
A crítica de Paulo Freire (ALVIM; MAÇÃO; ROSEIRO, 2020) nunca 

foi tão contemporânea: confundem-nos com um depósito de saberes via aces-
so a plataformas, aplicativos ou apostilamentos. E pouco importa se somos 
alunos ou professores. A educação bancária parece mesmo ter ganhado mais 
força do que nunca.

Por isso, defendemos então a força fabulatória.
O texto conta com fabulações de escola que são, a um só tempo, reais 

e ficcionais (DELEUZE, 2013).  Não que elas tenham acontecido tal qual 
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confabulamos aqui! Decerto, não existem Escarlate das Graças e Gilmário 
Frederico enquanto tais. E, todavia, eles são forças presentes em todas as 
escolas.

Deveras o motivo deles aparecerem e, logo que começamos a leitura, 
reconhecemos suas existências, seus rostos, seus corpos como um daqueles 
que cruzamos todo dia em nossas escolas.

A fabulação, enquanto um modo de criação é sempre da ordem da 
resistência.

Fabular, no conceito deleuziano, articula o agora, o tempo presente, 
em uma ampliação dos tempos vindouros. Fabular exige uma falsificação do 
agora! Não que neguemos o tempo imediato, mas, antes, vemos os rastros 
quase imperceptíveis em nossas passagens pela vida.

Daí, justamente, surgem as fábulas.
As histórias contadas sacodem as escolas enquanto lugar que aprisiona. 

Concordamos com Davis, Mação e Roseiro (2020) que as filosofias da educa-
ção, há muito, esqueceram-se das resistências e lutas estudantis. Preocupam-
se tanto em dar finalidade às escolas, em discutir método e questões políticas 
que quase ignoram os corpos que vivem por ali.

Enquanto corpos curricularizados e curricularizantes, todos lutamos 
diariamente.

Lutamos por modos de educação menos dogmáticas, por relações mais 
horizontais, pelo reconhecimento de todos os corpos enquanto seres respon-
sivos. Lutamos, em suma, por escolas que se engalfinhem, descaradamente, 
contra as amarras do tempo.

Fabulamos e, por isso mesmo, criamos vidas.
Fabulamos não apenas trechos do texto, mas as próprias possibilida-

des. Tudo o que dizemos são possibilidades. Iminentemente reais, porque 
trabalhos na educação, vivenciamos esses contextos, falas e questionamentos 
o tempo inteiro. Nem por isso, todavia, são verdades absolutas. São tensões, 
ironias, risos. Gostaríamos que nossa escrita fosse lida com humor, que nos 
lançassem indagações. Escrevemos, conforme diria Deleuze (2013), com a 
força do falsário que esburaca a “verdade” com questões tão fajutas e tão 
surreais que nos fazem pensar nos limites do real. São fabulações... mas não 
dizem também de possibilidades do real?

Por isso, propomos nossa escrita como uma escrita de possibilidades. 
Quer dizer que os professores-engenheiros sempre reverenciam seus projetos-
-aulas como a deidade suprema? Queremos dizer que todo aluno-alienígena 



Escola como produção de mund os
c u r r í c u l o s ,  i n s u r r e i ç õ e s  e  c o t i d i a n o s

33

carrega consigo uma carga viral que incendiará as escolas com insurreições e 
resistências?

Evidentemente que não.
Todavia, ainda são possibilidades.
Talvez, quando todas as vidas forem tomadas enquanto alienígenas e 

finalmente conseguirmos enxergar as miudezas e as diferenciações com os 
estranhamentos, possamos dar conta de que não é necessário ser um profes-
sor-astronauta para tocar a vida alienígena sem exterminá-la. É, sim, possível 
fazer planejamentos mais elaborados, talvez até projetos mais engenhosos, e, 
todavia, sem que isso coloque o aluno-alienígena sob suspeição ou sob uma 
observação científica exterminadora.

Nossas escolas estão cheias de corpos em luta. Lutamos pela multipli-
cação das condições de vida. Fabulemos, pois, suas insurreições e rebeldias 
por todas as galáxias.

Referências

ALVIM, Davis Moreira; MAÇÃO, Izabel Rizzi; ROSEIRO, Steferson Zano-
ni. Ano 2091 – silêncio nas filosofias da educação: por uma cartografia das 
resistências escolares. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 46, e223171, 2020.

ALVIM, Davis Moreira; RODRIGUES, Alexsandro. Coletivos, ocupações e 
protestos secundaristas: a fênix, o leão e a criança. ETD - Educação Temá-
tica Digital, v. 19, n. Especial, p. 75-95, 2017.

CENTELHA. Ruptura. São Paulo: n-1 edições, 2019.

COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos: crise e insurreição. Trad. Edi-
ções Antipáticas. São Paulo: n-1 edições, 2016.

COMITÊ INVISÍVEL. Motim e destruição agora. Trad. Vinícius Honesko. 
São Paulo: n-1 edições, 2017.

CONSELHO NOTURNO. Um habitar mais forte que a metrópole. Trad. 
Edições Qualquer. São Paulo: Glac Edições 2019.

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo: cinema 2. Trad. Eloísa Araújo Ribei-
ro. São Paulo: Brasiliense, 2013.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizo-
frenia 2, vol. 1. Trad. Ana Lúcia de Oliveira, Aurélio Guerra Neto e Célia 
Pinto Costa. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2011a.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O anti-Édipo: capitalismo e esqui-
zofrenia 1. Trad. Luiz B. L. Orlandi. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2011b.



NahuN Thiaghor Lippaus pires goNçaLves | sTefersoN ZaNoNi roseiro

(orgaNiZadores)

34

GUATTARI, Felix. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. 
Trad. Suely Rolnik. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.

LAPOUJADE, David. Deleuze, os movimentos aberrantes. Trad. Laymert 
Garcia dos Santos. São Paulo: n-1 edições, 2015.

LAZZARATO, Maurizio. O governo das desigualdades: crítica da insegu-
rança neoliberal. Trad. Renato Abramowicz Santos. São Carlos: EdUFSCar, 
2011.

LAZZARATO, Maurizio. Signos, máquinas, subjetividades. Trad. Paulo 
Domenech Oneto e Hortência Lencastre. São Paulo: n-1 edições; Edições 
Sesc São Paulo, 2014.

NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. Trad. Carlos Duarte e 
Anna Duarte. São Paulo: Martin Claret, 2015.

NOGUERA-RAMÍREZ, Carlos Ernesto. Pedagogia e governamentalidade 
ou Da Modernidade como uma sociedade educativa. Belo Horizonte: Au-
têntica Editora, 2011. 

SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 
11. ed. Campinas: Autores Associados, 2013. 



ESCOLA, PROBLEMAS DE ESCUTA?3

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Alexsandro Rodrigues

Cobrir as orelhas! Ou brincar de telefone sem fio?

“De onde vem essa gritaria toda”, perguntou uma professora na coor-
denação. “De onde mais?”, respondeu a coordenadora, “Da mesma sala de 
sempre”.

Em uma escola, ocorrem duas assembleias de estudantes ao longo de 
um ano; noutra escola, nada. Numa escola, o grêmio estudantil começa a 
se formar, turmas começam a se organizar para fazer chapas e propostas; 
noutra, nada. Nas duas escolas, o primeiro trimestre termina com eleição de 
representantes de turmas. E, como em toda escola, muitos dramas, muitas 
histórias, muitas reclamações. “Aqui é assim, sabe? Todo dia é desse mesmo 
modo: chegam muitas mães, ficam ali esperando para poder conversar com 
qualquer um que parar na reta delas. Então, só aviso: toma cuidado! Elas re-
clamam com o primeiro que passa”.

E, efetivamente, os dias na escola dessa coordenadora se consagram 
com a primeira hora diária sendo usada para atender familiares os mais di-
versos, com conversas as mais distintas entre reclamações e pedidos de ajuda. 
Logicamente, uma via de mão dupla entre escola e comunidade.

Se pensarmos no cenário apresentado, diríamos, quase, haver uma boa 
rede de escutas nas escolas. Afinal, nem toda escola faz suas assembleias es-
tudantis, tampouco possui grêmio organizado ou representantes escolhidos 
em tempo hábil. Parecemos falar, a bem da verdade, de duas escolas que, lo-
gicamente, apresentam seus problemas usuais da vida escolar, mas que, ainda 
assim, encontram modos de lidar com esses desvios, com essas tramas quase 
novelescas.

3  Esse texto foi publicado originalmente como artigo no periódico Childhood and Philoso-
phy (v. 15, p. 1-21, 2019, ISSN: 1984-5987).
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Infelizmente, não é bem assim.
Independentemente da escola, se você fosse um aluno que, durante 

todo o ano letivo, reclamasse da mesma coisa – “Nosso banheiro não tem 
porta” – e o problema persistisse, ou, quem sabe, se você aprontasse muitas 
brincadeiras no recreio e, entre uma e outra confusão, fosse colocado num 
canto do corredor, calado, você – em ambos os casos – seria o problemático.

Informamos a todos: esses alunos com passagem permanente na coor-
denação não podem ser levados a sério. Isso é válido para tudo o mais que não 
gostamos, desde os alunos que falam de coisas aleatórias sem parar na sala até 
aqueles que sabem demais e enchem a paciência com isso. Ou mesmo para 
aquele aluno que simplesmente brinca demais.

Não tem como levar essas crianças a sério.
Se essas crianças tomassem uma boa dose de calmantes ou remédios 

da linha zumbilike, talvez elas fossem ouvidas. Mas, enquanto problemáticos, 
dar atenção fica sempre mais difícil. Quem quer ouvir o aluno ou a aluna que 
o aporrinham o tempo inteiro? Na qualidade de professoras e professores, 
sabemos que, diante de alguns alunos, o melhor é desligar todos os canais 
sensitivos e deixá-los falar. “Sabe o que eu quero fazer final de ano? Ligar o 
mudo de cada criaturinha que vejo e dar minha aula. Só isso!”.

Infelizmente, para muitos de nós, essa seria, simplesmente, a mais sal-
vadora das propostas. Bastaria que os alunos se calassem, bastaria que nada 
mais eles perturbassem e pronto, a escola poderia voltar a ser o que – segundo 
eles – ela já foi um dia. Tornando inaudível qualquer possibilidade de falar 
dos corpos estudantis, a escola voltaria a ser sinônimo de esplendor, volta-
ria a sua era dourada, em que alunos entrariam como alunos e sairiam bons 
cidadãos.

Essa fala, decerto, se alastra em todas as escolas. Convivemos com elas 
e sabemos bem disso. E sua circularidade é tão louca, que, de algum modo, 
até um presidenciável, em 2018, teve coragem de repercuti-las em suas pro-
postas de governo.

E as falas seguiam de um ouvido a outro, esbarrando entre as paredes 
do conselho de classe, em que são paulatinamente interpretadas, subvertidas, 
justificadas, invisibilizadas, até que um grito ecoasse entre as vozes professo-
rais: “Precisamos ouvi-los, não criticá-los!”.

O tom da conversa muda.
No momento em que todos querem ter razão, escutar a criança emerge 

como pauta. Há, em demasia, falas encharcadas de razão de professoras e 
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professores, coordenadoras, diretoras e pedagogas que insistem em interpretar, 
em ajuizar as falas emergentes em uma assembleia, um corredor, uma fila, um 
pátio, uma sala. Para onde olhássemos, as escutas eram radicalmente perver-
tidas em justificavas, explicações e réplicas. “Já reparou que nenhum dos seus 
outros colegas reclama desse professor? Que só você faz isso? E aí me fala 
como eu vou acreditar no aluno que tem mais passagens pela coordenação do 
eu que sou coordenadora?”.

Em um segundo, qualquer fala pode ser pervertida e extraviada.
Ao longo de 2018, estivemos em duas escolas públicas municipais no 

estado do Espírito Santo, acompanhando o desenrolar de suas atividades 
entre maio e setembro. Realizamos a estratégia das redes de conversações 
(CARVALHO, 2006) com grupos de discentes e docentes em diferentes mo-
mentos, propondo problematizar as histórias de ambos os lados. Preocupados 
com questões infinitas relacionadas aos estudantes, desenvolvemos, nessas 
duas escolas, registros – textuais (histórias e registros das falas) e imagéticos 
(desenhos e pinturas das situações vividas nas escolas) – de como alunas e alu-
nos passam a borrar ou desobstruir regras escolares demasiado controladoras4.

Eis, justamente, nossa proposta neste texto: traçar um mapa das falas 
continuamente pervertidas, ou, antes, dos problemas de escuta das escolas. 
Carvalho e Roseiro (2015) diziam que alguns corpos-alunos, porque torna-
dos nus na lógica agambeniana, deixavam de ser alunos para serem corpos 
julgáveis. Todavia, o que nos interessa, neste capítulo, não é a força do jul-
gamento ou do estado de exceção, mas, antes, dos corpos indóceis, da nudez 
que, mesmo sendo política, vira também artística. Esses corpos, porque desa-
creditados, falam sem parar das regras e das mazelas do poder; esses corpos, 
porque desacreditados, fazem combates e insurreições, organizam-se tatica-
mente para criar canais de escuta infalíveis. Alguns de nós, nas escolas, pode-
mos até não querer ouvi-los, mas, para o infortúnio deles, esses corpos são a 
definição da vagabundagem (DELIGNY, 2018) e da insurreição (COMITÊ 
INVISÍVEL, 2016). Com eles, é possível pensar a escuta distraída como prin-
cípio da escola (LARROSA, 2014).

A escuta, aqui, não é opcional.

4  Ao longo do texto, optamos por não trabalhar com modos de identificação das falas por 
acreditarmos que, diante da lógica identitária, as falas e histórias produzidas parecem 
estanques ou situacionais. Noutra direção, apostamos em uma perspectiva em que a 
fala pode transitar entre os corpos. Não interessa se uma fala é dita, em uma ou em ou-
tra escola, por uma diretora ou coordenadora; interessa, antes, que essas falas ganhem 
força por sua circularidade, por sua carga viral.
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Arrombo da humanidade

Encontramos, em todas as escolas, um conjunto de corpos que não 
conseguem controlar-se, inaptos, desde sua matrícula, a serem corpos-alunos. 
As famílias fazem suas investidas de alunização tanto quanto os professores, 
os pedagogos, as serventes, os vereadores e quem mais passar por essas ins-
tituições. Tentam alunizar essas crianças de atender a um padrão socioesco-
lar. Interessa que a humanidade savianística (Saviani, 2011) seja produzida e, 
para isso, os alunos precisam ser ensinados pelos grão-duques do saber, aque-
les que, evidentemente, conhecem os clássicos e garantem a qualidade do en-
sino via criação dos autômatos-estudantis, aptos a imitar o que lhes é exigido.

Isto é: na lógica de algumas pedagogias, interessa que a criança seja 
crítica, mas, ao mesmo tempo, ela reconheça que são os adultos que sabem. 
Para Saviani, deve-se, sim, ouvir, mas sempre em um sentido único. O saber se 
concentra naquele que se apropriou mais densamente da humanidade, naque-
le que foi hábil em explorar e conhecer os saberes científica e historicamente 
reconhecidos como clássicos para a vida.

Na lógica da produção de humanidade, o outro – o não humano – é 
sempre subalterno ao humano, é objeto manipulável pelo ser dito pensante.

No antropocentrismo, o humano é a figura do saber.
E isso muito nos assusta.
A escola, enquanto produção de humanidade, implica justamente essa 

figura do humano no centro do universo, ou, ao menos, como aquele que con-
figura o seu entorno para fabricá-lo. Em Saviani (2011), por exemplo, vemos o 
enaltecimento do trabalho intencional do professor que ensina a transformar o 
não humano (animal, vegetal, mineral, teórico, político etc.) em ferramentas 
para o humano. O humano é ressaltado tal qual no ensaio de Friedrich Engels 
(2006), em O papel do trabalho na transformação do macaco em homem, isto é, o hu-
mano afirma-se no ser capaz de usar os recursos disponíveis para fins próprios.

Não discordamos desse conceito de humano, mas, antes, leitores de 
Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011), destacamos que essa característica não 
é unicamente humana. Também as máquinas fazem isso a torto e a direito.

A máquina e os agenciamentos maquínicos em Deleuze e Guattari an-
tecedem, coexistem e existirão mesmo depois do humano. A máquina produz 
fluxos, desejos, forças, estratégias e mesmo relações entre corpos humanos 
ou não humanos. Para os autores, as máquinas existem em todas as direções 
e produzem a todo o tempo. A vida animal, vegetal, mineral, entre outros, 
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segue fluxos maquínicos e, ao mesmo tempo, se inscreve e altera esses fluxos 
continuamente. Insetos se cruzam tanto com vegetais quanto com minerais, 
para produzir vida tanto quanto o humano, que se vale de rochas e teorias 
para manter-se lúcido.

A questão deleuzo-guattariniana é que, para onde olhemos, vemos rela-
ções intrincadas entre humanos e não humanos, e não nos é possível ver uma 
relação tão centralizada quanto desejariam algumas teorias.

Antes e depois de qualquer humano, há musicalidade, afetos, jogos de 
poder, desejos, paixões, imitações, devires, mutabilidades, vidas. O humano é 
um dos elementos que compõem a vida e não é seu centro. Na lógica maquí-
nica, o humano relaciona-se com todos esses outros elementos e dificilmente 
é capaz de ser separado do que não é humano. Ou, como Lazzarato (2014, 
p. 35) destaca, mesmo “em nossas ações mais ‘humanas’ (falar, comunicar, 
escrever, pensar etc.) somos ‘assistidos’ por uma nova geração de máquinas”.

E a máquina, conforme lembram Deleuze e Guattari (2011), nada mais 
é do que o agenciamento que mantém a vida funcionando. Isto é, máquinas 
são motes que interligam corpos, pensamentos, desejos, modos de existir e 
trabalhar, mantendo tudo isso mais ou menos organizado. Uma máquina não 
para de produzir modos de operações e não pode existir sozinha. Estando 
sempre interligada a outras máquinas, é quase impossível de referenciá-las, 
todavia as vemos a todos os momentos.

Assim, se a questão para Engels era a de humanização a partir de nossa 
transformação dos arredores em ferramentas, a conceituação maquínica da 
vida propõe pensar no quanto os limites do humano não são tão detectáveis 
quanto o antropocentrismo prevê.

Daí, justamente, a ironia do conto de Franz Kafka (1999), intitulado 
Um relatório para a academia. Levando a proposta de Engels – e posteriormente 
aprimorada por Karl Marx – ao limite, Kafka faz de um símio um humano 
em todas as suas capacidades pelo simples fato de que, apenas imitando o hu-
mano, o animal consegue fazer-se presente. O animal logo percebe: não há a 
possibilidade de fuga nem liberdade; então, o humano é sua única alternativa.

Essa nos é uma crítica peculiar.
Se a escola savianística visa produzir em cada pessoa a humanidade 

historicamente sistematizada, o conceito gerador de humanidade aqui é sim-
plesmente o de conhecimento dos saberes acumulados ao longo da história 
humana e de sua imitação/apropriação. Faríamos uma escola de excelência 
se conhecêssemos tudo o que nossos antepassados produziram e conheceram. 
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É claro, não acreditamos que os grupos da pedagogia histórico-crítica tenham 
essa perspectiva reprodutivista como objetivo final; estamos cientes de que, a 
todo o momento, Demerval Saviani e seu grupo clamam por liberdade e lutas 
de classe. Contudo, para jogar esse jogo, eles se submetem a um humanismo 
que não dá conta de outras formas de vida, que não dá conta das garatujas 
maquínicas, dos sons animalescos. Eles clamam por liberdade, mas de modo 
demasiado controlado e controlador.

O corpo produzido nessa pedagogia é do humano autocentrado. Falta-
lhe, como destacava Lazzarato (2014), a percepção do maquínico; e, ao mes-
mo tempo, Brian Massumi (2017) vai destacar: falta-lhe a intuição animalesca.

No animal, o jogo gira em torno da brincadeira e da capacidade de 
criar sons afetivos.

Em seu conto, Kafka zomba o humano em seu sentido de reduzir os 
ruídos dos sons assignificantes, dos rugidos e das gagueiras – “Conforme me 
disseram, devo ter feito muito pouco barulho, donde se concluiu que ou iria 
perecer logo ou que, caso conseguisse sobreviver aos primeiros tempos críticos, 
ficaria bastante apto a me amestrar” (KAFKA, 1999, p. 63) –, é justamente por-
que há uma crítica necessária a ser feita sobre a redução das sonoridades a falas.

Não é necessária nenhuma interpretação: o humano é aquele que perma-
nece quando as cacofonias são reduzidas a linguagens cognoscíveis.

Seguindo os rastros kafkianos, Gilles Deleuze e Félix Guattari (2014) 
e Brian Massumi (2017) vão dizer justamente sobre o balburdio animalesco 
que, sob nenhuma hipótese, pode ser humanizado. O animal, destaca Massumi 
(2017), não é o ser irracional ou mesmo o sem intencionalidade como o antro-
pocentrismo apregoa. A vida animal, anuncia o autor, propõe modos afetivos 
de se relacionar que nós, humanos, parecemos ter esquecido. Em seu livro O que 
os animais nos ensinam sobre política, o filósofo procura na biologia apontamentos 
de pensar a brincadeira como um dos modos mais políticos de estar na vida. 
Segundo ele, o brincar não é uma imitação simplória da vida adulta. Brinca-se 
para expandir as capacidades cognitivas, para que o corpo aprenda, de modo 
intuitivo, aquilo que o pensamento pode demorar para processar.

Na brincadeira animalesca, dois corpos se colocam em um estado afe-
tivo em que os limites do real são borrados no abanar de rabo, no bater de an-
tenas de uma cigarra ou no eriçar de penas de um pássaro. Os animais, com-
pletamente alheios aos objetivos ou à intencionalidade, brincam não visando 
a algo; sendo assim, a brincadeira se consagra no afeto brincante, no modo 
como um animal encara o outro e o convoca àquele tempo inevitavelmente 
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“perdido”. Ambas as partes envolvidas se sabem brincantes e, por isso, não 
produzem afeto além de modos expansivos de existir.

Em miúdos, brinca-se para ultrapassar qualquer limite do real.
De modo similar, embora em outra direção, Deleuze e Guattari (2014) 

apontam que os animais, apesar de incapazes de enunciar falas compreen-
síveis ao humano, produzem sons coerentes com suas capacidades políticas 
e isso nada tem a ver com um rato que entende outro rato. Essa afirmação 
poderia ser feita por qualquer biólogo. Antes, leitores da animalidade kafkia-
na, os autores afirmam que a questão é produzir um som tão radicalmente 
político-afetivo, que toda e qualquer forma de vida seja afetada por essa sono-
ridade, sejam pedras, animais, plantas, humanos, máquinas, pensamentos etc.

Uma vez que os animais perdem a capacidade – de produzir sons gros-
seiros e afetivos, de gingar na brincadeira – e passam a inserir nas relações a 
tal intencionalidade que a tudo objetifica, tal qual o símio do conto de Kafka, 
eles percebem: “É tão fácil imitar as pessoas!” (KAFKA, 1999, p. 59).

Eis, então, crianças comportadas, ou, antes, as crianças que imitam 
com perfeição o ideal de humano em uma sala de aula.

O professor criado pelas pedagogias geralmente é não apenas o dono 
do saber como na história criada por Manoel de Barros e Martha de Barros 
(2007), isto é, a figura de uma pessoa bonachona e cheio de certezas, a Dona 
Lógica do Saber. Não, para a maioria das lógicas pedagógicas, exige-se que o 
professor seja o adulto responsável, seja aquele que esteja sempre certo – ou 
ao menos que tenha controle sobre seus erros –, que mantenha uma postura 
neutra diante de seus alunos e dos saberes e que, afinal de contas, tenha sem-
pre uma palavrinha extra para falar, dando, assim, o tom da moral da história.

Esses professores tão bem-intencionados vão ainda mais longe: se 
Saviani lhes dá todo o acorde para serem os donos do saber, Lev Vigotski 
(2012), como maestro, rege o coral das vozes que podem ser ouvidas e das 
outras, as anormais, que devem, no máximo, fazer o coro.

Nessas escolas, os professores, mediando esse coral depravado, sujei-
tam cada pequena voz de acordo com o que as bases curriculares dizem ser 
viável ou não. E para cada voz demasiado grave ou fina e para cada aluno de-
safinado ou áfono eles criam regras de tratamento para a anormalização das 
crianças. Se, em Vygotsky (2012), o anormal podia ser compensado, na nova 
onda de crianças anormais, a compensação é desvirtuada alto e bom som: 
“Eu já falei que não quero ouvir sua voz”.

Nenhum professor, em particular, diz essa frase, mas, a todo o momento, 
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ouvimos esse bordão nas escolas.
Na melhor das hipóteses, as escutas desses corpos são afinadas.

O volume do coral

Existe escuta para além da mordaça? Das salas “produtivas” em que só 
se ouve o pincel sendo riscado no quadro, ou, no máximo, as respostas cor-
retas às perguntas? A escuta escolar é sempre uma questão de interpretação, 
mediação e intervenção?

Jorge Larrosa (2014) sugere pensar as crianças como produtoras de ba-
rulho, de algazarra. Para o autor, as conversas atravessadas seriam corpos pro-
duzindo afetos, relações de cuidado, de atenção, de brincadeiras e de sentidos. 
As crianças que, em sala, copiam conversando, cantando, implicando com 
outras nada fazem senão entrar em possibilidades de escutas. A sala do “auê”, 
da bagunça ou da fofoca faz sucesso não por ser espaço em que professoras e 
professores não fazem nada, mas porque ali as possibilidades são ampliadas. 
Assim, um corpo não entra numa conversa bem-intencionado – a intenção da 
escuta, para ele, não presta para muita coisa! –, antes, entra “distraidamen-
te, quer dizer, com uma atenção tensionada ao máximo, mas se mantendo 
como atenção pura, como uma tensão que não está normatizada pelo que 
sabemos, pelo que queremos, pelo que buscamos ou pelo que necessitamos” 
(LARROSA, 2014, p. 38).

Talvez seja essa escuta distraída que faça, por exemplo, um professor 
chegar ao fim do ano letivo e escrever uma carta para cada um de seus alunos. 
Uma carta simples, sem muitas pretensões, apenas com um texto falando de 
coisas boas e bobas de cada criança. Talvez isso também tenha a ver com 
um professor que, vendo muitos de seus alunos preferirem passar o tempo de 
recreio na sala, pensa em montar um corredor com muitos livros espalhados 
pelas paredes, convidativo até para aqueles tachados de “alunos especiais”.

Ora, mas, se voltamos à função da escola, tudo está mais que claro: 
essas escutas são demasiado despreocupadas com o futuro da humanidade. 
Se a escola tem a responsabilidade social de produzir o humano a partir dos 
saberes historicamente sistematizados, há de se reconhecer a figura da pro-
fessora e do professor como aquele que sabe. “No cheio do saber, não pode 
brotar nada” (LARROSA, 2014, p. 44).

Entra em questão o complexo de modelagem que cabe ao professor, 
modelador de respostas, conceitos, falas, escutas e, inclusive, silêncios. “É o 



Escola como produção de mund os
c u r r í c u l o s ,  i n s u r r e i ç õ e s  e  c o t i d i a n o s

43

segredo dos bons mestres: com suas perguntas, eles guiam discretamente a in-
teligência do aluno – tão discretamente, que a fazem trabalhar, mas não o 
suficiente para abandoná-la a si mesmo” (RANCIÈRE, 2013, p. 51), pois, 
nessa perspectiva, a escuta necessariamente é afinada.

A boa sala de aula, para essa escuta afinada, é aquela que tem um pro-
fessor encarnando o mestre socrático em cada fala: muita pose, muita fala, 
muitas perguntas e respostas pré-programadas, lançadas em sequência.

Figura 03: Escuta afinada.

Fonte: Produção própria.

Luiz Antônio Baptista (1997) falava de amoladores de facas como 
aquela figura pública que, discursando, acaba por nutrir ódio alheio. De modo 
análogo, talvez vejamos essas escutas afinadas como amoladores de facas que 
dizem quais saberes são viáveis e quais não. E, quanto mais afinada, mais 
competitiva fica a história.

No refinamento do coral, todos competem para ser maestro.
Se a criança não é afinada pela professora, ela é por sua turma que a 

engolfa no coral das vozes bonitas. Se, de algum modo, escapa aos colegas, é 
logo mandada à coordenação, onde a coordenadora, com voz de tenor, já vai 
logo anunciando a tragédia da opereta. Na persistência, as famílias são cha-
madas ao camarim com seus pedidos inconsoláveis de misericórdia, de apoio 
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redentor. E, se ainda se fizer audível em tom cacofônico, será, então, chamada 
a equipe pedagógica superior com suas múltiplas técnicas e instrumentos que, 
no fim, funcionam como apps de afinamento – por dois dias –, e as crianças 
não mais incomodam com suas vozes destoantes.

Mas, por favor, não fiquemos apenas na lógica do afinamento.
No plano das dissonâncias, encontramos, na verdade, uma cacofonia de 

vozes produzindo as mais infinitas possibilidades de escola. E isso, justamente, 
é o que assusta esses corpos tão certos de suas pedagogias. Numa escola onde 
uma turma faz, no fim do ano, uma lista de coisas legais e de coisas que ela não 
gostaria de repetir, a diretora, convidada para ver os elementos da lista, opta por 
fazer uma audiência imediata entre alunos e professores acusados. O problema 
é que, nessa conversa, apenas os professores puderam responder; afinal, as falas 
dos alunos estavam já no quadro, bem registradas e detalhadas.

O professor da turma pareceu morrer diante do julgamento.
Noutra escola, as alunas e os alunos reclamam, em uma assembleia, 

contra as preferências dadas às professoras e aos professores no refeitório. 
Reunidas, as crianças falaram sobre a incoerência de professores ganhando as 
melhores comidas, enquanto os alunos eram relegados às porções menores, 
frias e cruas. “É proibido isso, gente, vocês vão fingir que não lembram?”, 
bradou uma das alunas na assembleia.

Figura 04: A santa assembleia

Fonte: Produção própria.
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A resposta do corpo docente foi: “Vamos averiguar”.
O ano letivo acabou, e o resultado da audição foi arquivado.
Esses dois casos, entretanto, não morrem assim.
As escutas, quando possíveis, provocam mudanças no plano do curso 

da vida. Diante do tom acusatório da aluna, alguns professores começaram a 
ir para o recreio com as crianças e esperar que todos os alunos se alimentas-
sem antes de entrar na fila. O professor mortificado pelo julgamento docente 
encontra, depois de alguns minutos infindáveis, um modo de romper com 
aquela reunião, alegando uma prova surpresa ao pé do ouvido da diretora.

Curiosamente, o refeitório virou espaço de conversas entre alunos e 
professores, e a prova surpresa nunca foi feita.

Arrombo da escuta

Talvez aqui devêssemos fazer uma nota.
Durante todo o tempo nas escolas, duas coisas se tornaram bem evi-

dentes: a questão da escola, certamente, não é a de silenciar os alunos. Nas 
duas escolas, vimos diversas tentativas de criar canais de escutas com os alu-
nos. É de se dar crédito, por exemplo, ao processo de criação de assembleias 
estudantis e também o de criação de um grêmio estudantil nas escolas. Esse 
processo, decerto, não é pouco trabalhoso.

Contudo, parece haver escutas para alunos e alunas específicos.
Esse é o grande ponto.
Se nas escolas é mais provável que se escute a aluna “certinha” ou o 

aluno nerd, é preciso olhar quais são as táticas de criação de escutas desses 
corpos-alunos que nada têm de “certinhos”.

Conforme Carvalho e Roseiro (2015) discutem, existem corpos que, no 
decorrer da vida escola, deixam de ser alunas e alunos, para ocupar um lugar 
de “julgamento”, onde lhes é retirada a possibilidade de resposta. No entan-
to, como também é evidente, esses corpos são retirados das salas justamente 
por arrombar escutas, isto é, por não falar de acordo com os tons esperados. 
Se existe mesmo essa possibilidade destacada pelos autores de colocar certos 
corpos a nu nos termos agambenianos, esses mesmos alunos fazem de sua 
nudez gritos públicos.

Não importa o lugar, os arrombos da escuta continuam a se expan-
dir: são escritos nas mesas sobre alguma lógica louca da escola; são picha-
ções nas portas dos banheiros que dizem verdades cruas sobre a diretora; são 
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caricaturas feitas no verso das provas; são alunos que arrombam a porta no 
chute quando a professora diz que nenhum deles sairá para comer no recreio.

Se são os alunos certinhos que mantêm a preferência da escuta, os ba-
gunceiros de prontidão sabem muito bem fazer amizades, torrar a paciência 
do nerd da turma ou, quem sabe, ganhar a representação estudantil de suas 
turmas. Por vezes, o arrombo não é um ato violento, mas apenas uma jogada 
coletiva.

Nesses casos, o surto da escola parece ser ainda maior.
No fim do ano, um aluno de uma das escolas criou coragem para dizer 

a sua professora que ela era racista. Não houve tom acusatório ou mesmo 
uma tentativa de ofensa. O menino – um negro muito grande para sua idade 
– realmente parou do lado dela e contou um caso que ocorreu com ambos, 
dizendo que, para ele, aquilo era um traço de racismo. “Lembra quando você 
me colocou para fora e pediu uma suspensão da sua aula? Pô, eu tinha levado 
uma borrachada na cara e você não fez nada, ‘fessora. Eu falei com você e 
você não fez nada. Aí quando eu joguei nas costas dele, você me colocou pra 
fora e pediu suspensão. Não é um pouco estranho?” O aluno não estava so-
zinho; ali, do lado dele, estava o outro menino envolvido na história. Um era 
branco e o outro era negro. Diante da professora, naquele momento, nenhum 
dos dois ria, mas também não tinha o menor resquício de rancor. “Só queria 
mesmo que você pensasse nisso”, o menino concluiu. A professora olhou de 
um para outro, agradeceu pelo aviso e desconversou, mas, no fim do dia, ain-
da se matutava sobre aquilo.

Às vezes, os arrombos são essas falas que, mesmo cordiais, impedem 
nossas escutas de se afinarem. Podemos até não ter condições de ouvi-los, 
mas a insistência cacofônica nesses casos é tão grande, que qualquer voz afi-
nada perde o controle.

Vozes sem tom?

Em um diálogo gravado e transcrito no fim do século XX, Gilles 
Deleuze e Claire Parnet (1998, p. 12) discutem sobre a conversa e, não por 
um acaso, chegam a afirmar que, ao conversar com um livro, não se pode ter 
uma pretensão de postura ou de entendimento. “A boa maneira de se ler”, 
dizem eles, “é a de conseguir tratar um livro como se escuta um disco, como 
se vê um filme ou um programa de televisão”, isto é, não na intenção de com-
preender ou intervir em algo, mas de modo a sentir a vida.
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Isso, justamente, é como apostamos pensar a escuta.
Se dissemos antes que a escola, socialmente, foi imbuída de especifici-

dades, não podemos discordar disso. A escola tem, sim, um papel. Todavia, 
acreditamos mais na perspectiva de uma escola capaz de escutar o mundo em 
seus ruídos, gemidos, sussurros, balbucios, choros, gagueiras, gritos, grunhi-
dos, enfim, com amplas possibilidades sonoras e com os tons mais variados.

Aqui, a escola encontra, nesses barulhos produzidos pelo mundo, a sua 
função sensível, isto é, a sua função de cuidar do mundo, transformando-o 
para além da ordem e do progresso estabelecidos.

Na bagunça, os conceitos que se firmam repletos de saber perdem seu 
tom dogmático. Diante das piadas, brincadeiras, conversinhas de fundo de sala, 
gritarias no pátio, jogos na quadra, beijos escondidos na biblioteca, talheres 
arranhando pratos, apontamentos contextualizados ou não, falas esquecidas, 
enfim, ante toda barulhidade, a escola não pode ser um espaço militarizado. Se o 
Decreto 9.465, de 02 de janeiro de 2019, prevê que as escolas cívico-militares se-
jam promovidas, fomentadas, acompanhadas e avaliadas enquanto modelo de 
escola a ser aderido pelos sistemas de ensino municipais e estaduais (BRASIL, 
2019, art. 11, inciso XVI), propomos, em contrapartida, ensinar a fazer dessa 
balburdia cacofônica um modo sensível de encontrar a vida.

Afinal, apenas a vida vagabunda é capaz de fazer travessuras.
Em 1947, Fernand Deligny (2018) publica um livro maravilhoso, inti-

tulado Os vagabundos eficazes, em que faz um relato sobre seu período como di-
retor de um instituto de educação-correção de jovens. E, para que não restem 
dúvidas, Deligny acusa largamente seus alunos de vagabundos que ora fogem 
do trabalho, por isso aparecem à sua porta, ora fazem fanfarra pelas ruas, por 
isso são impedidos de fazer boas figuras públicas.

Em resposta, os alunos apontam-no como o maior dos crápulas.
Seja como for, Deligny mostra-nos, em seu trabalho, justamente o quan-

to a vagabundagem é indecorosa e, por isso mesmo, feia até seu último fio de 
cabelo, desordeira, travessa. O corpo-vagabundo é da ordem da delinquência, 
da insensatez, mantendo, em suas ações, o máximo possível do deboche.

Para se proteger da polícia e da prisão por reincidência, os meninos do 
Centro que iam à cidade levavam no bolso uma permissão devidamente 
datada e carimbada. Com essa permissão, exibida em qualquer ocasião, 
tentavam conseguir meia-entrada no cinema, dar voltas gratuitas nos 
carrosséis das feiras, não pagar o bonde, evitar fila nos guichês da esta-
ção de trem. E eles eram tão persuasivos, em sua alegria elementar de 
estar “em ordem” na participação de um grupo, que a extravagância do 
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oportunismo encontrava pouca resistência (DELIGNY, 2018, p. 67).

Talvez, justamente nessa cena, pensemos nos corpos-vagabundos de es-
cola. A questão em evidência não é a do vagabundo como aquele que abusa de 
sua malandragem, de modo a ferir as pessoas ou aquele que nada quer fazer. 
Ao contrário, o vagabundo é essa figura que brinca com as coisas sérias sem 
medo da imagem que possa produzir de si. É, por exemplo, aquele menino 
que, travesso, abraça a professora, lhe dá milhares de beijos para simplesmente 
conseguir ganhar uma bala. Não é nem de longe o menino mais comportado ou 
mesmo o que mais participa das aulas; todavia, é daqueles que colocam sempre 
um sorriso no seu rosto, por fazer algo que, sob certas lógicas, não deveria.

As crianças vagabundeiam simplesmente por questionar o sentido da 
ordem.

O termo incomoda, faz-nos pensar nas piores coisas. É preciso reco-
nhecermos que, ao pensarmos na figura do vagabundo, a imagem que nos 
surge é do corpo à toa, do corpo delinquente.

E, entretanto, a vagabundagem faz, antes, juras de amor às inquieta-
ções, às perguntas que não permitem respostas pré-fabricadas. Em uma única 
fala, por exemplo, um aluno pergunta se existem larvas vivendo no magma, 
pergunta por que não fazemos o processo de metamorfose dos insetos e ainda 
comenta as escaladas dele sobre os telhados das casas perto da igreja.

Diante de tal cenário, a escuta objetivada se perde, e o professor, se 
demasiado interessado, responde a apenas uma das perguntas ou logo manda 
o aluno prestar atenção.

Mas é preciso fazer uma ressalva: a vagabundagem não é simpática à 
ordem. Não se iludam pensando que vão encontrar corpos-vagabundos sorri-
dentes e dizendo “sim, senhor” ou “sim, senhora” nos corredores das escolas. 
Eles, quando cruzam conosco, usam tons cômicos, apelidos, cumprimentos 
estranhos.

Numa das escolas, uma aluna passa pelo corredor e, imediatamente, a 
coordenadora dá um salto. “Que short é esse?”, perguntou ela com seu tom 
mais controlador possível. “É o meu. Bonito, né?”, respondeu a aluna simpá-
tica. “Vai trocar isso agora!”. E, gentilmente, a aluna seguiu para o banhei-
ro. Alguns minutos depois, a aluna voltou, sorridente, com um short ainda 
menor. “Que merda é essa?”, perguntou a coordenadora, horrorizada. “Eu 
troquei”, disse a aluna. “Por um ainda menor!”, gritou a coordenadora. “Isso 
mesmo”, falou a aluna. “E, se me mandar trocar de novo, eu vou arranjar um 
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ainda menor que já está até separado na minha bolsa”. “É IMPOSSÍVEL!”. 
“Pois não me teste”, finalizou a aluna.

Para deixar claro: a aluna foi mesmo obrigada a trocar de novo. Inclusive, 
deram-lhe a parte de baixo do uniforme. Todavia, ainda assim, quando ela saiu 
do banheiro, a coordenadora não pôde deixar de soltar um grito: o short estava 
dobrado em mil pedaços e estava mais curto que os dois anteriores.

Às vezes, por outro lado, caímos na história das roupas das mães. Vira 
e volta, a coordenadora de uma dessas escolas se aventurou a ligar para a 
família diante do ultraje da roupa curta. “Quantas vezes já lhe disse para não 
vir para a escola com esse shortinho?”, esbravejou a coordenadora. E, imedia-
tamente, vai para a secretaria fazer uma ligação pretensamente emergencial. 
Mas a situação é quase sempre a mesma: a figura que aparece na escola é, 
claramente, a mãe da menina – suas roupas apenas diminuem.

Por conseguinte, a coordenadora sempre se irritava. Acreditava, piamen-
te, estar certa sobre o respeito às vestimentas. O que ela não percebeu, por sua 
vez, foi o quanto, nalguns casos, as imitações produzem efeitos insurrecionais.

De certo modo, alunas e alunos dados à travessura fazem isso o tempo 
inteiro: provocam pequenas insurreições escolares.

Figura 05: Vai ter shortinho sim!

Fonte: Produção própria.
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O Comitê Invisível (2016) propõe pensar que a insurreição não é a sim-
ples revolta. Logicamente, há um tom de revolta no ato insurrecional. Porém, 
a insurreição prevê corpos em conjunto, prevê uma ação entre pessoas com 
algo em comum. Na outra escola, por exemplo, essa cena do short foi também 
vivida por um grupo de meninas que, liberadas do uniforme para fazer um tra-
balho com tinta acrílica, vestiram shorts considerados muito curtos pela coor-
denação. Entretanto, ali, as meninas se juntaram. Elas não tiveram a ousadia 
da menina da outra escola de diminuir mais e mais o tamanho da vestimenta, 
mas também não aceitaram passivamente a voz da ordem. Reunindo todas as 
colegas de short e o professor delas, elas partiram para cima da coordenadora 
com olhar desafiador. A coordenadora cedeu, deixando com o professor ape-
nas o aviso de que não esperava ver nenhuma delas de novo.

Assim que chegaram à sala, a turma rendeu uma conversa sobre ves-
timentas, feminismo, lutas e sobrevivência da mulher de modo primordial. 
Nunca, antes, o professor tinha sentido firmeza em falar sobre esses assun-
tos com as crianças; contudo, ali estavam elas, dizendo-lhes, claramente, que 
aquilo não poderia passar despercebido.

Isso é o quê insurrecional, essa força que diz “BASTA!” para o contro-
le, para as escutas afinadas e amarras padronizadas.

A insurreição tem a ver com essa escuta distraída que percebe os limites 
do corpo. Quando conseguimos ouvir os gemidos, os sussurros que dizem 
“De novo?” em tom lamentoso, é, enfim, quando podemos dar ouvidos à 
insurreição.

Escutar com a pele

Na era da emancipação, da consciência, do trabalho e da coletivização 
da vida, o aluno perfeito é aquele que, individualmente, se isola e imita por 
um objetivo específico. E, sendo essa criança uma devota dos ideais da escola 
que vangloria o “humano”, ela pode, enfim, falar e ser ouvida. Imitando to-
dos os padrões lógicos da humanidade, ela, finalmente, fala nos conformes do 
coral regiamente orquestrado. De algum modo, espera-se que essa imitação 
seja, a um só tempo, inovadora e criativa.

Curiosamente, é nesse contexto de repetir esse estigma e de valorizar 
essa condição do humano que algumas teorias enaltecem a revolução.

Aí, talvez, alunas e alunos vejam, enfim, o fracasso dessa escola 
desconexa.
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Daí dizemos: toda vez que uma criança grita em sala sem qualquer 
motivo dito racional, que uma mãe ensina a sua filha a falar sempre mais alto 
ou que um grupo de adolescentes se reúne para escrever cartas malcriadas 
à escola, vemos, certamente, quês de insurreição que forçam a existência de 
escutas desatentas.

Ora, os insurgentes atravessam a linearidade aos risos e aos saltos. Se se 
espera que a humanidade seja linear, esses corpos produzem rompantes ani-
malescos, descobrem-se em meio a máquinas e não pretendem dominá-las; 
sabem-se apenas mais um corpo entre outros tantos, e isso não lhes ofende.

Riem-se de todo o desejo libertário.
Na insurreição, liberdade é a possibilidade de fazer contágio com ou-

tros corpos.
Ambos, vagabundo e insurrecto, recorrem à escuta a partir de tons e 

encantamentos que uma escuta distraída dá corda. Corpos verdadeiramente 
vivos arrombam as escutas afinadas.

Ali onde se esperaria feiura, encontra-se algo belo: a própria vida. Ao 
vagabundo, ao animalesco e ao insurgente o mundo e a vida são mais sensí-
veis, e a ordem serve para ser rompida por muitas travessuras, já que não lhes 
interessa nova ordem. Preferem, antes, bagunça na zoeira do que é viver.
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“SIM, SENHOR!”: 
REGULAR A VIDA NAS ESCOLAS MILITARES5

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Alexsandro Rodrigues

Limpeza de ordem

Tensoativos. Um termo químico comum ao ensino médio que nada 
mais é que uma substância capaz de interagir com o meio, indiferentemente 
de sua “filiação”, para limpar o alvo de todas as suas sujeiras, gorduras e 
impurezas. Tradução: tensoativos limpam. E, em escolas, a limpeza deve ser 
feita sempre com os materiais mais pesados, mais fortes. A vida na escola é 
tão invasiva, tão cheia de germes e vírus, que os tensoativos funcionam sem 
trégua, sendo substituídos um após o outro, sem horário para descanso.

Esse é o cenário político atual nas escolas: um grupo de ‘limpeza’ ins-
tala-se em cada corredor, em cada sala. São professoras e diretoras, mas tam-
bém alunos, familiares, serventes, cozinheiras, porteiros. A “limpeza” não é 
da ordem de manter o chão limpo, mas a de manter a escola limpa dos germes 
da vida. A limpeza é da ordem das ideias.

Quando sensatas, as ideias são zombeteiras por excelência (Corazza; 
Aquino, 2011), não cortejam com as formalidades, com os rituais seculares e 
com os cenários demasiado apaziguantes.

Daí o perigo da escola e, por consequência, a necessidade de corpos 
tensoativos no cenário político atual: temendo uma corja de corpos desajusta-
dos em movimento, as políticas educacionais passam a multiplicar as figuras 
das limpezas sociais. Há um perigo inerente em todos os cantos e, para evitar 
as ondas de assaltos dos germes da vida, instaura-se uma rede de limpeza e 
securidade. No plano da escola, institui-se a escola militar como modelo a ser 

5  Esse texto foi publicado originalmente como artigo no periódico Educação & Realidade 
(v. 45, n. 3, 2020, ISSN: 2175-6236), sob o título de “Ordem, limpeza e germinação: 
regulação da vida nas escolas cívico-militares”.
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seguido para as escolas civis (Decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2019) e, como 
se isso não bastasse, apontam um retorno de uma nacionalidade nostálgica 
que deveria ser celebrada com a entoação do hino nacional (Estadão, 2019). 
Associado a essa formação peculiar normatizada, os pressupostos religiosos, 
militares e econômicos servem de amparo para conduzir as limpezas ideoló-
gicas, afetando os modos de vida, os modos de fazer e até mesmo os métodos 
de ensino nas escolas.

Encontramo-nos, no início de 2019, diante dessa cena quase cômica 
em que o professor é ameaçado constantemente pelas figuras políticas e cul-
pabilizado pelos problemas sociais. Somos atacados com contingenciamen-
tos econômicos e com discurso de ódio; fomos chamados de doutrinadores e 
nossos alunos foram convocados a usar seus celulares para filmar nossas aulas 
com o maior dos tons acusatórios.

E não tememos nada disso.
Esse texto não é um artigo científico em seu sentido padrão, não se 

trata de um resultado de pesquisa, mas, antes, trata-se de uma fabulação sobre 
a escola. Propomos, no lugar, criar cenas de escolas com base em notícias e le-
gislações educacionais criadas nesse contexto da multiplicação e aplicação de 
tensoativos. Partimos do princípio de que somos, sim, de alta periculosidade, 
ou, do contrário, não seríamos tão enfaticamente atacados à luz da governa-
mentalidade em vigor. O atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
declarou que o país já atingiu sua quota de doutorados em humanidades e, 
portanto, deveríamos começar a aceitar o fim das bolsas de pesquisa nessa 
área, visto que, para ele, não há pesquisa de impacto nas ciências humanas 
(Carta Campinas, 2019). Em entrevista pública realizada nos Estados Unidos 
da América, na manhã de 15 de maio, a figura presidencial brasileira chamou 
todos os manifestantes que se punham nas ruas em prol da educação de “uns 
idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra 
de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades 
federais do Brasil” (G1, 2019), alegando que desconhecemos cálculos ma-
temáticos simples ou composições químicas ordinárias. Isto é, tal qual sua 
gestão afirmou a todo o momento, negam-nos toda possibilidade de criação 
e de compreensão do mundo em termos de conhecimento científico. Daí sua 
ênfase em colocar a escola militar como primórdio da educação. E, se a escola 
foi chamada à militarização, também nos sentimos convocados a esse espaço 
de excelência e organização/padronização. A escola militar, na perspectiva 
do governo em vigência, é o espaço máximo dos saberes e da ordem, quiçá 
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da obediência. Fazem tudo sem questionar, ou, quando questionam, é apenas 
para atingir maiores notas ou demonstrar maior competência.

Todavia, advindos de uma perspectiva teórica que não toma o controle 
como instância máxima da vida, não acreditamos que a militarização con-
seguiria dar conta de todas as insurgências e insurreições. Na verdade, nem 
sequer desejamos isso.

Encontramos, em Michael Hardt e Antonio Negri (2016) e em Gilles 
Deleuze (2013), o amparo teórico de dizer que a vida antecede qualquer ten-
tativa de controle, que, antes de o poder se exercer regulando a vida, a vida 
se espalha. Poder-se-ia dizer que ela é, de algum modo, caótica, ainda que se 
agrupe e forme modos de vida coletivos. E isso é justamente o que o controle 
teme.

Quando há um investimento em larga escala à militarização das esco-
las, vemos, certamente, o medo que os poderes têm da vida. Não somos nós 
que tememos o poder, mas eles que nos temem. Daí a necessidade de utili-
zar tensoativos cada vez mais potentes, sejam esses aparelhos tecnológicos 
de comunicação ou vigilantes de corpo-presente. Na política de militarização 
da vida, os sujeitos são encharcados de ideologias normalizadoras. Os que 
persistem – alunos e professores que passam pela higienização e sobrevivem 
– são ditos desajustados.

Nosso interesse é justamente este: fabular as insurreições escolares onde 
a militarização é mais latente. Interessamo-nos pelos desajustados, pelos cor-
pos insurgentes, pelos corpos resistentes aos tensoativos. Se as políticas atuais 
querem a obediência insana – Ordem e Progresso! –, exercitamos histórias em 
que as fugas são reais, em que os corpos são cobertos da lama que compõe o 
viver.

Convite feito, cantemos o hino.

Tensoativo: princípio químico de regulação da vida

– Chamou, senhor?
Assim começa a cena entre um menino de 13 anos e o diretor.
– O senhor foi acusado de ter arquitetado a execução do hino nacional da data 

de hoje no horário de entrada – apresenta o diretor – Confirma seu dever?
– Sim, senhor – é tudo que o menino responde.
Os dois ficam encarando-se.
A cena, a olhares estrangeiros, não passa de uma conversa entrecortada entre 
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duas pessoas. O olhar do diretor, porém, é um misto de desgosto e estranhamento. As 
respostas do aluno são exatamente aquelas que ele aprendeu naquele espaço: curtas e 
precisas.

– Você está ciente de que a execução do hino nacional deve obedecer a um padrão 
regulamentado por nossa legislação? Está ciente de que o desrespeito à execução do hino 
é cabível de punição?

– Sim, senhor.
O diretor senta-se, mas não faz sinal para que o aluno faça o mesmo.
Os dois ficam um tempo se encarando.
– Sua punição já foi definida – ressalta o diretor – A muito contragosto, concor-

dei com seus pais em mantê-lo em nossa escola. Saiba, todavia, que até o final do ano, 
você terá um tempo de dedicação extra em nossa instituição.

– Sim, senhor – respondeu o aluno novamente, sustentando o olhar na face do 
diretor.

– Você se responsabilizará por completo da execução do hino semanalmente, 
devendo chegar às 6 horas no colégio e apresentar-se devidamente às 7 horas com os 
demais colegas de sua turma.

– Sim, senhor.
– Deverá escolher quem vai hastear a bandeira e fazer a vigília durante a 

execução.
– Sim, senhor.
– E acompanhar o treino da banda para execução especial nas primeiras quin-

tas-feiras de cada mês, quando a banda passará a tocar o hino.
– Sim, senhor.
– Em cada treino da banda – sibilou o diretor.
– Sim, senhor.
A irritação já começava a se fazer presente na face do diretor.
– Mais alguma coisa que eu possa fazer, senhor? – perguntou o aluno após um 

longo silêncio. Em sua voz, apenas o monótono tom militar escapulia.
Silêncio.
– Duas vezes por semana, você deverá ficar disponível para ajudar todos os pro-

fessores com o que eles precisarem e só poderá sair depois que todos eles deixarem o 
prédio.

– Sim, senhor.
Os olhos do aluno nem sequer titubeavam, sustentando a raiva do diretor 

placidamente.
O silêncio arrastou-se ainda mais.
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– Dispensado.

O diálogo acima é o limite da rigidez militar. No menino, não há quase 
nada além da possibilidade de resposta imediata no curto e seco Sim, senhor! 
O menino põe-se completamente a serviço do que lhe pede a hierarquia. Tudo 
o mais ele descarta.

E talvez justamente isso irrite o diretor.
Diante de uma cena que deveria ser ameaçadora, o aluno não hesita 

um único segundo. Apesar de saber estar em situação desfavorável, ele clara-
mente não teme nenhuma alternativa que possa cair sobre ele. Contrariando 
a lógica agambeniana da vida nua, há, sim, vida passível de ser vivida quando 
o elemento humano é retirado do corpo (Agamben, 2010). O diretor, juiz da 
cena, é quem coloca o corpo no lugar da vida nua, daquele que não pode 
responder às ações que são tomadas contra ele. E o corpo age exatamente de 
acordo com os conformes: nada responde, vale-se da linguagem apenas com 
o que lhe é permitido. Entretanto, o corpo não padece quando lhe roubam 
toda a afirmação política; antes, ele aprende que há políticas mesmo onde a 
linguagem é inexistente. O diretor endossa as punições, aumenta, cria casos 
e cenas, mas o menino continua onipotente em sua obediência: ouve a tudo e 
com tudo concorda, ainda que, fazendo isso, ele faça justamente o contrário 
do que dele se espera. Obediente, a criança se opõe ao esperado, ao medo 
previsto diante da punição.

Certamente, é diante dessa força quase vulcânica que o medo controla-
dor cria campo, para que os tensoativos se espalhem e exerçam seu trabalho.

Os tensoativos, nesse modelo de escola, são aplicados despudorada e 
explicitamente. A proposta desse modelo de colégio é o controle de todas as 
formas de insurreição. Deleuze (2013) dizia que cedo as propostas identitárias 
de disciplinarização não mais funcionariam. Em seu texto, Gilles Deleuze 
anunciava que o controle passaria a exercer de modo mais tático, não mais bar-
rando o que extrapola as regras, mas agindo antes da quebra dos limites. Isto 
é, se, em Foucault (2014), a sociedade disciplinar era a sociedade que alinhava 
a arquitetura com os limites da vida e afirmava o “não” como modo de pro-
dução, na sociedade de controle, a vida é produzida menos por sua negação e 
mais por sua constante ameaça.

Na lógica do controle, criam-se ameaças passivas para que o corpo 
tema qualquer fuga, evite qualquer escapulida. Esse é o trabalho dos tensoati-
vos: garantir a higienização constante, ainda que nada se suje.
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Os tensoativos tentam, a todo o modo, prever as fugas.
Mas sua ação é limitada a sua especificidade e à tensão superficial, às 

interferências e aos vírus que se infiltram nos agenciamentos.

– E aí, como foi?
– Hahaha, foi exatamente como a gente imaginava – respondeu o menino – Ele 

falou, falou, falou... e tudo o que eu respondia era...
– “Sim, senhor” – responderam os dois em uníssono.
Ele estava agora no refeitório com um grupo de amigos que esperavam ansiosos 

aquela história.
– Hahahaha, vocês tinham que ver a cara dele – o menino continuou – Consegui 

manter o tom correto da saudação em todas as respostas. Cara, já nem sei mais quantas 
punições acumulei. O doido falou umas 20, pelo menos!

O grupo todo riu.
– Tu sabes que só escapou dessa por causa de bufunfa, né?
– E da posição do teu pai.
– Ué, e para que eu tenho uma família podre de rica e um pai coronel se não for 

para torrar a paciência de uns?
– Qualquer hora tu vais se lascar, mano, cuidado!
O menino abriu ainda mais o sorriso ao ouvir isso.
– Tô ligado, cara, mas são quatro gerações de Fonsecas aqui. Já nem sei mais 

quantos Deodoros minha família criou, cara. Não posso sair dessa joça não, tenho que 
ir até o final para fazer um inferno aqui. Nesse momento, eu sou só mais um...

– Só mais um desajustado, só se for. HAHAHAHA.

Aqui, talvez, deparemos com o campo de batalha.
Se, na lógica do controle e da disciplina, a regulação é efetuada pelos 

tensoativos e a punição é cargo da hierarquia, topamos, continuamente, com 
corpos desajustados. Na química, as moléculas tendem a buscar equilíbrio 
para garantir sua estabilidade, reagindo umas com as outras para se auto-or-
ganizarem. Os tensoativos, por sua vez, atuam também produzindo estabili-
dade, mas quebrando a tensão superficial e reorganizando as estruturas em 
uma nova ordem higienizada.

Elimina-se a tensão, corta-se qualquer princípio de atividade díspar. 
E, com isso mesmo, a vida, que nada tem de univocidade (Comitê Invisível, 
2016).
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Quimicamente falando, as substâncias tensoativas funcionam efetuan-
do uma quebra na estabilidade vigente e criando uma nova estabilidade a 
qualquer custo. Socialmente falando, estamos diante de uma necessidade en-
sandecida das políticas de governo de acabar com as instituições públicas para 
criar uma nova ordem militar-econômica que se afirma estável e de maior 
qualidade.

Se os tensoativos têm um papel de limpeza, somos todos sujos nessa 
lógica militar-economicista.

Em 2018, a campanha presidencial de Jair Messias Bolsonaro foi toda 
voltada para atacar as figuras denominadas ‘esquerdistas’. Fomos atacados de 
vários modos, tendo aulas filmadas e tendo professores mandados embora, 
passando a ter maior vigília de familiares por causa dos conteúdos de nossas 
aulas. Fomos chamados de doutrinadores, o que, no português popular, pas-
sou a significar algo sujo e perigoso.

Daí, então, nossa estreita ligação com a sujeira e com os tensoativos, 
isto é, com a horda de vigilantes e de políticas de fuzilamento da educação. 
Por sermos imundos, somos enfrentados continuamente e ameaçados de lim-
peza sob diversas óticas. O projeto de lei Escola Sem Partido6 – que frequente-
mente é adaptado e colocado à apreciação em diferentes projetos de lei e em 
diferentes municípios e estados – é, antes de mais nada, uma limpeza de mo-
dos de fazer educação. Ao nos acusarem de professores doutrinadores, nada 
mais fazem senão nos chamar de sujeira germinal.

E o que espalhamos na condição de corpos-sujos é simplesmente o 
anúncio de experiências corporal-afetivas de ordens diferentes. Na conversa 
com os amigos, um dos colegas do menino Deodoro da Fonseca o chama de 
desajustado, e, se a função química do tensoativo é criar e manter a nova or-
dem, o termo talvez faça sentido. Ali, desajustado não é por ele não se ajustar, 
mas, antes, por ele não aceitar que a vida se reduza às novas regras, ao novo 
regime.

O desajustado é da lógica da sujeira que gruda, de quem trava batalhas 
para sobreviver.

Isso se parece com uma lei física. Quanto mais a ordem social perde seu 

6  O Projeto de Lei “Escola sem Partido” foi apresentado pelo então senador capixaba 
Magno Malta. No projeto, a proposta baseia-se na retirada de todos os vieses ideo-
lógicos do trabalho pedagógico. Todavia, em uma leitura atenta, percebe-se que essa 
retirada cabe somente ao trabalho pedagógico associado mais à esquerda, ao processo 
de multiplicação de culturas e religiões minoritárias e a toda forma de pauta humanista.
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crédito, mais ela arma sua polícia. Quanto mais as instituições se re-
traem, mais vigilantes colocam. Quanto menos as autoridades inspiram 
respeito, mais elas procuram nos manter em respeito pela força. [...] A 
manutenção da ordem é a atividade principal de uma ordem já falida 
(COMITÊ INVISÍVEL, 2017, p. 135).

Germes da vida

Um dos professores da escola entra na sala – Geografia –, um dos professores 
mais linha dura da instituição. Entra, olha direto para Deodoro e diz que o aluno deve 
ficar um tempo a mais ao final da aula. Todos os alunos sabem o que esperar.

– Sim, senhor – é tudo que ele responde.
Quando a aula acaba e os alunos se dirigem ao refeitório para o almoço, Deodoro 

se aproxima da mesa do professor enquanto seus colegas se afastam. Ao mesmo tempo, 
uma série de aparelhos de celular toca o hino nacional em uma versão pouco usual. 
Batidas de funk invadem a sala enquanto todos os alunos se afastam dali. A postura de 
Deodoro é a mesma. Não pisca, não sorri.

O professor irrita-se, mas nada faz. Apenas lhe passa um trabalho extra como 
forma de punição. Um, dois ou três.

– Dispensado.

Pouco importa quais são nossas formas de luta, nossos possíveis de 
resistência, um corpo sempre cria modos de viver, mesmo estando no olho 
do furacão.

Eis o conceito de resistência.
Gilles Deleuze e Claire Parnet (1998) fazem exatamente essa constata-

ção, ao falarem da política de vida. Não há, segundo eles, uma só força que 
não reaja ao conjunto de forças que atuam sobre ela e, com isso, não crie uma 
condição de vida que lhe seja própria. Viver é, minimamente, criar condição 
de multiplicação de sua existência.

Vemos assolarem em 2019 ataques locais e mundiais sobre as possibili-
dades de existência. É bem verdade que boa parte da Amazônia, do Pantanal 
e do Cerrado jamais poderá ser recuperada e muitas espécies de animais e 
vegetais terão sérios problemas em recuperar seus habitats, todavia a vida é 
criativa o suficiente para criar estratégias viscerais de sobrevivência.

Também isso é o que fazemos nas escolas e é o que faremos nas 
cívico-militares.

Se a proposta dos tensoativos é reduzir o nível de tensão superficial 
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num caldeirão de heterogeneidades, a função da vida é fazer proliferar fun-
gos, bactérias e germes entre aquelas substâncias. Diante de uma política de 
aumento neurótico no número de agrotóxicos usados em plantações, deparar 
com uma lagarta em uma folha de alface parece ser o ápice da resistência 
vital.

É preciso que tenhamos a força de uma lagarta, de uma barata, de um 
fungo para passarmos despercebidos por entre os olhos policialescos que vi-
giam e regulam as atuais políticas educacionais.

Em miúdos, recusamos, de imediato, toda a ideia de paz, tranquilidade 
e segurança veiculada pelos discursos oficiais, pelas lógicas globais de desen-
volvimento. Não há paz possível quando toda a vida difere infinitamente.

A ilusão de paz – por vezes anunciada por políticas de securidade, ou-
tras vezes por lógicas quase eugênicas – faz o serviço de criar um inimigo 
comum com o qual deveríamos nos digladiar até o fim da própria existência. 
Ou seja, a paz só seria possível por meio de uma morte infinita, manchando 
a existência de corpos com a não vida. Por isso, enfrentamos, tão avidamente, 
as lógicas de limpeza, a promoção de tensoativos nos processos de aperfeiçoa-
mento do trabalho pedagógico, da vida escolar. “Abandonar a ideia de paz é 
a única paz verdadeira” (Comitê Invisível, 2016, p. 45). A paz, garantem os 
autores, não é sinal de bondade, mas antes “ou uma profunda burrice ou uma 
completa má-fé”, visto que a “recusa tática do confronto é ela mesma uma 
astúcia de guerra” (ibid., p. 168).

Paradoxalmente, essa afirmação é demasiadamente ética.
Em 2013, muitos manifestantes que participaram das jornadas de ju-

nho tornaram-se presos políticos por se rebelarem contra as formas do go-
verno em gestão na época (Mendes, 2017). Conforme consta o relato de um 
desses prisioneiros políticos, a estética dos açougues da carne humana é de-
masiadamente limpa e calma. “Daquele lugar, fixei as paredes brancas, o am-
biente gelado, hostil. Tudo muito limpo, contrastando com o conteúdo do que 
ali é praticado” (Mendes, 2017, p. 54).

Ora, se damos ainda a esse corpo a preocupação elencada por Antonio 
Negri e Michael Hardt (2016) de que vivemos hoje pela busca infinita da 
securidade, damo-nos conta de que a paz é uma produção forjada que mais 
nos trancafia que efetivamente nos permite viver bem. Sob a lógica de temer 
a tudo e a todos, fazemos do homem hobbesiano um corpo lunático que mul-
tiplica os lobos ao infinito, onde medo se tornaria “um significante vazio, no 
qual todos os tipos de fantasmas amedrontadores podem aparecer” (Negri; 
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Hardt, 2016, p. 39).
Se o medo indica um desafio para alcançar a paz, jamais poderíamos 

desenhar um cenário pacífico quando o medo habita tudo e a todos, quando o 
medo se torna uma ameaça para que os corpos ajam de tal ou qual maneira.

Às ameaças que nos jogam, somos obrigados a dizer o vazio Sim, senhor.
Mas com quais forças e efeitos dizemos esse Sim, senhor?

Aula de matemática. Bháskara sempre fora um dos professores favoritos da tur-
ma. Naquele dia, estranhamente, seu rigor estava metódico.

– Quem eu chamar, venha aqui pegar sua prova.
O professor começa a chamá-los.
– Deodoro.
O menino se levanta.
– Precisa estudar mais, Deodoro. Sabe disso, né?
O garoto olha para sua prova com um grande 10 ilustrado na prova.
– Não vê isso daqui? Quão grotesco é isso? – o professor pergunta batendo o dedo 

em um canto da prova.
Ali, no escondido, estava uma cifra com um arranjo que ele conhecia bem.
– Acho bom que você se dedique mais a isso. Não quero ter que conversar com 

você de novo.
– Sim, senhor – responde o menino, dessa vez quase sem forças.
O menino ficou todo encabulado e sentou-se. Achava que tinha alguns aliados 

entre os docentes da escola também. Pelo visto, enganara-se. Assim que se sentou, uma 
de suas amigas pegou a prova dele para olhar. O queixo dela caiu na mesma hora.

– Fonseca! Viu isso daqui? – ela sussurrou para ele.
– Claro que vi, não ouviu o esporro que levei por iss...
Embaixo da cifra, um recado: “Belo batuque semana passada”.
Vou me dedicar, pensou ele.

 Diz-se, hoje, de uma cultura de paz com tanta ênfase que chega a 
evocar brilho nos olhos ou lágrimas peroladas. Contudo, diante da paz, nada 
mais fazemos que aquiescer. O corpo pacífico é o corpo de resposta impossí-
vel, de concordância eterna. A nosso ver, isso nada mais é que a produção do 
vazio de vida. Porque isso é o produto de uma paz pretendidamente verdadei-
ra: a não vida ou, no mínimo, uma vida pacificada, uma vida controlada.

No fundo, a rejeição da guerra só exprime uma recusa infantil ou senil 
em admitir a existência da alteridade. A guerra não é a matança, mas 
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sim a lógica que regula o contato de potências heterogêneas. Ela é trava-
da por todos os lados, sob inúmeras formas, e na maioria das vezes por 
meios pacíficos. Se há uma multiplicidade de mundos [e de estéticas], 
se há uma irredutível pluralidade de formas de vida, então a guerra é 
a lei de coexistência nesta terra (COMITÊ INVISÍVEL, 2016, p. 167).

Pacificada, faltaria à vida a coragem da discordância, de rir mais alto, 
de incomodar o outro. Ou melhor, não faltaria a coragem, e sim a possibilidade 
qualquer de dissonância.

E, caso ainda reste alguma dúvida, lembremos apenas ser em nome da 
paz que nos morros se ouvem disparos de fogos de artifício sem nenhuma luz 
brilhante no céu. Nos termos de Rolnik (2018, p. 71), deparamos com esses 
autodeclarados pacificadores que não são senão “traficantes de receitas de 
uma paz redentora”.

De certo modo, espera-se que se lance sobre os corpos um mugentsu-
kuyomi7 tal qual um certo vilão de mangá queria lançar sobre a humanidade. 
Presos na ilusão, viveríamos sonhos eternamente felizes e imutáveis. A vida 
dentro do tsukuyomi infinito não permitiria deriva, jamais deixaria de ser a 
mesma que já conhecemos. A bem da verdade, veríamos apenas coisas boas, 
entretanto a vida não mais conheceria mutações – tradução  – a resistência 
deixaria de existir. Estaríamos todos capturados por organelas isoladas e in-
comunicáveis, vivendo o sonho da paz irrestrita: “Os laços desse mundo com 
o destino foram cortados”, anuncia o vilão, “Todos... a sua dor... o seu sofri-
mento... o seu vazio... eles foram desligados de tudo isso”. Eis que a defesa de 
uma paz tirana é a mesma aclamada no ocidente por todas as organizações 
mundiais que declaram sua preocupação com o humano: o fim da guerra, o 
fim da dor, o fim da morte. Qualquer corpo a questionar isso é respondido 
tal qual aquele vilão falava: “Quem é você para interferir na felicidade dos 
outros?” (KISHIMOTO, 2014, p. 13).

Viver em um sonho é o que se diz dos corpos capturados pelo tsukuyo-
mi, dos corpos esvaziados de vida em uma paz célebre eternizada.

Ora, desse modo é que nos perguntamos, então, quais seriam as fun-
ções da escola diante desse cenário de militarização das instituições de en-
sino. Sabemos que, secularmente, a escola esteve associada à ação de ensi-
nar. Decerto, ninguém recusa que o papel prioritário de uma escola seja esse. 
Como professores, ensinamos por condição de sobrevivência.

7  O mugentsukuyomi é um tipo de ilusão criada por um sábio milenar que usou a luz da 
Lua como fonte de sua arte ilusória. Desse modo, uma vez completada a ilusão, não 
haveria modos de as pessoas ao redor do mundo escaparem de sua habilidade.
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Todavia, o que querem as escolas militares? Estaríamos diante de um 
retorno à meritocracia tecnicista?

Em uma tentativa de chacota pública da categoria de estudantes, o pre-
sidente eleito Jair Messias Bolsonaro diz que estudantes não sabem sequer a 
fórmula da água ou realizar o cálculo de 7x8. Poder-se-ia dizer, com efeito, 
que talvez uma criança na educação infantil não conhecesse, efetivamente, a 
fórmula da água ou pudesse fazer tal cálculo. Isso seria ainda viável em alguns 
outros estágios da vida escolar. Todavia, ao fazer a crítica, o presidente esco-
lhe aludir a crítica aos alunos universitários. O que chega a ser tragicômico.

Obviamente, não apenas a crítica foi muito mal recebida, como tam-
bém respostas ácidas foram dadas ao presidente.

Em resposta à pergunta, os dois ministros da Educação – Ricardo Velez 
e Abraham Weintraub – parecem investir, sem enrolações, que o que eles que-
rem é mais dinheiro para as instituições privadas de ensino. Não se trata de 
um desejo de escola, de uma visão de educação, mas de um destino de verbas. 
E isso fica bem evidente quando, por exemplo, a PEC do Pacto Federativo, 
proposta por Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, pre-
vê a desobrigação do poder público em criar escolas em regiões de carência 
para cobrir certos níveis de desigualdade social (Folha de São Paulo, 2019).

Nas narrativas do presidente eleito e das suas políticas de governo, o 
país encontra-se em crise por percalços econômicos deixados pelos governos 
anteriores e, para tanto, seria preciso ter um crescimento educacional condi-
zente para que a economia se desenvolvesse.

Para tanto, sua resposta é a militarização dos corpos e o desenvolvi-
mento tecnocrático do conhecimento.

Em relação à militarização do corpo, é preciso que enxerguemos o cor-
po não apenas como isso que me é imediato ao toque. Somos corpos, mas, ao 
mesmo tempo, compomos outros corpos na relação com as pessoas, coisas, 
ideias e afins. Um corpo é expresso, na filosofia deleuziana (Deleuze, 2002), 
como algo capaz de afetar e ser afetado. Ideias, músicas, livros, jogos, pessoas, 
animais – tudo capaz de afetar se torna um corpo. Assim, corpos são capazes 
de guardar memórias, efeitos dos afetos que lhe passam. Se nos encontramos 
com um livro, podemos ser afetados por ele: podemos chorar, ficar felizes, 
revoltar-nos, criar amizades, cair em risada. O mesmo, evidentemente, acon-
tece no encontro entre corpos humanos e corpos não humanos. Uma forma 
de vida pode afetar-se pelo trabalho humano ao seu redor, mas também por 
condições temporais inexplicáveis. Um corpo é aquilo que, de algum modo, 
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permite passar os afetos de seu entorno e reage a eles.
Desse modo, ao colocarem como meta a militarização dos corpos, 

dizem exatamente da limitação das possibilidades de afetos de um corpo. 
Militar, quando deixa de ser verbo, é associado à diminuição do grau de afec-
ção da vida. Militar, no sentido vitalista, deriva da lógica de uma ação regida 
pelo controle, pelo comando imediato.

Quando o medo é tão genérico e espreita em cada esquina, em todos os 
corpos, militarizar as escolas seria, de certo modo, multiplicar os medos e os 
modos radicais de reagir.

A militarização age, assim, sobre os corpos demasiado abertos às afec-
ções da vida, sobre as vidas capazes de se afetarem pelos mínimos movimen-
tos. Por isso, é-nos pertinente entender a militarização das escolas como um 
processo de limpeza, uma proximidade com a função-tensoativa. Afinal, para 
“preservar a inocência das crianças da influência espúria dos professores”, 
faz-se necessário “bem purificar o ambiente escolar, ou bem afastar o jovem 
da escola” (Centelha, 2019, p. 69).

Vivemos, justamente, esse duplo movimento.
Se, conforme sugeria o Comitê Invisível (2016, p. 89) à guisa de uma 

leitura foucaultiana, “governar é conduzir os pensamentos de uma população 
[...] para maximizar e orientar a liberdade”, militarizar torna-se uma modali-
dade do governamento levado ao extremo da lógica de ordenamento e de sua 
apatia afetiva.

O lema de nossa bandeira – ordem e progresso – mostra toda a sua perver-
sidade no discurso militarizante das políticas bolsonaristas.

Sob a alegação de que precisamos fortalecer o ensino nacional para res-
saltar o tão esperado progresso, vemos crescerem investimentos tecnocráticos 
privatistas. No limite, é plausível até aumentar a nota de instituições privadas 
de ensino superior que oferecerem seus laboratórios para uso esporádico de 
escolas públicas (Uol, 2019). Pouco importa o que se faz nesses laboratórios 
e, decididamente, melhor não investir na criação de laboratórios nas redes pú-
blicas. O gasto seria muito dispendioso. Não, no lugar, façamos com que fa-
culdades privadas ganhem reconhecimento por oferecerem seus laboratórios, 
afinal, calcula-se a qualidade do ensino superior não com seu conhecimento, 
mas com a parceria público/privado.

Esse cálculo, curiosamente, não leva em consideração toda a rede de 
Institutos Federais com seus vastos e bem desenvolvidos laboratórios que, 
certamente, poderiam ser usados como recurso para escolas estaduais e 
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municipais de todo o país. Esse cálculo avaliativo dos sistemas de ensino, 
inclusive, desconsidera que esses mesmos Institutos Federais (IFs) são bem 
menos custosos e apresentam melhor rendimento ante as avaliações de larga 
escala aplicados em nosso país (Assufrgs, 2019). Entre os IFs e as escolas mili-
tares, a coroa recai sobre os IFs. Mas o intuito de investimento governamental 
é sobre a aproximação entre civis e militares.

Isso porque, no cenário político atual, o papel da escola parece ter uma 
multiplicidade de sentidos demasiado diferentes, e, embora o ensinar ainda se 
apresente como proposta inicial, vivemos uma perturbação engomada desse 
sentido. Ensinar, aqui, parece retomar o sentido atribuído por Gilles Deleuze 
e Félix Guattari, quando eles brincavam com a palavra ensignar, isto é, impor 
signos de ordem e de comando (Deleuze; Guattari, 2011).

Afinal, no cenário atual, as escolas e as universidades públicas têm pra-
ticado balbúrdias.

Método: fabulação

O texto aqui apresentado é uma fabulação. Escrevemos criando per-
sonagens, criando vida onde as formas de controle se fazem demasiado al-
tas. Por isso, resistem. Fabulamos na medida em que a vida escolar parece 
diminuir o grau de atividade dos corpos e o contato afetivo entre os modos 
de vida. Fabulamos e, entretanto, não fazemos fantasia, fábulas ao modo de 
Esopo. Fabulamos por criarmos uma relação íntima com a realidade, por a 
conhecermos bem. Somos professoras e professores em escolas, temos amigas 
e amigos em escolas militares e, há muito, trocamos ideias e experiências com 
esses espaços de ensino. Entretanto, essa não nos parece a única opção. No 
início de 2019, quando o ministro da Educação anterior pediu às escolas que 
gravassem um vídeo cantando o hino nacional, viralizou na internet um ví-
deo de alunos de escolas militares gravando, dançando e cantando o hino em 
batida de funk. Esse foi um ponto de ruptura com os possíveis em uma escola 
militar. A partir daí, as realidades compossíveis desse espaço se multiplica-
ram. Por isso, a fabulação fez-se imediata e necessária a nossa escrita. Por 
isso, exige-se de nós um rigor sem igual. Jamais poderíamos apenas contar 
uma história, mas, ao mesmo tempo, não podemos cair em um cientificismo 
de linguagem apática. Enfrentamos as militarizações da vida, sejam buro-
cráticas, econômicas, sejam teóricas. Seguimos com rigor metodológico para 
produzir uma escrita mais próxima da literatura. Contrariamos as formas de 
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poder, por isso brincamos com Deodoro da Fonseca e o professor Bháskara – 
o professor que elogiou o “batuque” – em suas histórias de corpo afetivo, em 
suas deambulações de escola. Vivemos esses personagens e, entretanto, nada 
temos a ver com eles. Damos-lhes vida sem jamais fazermos deles nossas bio-
grafias – nada temos com esse espaço escolar militarizado senão a vontade de 
lutar (Roseiro, 2019). E lutaremos.

Lutas germinais

O objetivo é evidente: expandir os limites da militarização, fazer a ser-
vidão alcançar mais um ápice até então inesperado. O Decreto 9.465, de 2 de 
janeiro de 2019, propõe, com todas as letras, que o ápice da educação coin-
cidiria com sua máxima militarização. Efeito do mais forte dos tensoativos, 
seríamos bons professores e bons alunos apenas na medida em que, claramen-
te, dizemos Sim, senhor. Pode ser, efetivamente, que esse projeto de educação 
vingue; pode ser, para deleite deles, que as escolas civis realmente entrem em 
colapso diante das políticas educacionais nefastas, diante dos cortes de orça-
mento estranhamente pertinentes que caíram sobre as instituições de ensino; 
pode ser, para nosso infortúnio, que tenhamos todos de migrar para a lógica 
do Sim, senhor.

E, se for o caso, migraremos. Não temos sequer vergonha de dizer isso: 
vamos migrar conforme o esperado.

Mas apenas isso.
Uma vez dentro desse espaço, nossas estratégias serão outras. Aos mo-

dos do menino Deodoro, do professor Bháskara e de todos os outros desajus-
tados e insurgentes, faremos de nosso Sim, senhor um modo de rir, zombar e 
cuidar do outro.

Nesse curto período de governo, a cena anunciada é a de uma recupe-
ração pós-apocalíptica, como se tivéssemos sobrevivido ao fim dos tempos e, 
agora, um messias nos guiaria para a vida ordenada. O que não enxergam são 
as fugas nada messiânicas, os corpos que, diante do rebanho, imitam ovelhas 
apenas para ensinar outros modos de balir.

Esse é, talvez, o prelúdio de nossa luta.
Se o objetivo de uma legislação tão enfática sobre a militarização da 

educação é o de multiplicação da vida servil – da vida tomada por um pastor 
de ovelhas –, nossas estratégias não podem afastar-se muito da própria ordem 
do rebanho. Se as tais escolas forem criadas e os tensoativos aplicados tão 
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fortemente, é preciso que ocupemos esses espaços. Não é nosso intuito, mas 
talvez seja nosso dever.

É preciso lembrar que não há vida sem luta. E, como professoras e 
professores de todo o Brasil lembraram ao longo desse ano, militar pra mim é 
verbo. Por isso, lutamos.

Se, até maio de 2019, 38,3% dos assassinatos registrados no Rio de 
Janeiro, naquele ano, foram executados por policiais (Centelha, 2019), seria 
muita ingenuidade nossa supor que não há uma guerra declarada. A declara-
ção de guerra foi tamanha, que, no limite, o ministro da Justiça e Segurança 
Pública teve a audácia de propor uma alteração no código penal conhecida 
como pacote anticrime, na qual agentes de segurança poderiam ser isentados 
de punição em caso de reagirem por “medo, surpresa ou violenta emoção” 
(STF, 2019).

Há e sempre houve no ar um ideal de paz que se contrapõe à própria 
lógica da vida. O “estabelecimento de uma era de paz e de abundância estéril 
em que não seria preciso temer mais nada, em que as contradições seriam fi-
nalmente resolvidas e o negativo, reabsorvido” (Comitê Invisível, 2016, p. 44) 
não passam outra ideia senão a de vida anestesiada. Um corpo só concorda 
em grau supremo com o outro se nenhum dos dois tiver vida. Há e sempre 
haverá tensão entre corpos.

E as tensões só podem ser resolvidas em embates, em conversas, em 
disputas, discussões, isto é, entre trocas de afetos e de modos de produzir vida. 
Não podemos esperar a paz porque a paz não nos apraz. Esperamos, no lugar, 
ter condição entrar numa disputa sem o risco de perecer.

Por isso, é bom nos prepararmos. Quando a hora chegar, adentraremos 
as escolas cívico-militares e ocuparemos seus corredores, salas de aula, pátios 
e suas pedagogias. Talvez, estando lá, trabalhemos no sentido de transformar 
as insurreições em potência, transformemos a paz em ruídos, em rupturas.

No fim, queremos apenas que os soldados continuem a marchar, cla-
mando sempre seu Sim, senhor! a quem for preciso ouvir, dando os mais varia-
dos tons a seu modo responder ao mundo. Isso porque sabemos que, no lugar 
de tensoativos, têm-sons-ativos nas escolas devido às mil-atriz-ações desajus-
tadas, porque vale investir na força do erro. Dizemos na condição de pratican-
tes da escola na qual as coisas nunca são e estão onde achamos que elas deve-
riam estar. Na escola, o som que ecoa pelas salas, corredores, pátios, quadras, 
cozinhas e bibliotecas é um som sem proprietário, por isso produzem batidas 
que inspiram os corpos mais abertos à musicalidade da vida, corpos-Fonseca, 
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corpos-Bháskara, corpos-desajustados.

Marcha soldado, cabeça de papel
quem não marchar direito vai preso no quartel
o quartel pegou fogo
a polícia deu sinal
acode, acode, acode
a bandeira nacional

Uma cantiga de um tempo-perto, feito de escolas pensadas como quar-
tel que, até pouco atrás, pensávamos terem sido queimadas pelas forças da 
democracia. Pensávamos, até agora, ter dado um sonoro não! a um projeto 
de sociedade meritocrática mascarada pelo slogan de “Ordem e Progresso”.

Memórias de escola, vidas desmilitarizadas.
O fogo que queimou o quartel e salvou a bandeira nacional não des-

truiu a obsessão dos que não suportam a força insurrecional dos que nascem 
aqui e agora. As escolas, os estudantes, os professores desajustados dizem 
Sim, senhor!, desdizendo tudo o que dizem. Viventes desses espaços cheios de 
vida manipulam letras e fazem ecoar palavras, silêncios e murmúrios incap-
turáveis por aqueles acreditam deter o poder de decidir, prescrever, ameaçar, 
amedrontar e castigar. Sabemos enganar... engasgar e emitir ruídos coletivos 
que não se pode compreender. Ruídos de vida.
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DOGMAS DE ESCOLA:
FABULAÇÕES DO CORPO?

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Suzany Goulart Lourenço

Existem dogmas em uma escola?

Quando pensamos em dogmas, lembramos automaticamente da reli-
gião. Há, evidentemente, uma relação direta entre os ensinos religiosos e os 
dogmas, mas não na medida em que uma aprendizagem dogmática – questão 
aqui discutida – significa um envolvimento com a religião. Não. Antes, di-
zemos de aprendizagens dogmáticas quando pensamos em regras estritas de 
funcionamento das aprendizagens. 

O dogma mantém com o corpo uma relação de crença infinita, postula 
uma verdade inquestionável. O dogma conjuga a crença da criação de um 
mundo e de uma vida nova a partir da fé em uma salvação (AGAMBEN, 
2014). Herdamos uma (infeliz) tradição de governar comportamentos e pen-
samentos para que possamos conviver em uma suposta harmonia. Para tanto, 
a submissão aos dogmas nos tornaria capazes dessa convivência floreada de 
servidão. Mas, se os dogmas são inquestionáveis, até que ponto essa relação 
com  eles nos serve para um convívio equilibrado ou para um silenciamento? 
E o que seria um convívio equilibrado? Quais os efeitos do silenciamento?

Nesse sentido, se se põe a escola e as aprendizagens nessa relação com 
o dogma, talvez nos seja importante questionar o que, nesse meio, assume a 
relação dogmática? O que se torna um dogma na escola? Quais dogmas são 
produzidos a partir das crenças universalizantes do espaço escolar? 

Decerto, o primeiro dogma produzido na escola é o funcional. Isto é, 
a escola em si e seu modo de concebê-la. Cria-se uma imagem dogmática 
na qual a escola seria, para todos nós, a chave para o futuro (DIAS, 2018). 
Socialmente, temos visto crescerem os discursos de que a escola é o único 
meio no qual nós podemos ser alguém na vida. A escola, enquanto instituição 
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de ensino, tem sido afirmada cada vez mais fortemente como uma distorção 
temporal-espacial na qual o corpo ali dentro se transforma em algo no futuro. 

O corpo do estudante parece indicar aquele que só pode existir em seu 
fim, quando, finalmente, deixa de sê-lo. Ali, na morte do aluno ou da aluna, 
torna-se, então, uma pessoa livre. Livre para “ser alguém”.

Ao mesmo tempo, conforme a história da educação brasileira tem nos 
mostrado (FARIA FILHO, 2011), a funcionalidade da escola esteve forte-
mente atrelada à sua existência geográfica-institucional. Ou seja, se o primei-
ro dogma tem relação com o papel da escola e de sua aposta para o futuro, o 
segundo dogma é o do próprio espaço. Qual é, afinal, o espaço propício para 
a escola efetuar sua obra?

Basta olhar todas as reformas escolares para se perceber que as estra-
tégias políticas ficariam bastante satisfeitas em transformar todos os espaços 
dessa instituição em salas de aula. Poderiam ser cortados todos os laboratórios, 
pátios, bibliotecas, refeitórios e quadras para que se aumentassem os números 
de salas de aula. O dogma da aprendizagem foca a sala de aula como espaço 
propício, a ponto de enxergar todos os outros ambientes de escola como afron-
ta à aprendizagem. A escola do passado – aquela com biblioteca, laboratório 
de informática e de ciência, brinquedoteca, sala de música etc. – não existe na 
memória dos alunos do século XXI. No lugar, surgiram mais salas e os recursos 
móveis: biblioteca móvel, caixa de ciências, maleta com Chromebooks… Toda 
experiência que o século XX chamou de extraclasse, foi, agora, colonizado pelo 
dogma da sala de aula como espaço único de aprendizagem.

A desculpa perfeita: a escola deve ser para todos. A ênfase nessa frase 
está no todos, questão quantitativa. Logo, quanto mais, melhor. Todavia, ao 
invés de criarem mais escolas como ambientes acolhedores e que possam ofe-
recer diversos espaçostempos de aprendizagem, o MAIS nessa relação está para 
a superlotação nas salas de aula ou, em muitos casos, para o aumento da car-
ga horária de trabalho sem condições para tal. Ou, ainda, para a designação 
de novas responsabilidades, como a pandemia da Covid-19 deixou evidente.

Para atender às expectativas governamentais, é preciso jogar a respon-
sabilidade para quem tem o dever de ensinar. Vulgo, professor. Chegamos, en-
tão, no terceiro dogma da escola: a figura do professor como mestre detentor 
de todos os saberes.

Se falamos que as crises econômicas são produzidas como uma estra-
tégia política-financeira para fortalecer os investimentos (e desinvestimen-
tos, obviamente) e gerar com isso maiores riquezas em determinadas áreas 
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(NEGRI; HARDT, 2016), talvez pudéssemos dizer que uma estratégia pare-
cida foi criada em torno da figura do professor. O conceito de educação ban-
cária parece ter se tornado um discurso vazio. Não dizemos isso como uma 
crítica a Paulo Freire. Não é nossa intenção. Ao contrário, parece-nos hoje 
que a explosão das discussões sobre a educação bancária (FREIRE, 2020) 
produziu, nas políticas públicas educacionais, um investimento em larga es-
cala na afirmação da própria educação bancária.

Muito nos enganamos se acreditarmos que a aposta na educação ban-
cária renasceu das cinzas. Ela nunca se foi, nunca esteve longe. Apenas vinha 
angariando forças em meio à crise que a atacava. Não seria justamente isso 
a leitura possível quando vemos aumentarem as salas de aula como espaço 
único da escola?

Infelizmente, em meio a essa batalha, o professor sofre uma pressão 
exacerbada vinda de todas as direções. Todos os corpos envolvidos na edu-
cação insistem em querer definir como deve ser o seu trabalho. É a família 
do aluno que insiste em dizer o que seus filhos devem aprender; é o currí-
culo que teima em querer ser seguido; é a diretora (ou a pedagoga) que quer 
“acompanhar” seu trabalho, mas que na verdade apenas fiscaliza os números; 
é o sistema que abona monetariamente o professor com melhores índices de 
aprendizagem etc. O trabalho do professor parece ser definido por todos, me-
nos por ele mesmo.

O dogmatismo da aprendizagem, por fim, produz uma polarização 
radical entre todos os corpos que vivem na escola. “A escola produzida e 
engessada por linhas molares, atua como um sistema binário no qual ficam 
estabelecidas tantas dicotomias quanto for preciso para que cada um seja en-
quadrado numa ordem classificatória, na qual até mesmo as margens de des-
vio são estabelecidas” (CARVALHO, 2012, p. 29-30). Linhas molares que nos 
transformam em marionetes conduzidas por outrem. Por outro lado, acredi-
tamos que há outras linhas sendo traçadas nas escolas e com elas movimentos 
que arrastam as relações enrijecidas, que evocam a diferenciação.

Desse modo, nossa proposta com esse artigo é questionar as relações 
entre o espaço escolar e a produção de corpos que traçam linhas de fuga capa-
zes de romper com os dogmatismos da aprendizagem. Metodologicamente, 
fabulamos8 histórias a partir de relatos de experiências vivenciadas nas escolas 

8  Nossa estratégia metodológica da fabulação se baseia na premissa deleuziana de que 
fabular evoca forças vitalistas que ultrapassam a lógica do conhecimento já dado (DE-
LEUZE, 2018). Para realizar tais fabulações, foram realizadas conversas com quatro 
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por professores e alunos. Para tanto, mantivemos contato mensal com os pro-
fessores e alunos envolvidos na pesquisa ao longo do ano letivo de 2021.

 Certamente, todos nós estivemos numa dessas salas de aula. O dog-
matismo da aprendizagem não nos poupou. Fez e faz parte de nossas vidas. 
A questão, todavia, é indagar pelas fugas – “não se trata de liberdade por opo-
sição à submissão, mas somente de uma linha de fuga, ou, ainda, de uma 
simples saída” (DELEUZE; GUATTARI, 2021). Quais fugas nos têm sido 
permitidas? Ou melhor, quais fugas temos traçado ao infinito mesmo quando 
parecemos já não mais aguentar? Fomos todos devorados pelo dogmatismo?

Que corpo nos resta?

Há uma passagem célebre em Deleuze e Guattari que colocam o ato 
da docência como uma das mais cruéis ações da linguagem imperativa: o 
ensignamento. 

A professora não se questiona quando interroga um aluno, assim como 
não se questiona quando ensina uma regra de gramática ou de cálcu-
lo. Ela ‘ensigna’, dá ordens, comanda. Os mandamentos do professor 
não são exteriores nem se acrescentam ao que ele ensina. Não provêm 
de significações primeiras, não são a consequência de informações: a 
ordem se apoia sempre, e desde o início, em ordens, por isso é redun-
dância. [...] Mais do que senso comum, faculdade que centralizaria as 
informações, é preciso definir uma faculdade abominável que consis-
te em emitir, receber e transmitir as palavras de ordem (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011b, p. 11-12).

Nesse contexto da palavra de ordem, deparamo-nos, como já dizíamos, 
com a lógica do dogmatismo da aprendizagem que, aqui, assume a forma do 
dogmatismo da docência. Aprender-se-ia quanto mais soubéssemos repetir as 
palavras ditas, eis a premissa do dogma.

O ensino vira, então, palavra de ordem.

*

- Bom dia, turma – diz a professora ao entrar na sala – Na aula de hoje vocês 
podem fazer o que quiserem. Vou avaliar a criatividade de vocês, ok?

professores da educação básica pública do estado do Espírito Santo. Os professores 
faziam relatos de experiências que eram gravadas e depois transcritas. A partir dos re-
latos, começamos a realizar o processo de fabulação, isto é, de ficcionar o real a partir 
dos possíveis que o atravessam.
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- Professora! 
O grito estridente na sala quebra o alvoroço e desperta a atenção de todos.
- Eu posso desenhar o que eu quiser mesmo?
- Sim… A ideia é essa – tom monótono – Vocês já estão com o papel e os lápis 

de cor nas mãos. Aproveitem!
E o olhar para a pauta e os registros se voltam à mesa. Pressas burocráticas. 
A sala pipoca e talvez a professora não perceba, do outro lado da sala, um ga-

roto isolado a dobrar e rabiscar seus papéis. Não percebe o anúncio de uma dobradura 
colorida.

- Turma! TURMAAAA! – jogo de cintura da professora – Hora de entregar a 
atividade. Cadê os desenhos bonitos de vocês?

- Aqui, fessora! – corre o garoto esbarrando em todos até chegar à mesa e entre-
gar a dobradura.

- Mas não foi isso que eu pedi! Turma, eu pedi desenhos, né? Então depois você 
vai fazer um desenho bem bonito para mim – diz ela em seu tom condescendente – 
Toma aqui seu bonequinho de papel.

*

A partir da lógica do ensignamento, essa figura do professor em Deleuze 
e Guattari assumem a postura de uma ordem impensada. O professor, aqui, 
não precisa entender o que se passa em uma sala de aula, não parece sequer 
se aperceber dos arredores. Se Deleuze e Guattari (2011a) mantém com a 
terra e a geografia uma preocupação ímpar sobre as resistências e criações, 
o professor, para eles, parece ser apenas uma organela, apenas uma parte de 
maquinaria que mantém funcionando a grande máquina abstrata que sobre-
codifica a vida.

Nessa perspectiva, o professor repete as ordens sem sequer se preocu-
par com quem as recebe. Cria uma relação de transmissor/receptor e segue a 
aula. Deveras, uma crítica nascida do encontro com as leituras de Nietzsche. 
Porque, em Nietzsche, o professor é a figura moralizadora. Daí a necessidade, 
em Deleuze (2020), de criticar o professor que repete ao infinito as lógicas 
já dadas. O professor, diz Deleuze (2020, p. 24), é um “doutor da lei, cujo 
discurso de segunda mão procede por mediação e tem como fonte moralizante 
a generalidade dos conceitos”. No limite, o professor em Deleuze propõe o 
pensar como solução de falsos problemas, problemas já premeditados. 
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É um preconceito infantil, segundo o qual o mestre apresenta um 
problema, sendo nossa tarefa de resolvê-lo e sendo o resultado dessa 
tarefa qualificado de verdadeiro ou falso por uma autoridade poderosa. 
E é um preconceito social, no visível interesse de nos manter crianças, 
que sempre nos propõe resolver problemas vindos de outro lugar e que 
nos consola ou nos distrai, dizendo-nos que venceremos se soubermos 
responder: o problema como obstáculo e o respondente como Hércules 
(DELEUZE, 2020, p. 213-214)

Em Deleuze e em Deleuze e Guattari, o professor sabe já de antemão 
todas as respostas e, por isso, fecha-se às rupturas do tempo, prendendo-se ao 
campo do já sabido.

Próxima a essa discussão, por exemplo, é preciso retomar a discussão 
de Paulo Freire (2020) sobre a educação bancária. Para o filósofo brasileiro, 
a educação bancária seria o modo de educação que as pedagogias mais tra-
dicionais produziram ao longo dos séculos de ensino focado unicamente na 
figura do professor como detentor de todo o saber. Nessa lógica, o aluno seria 
sempre aquele que adquire o conhecimento a partir do professor, retomando 
nessa relação a premissa de transmissores (professor) e de receptores (aluno). 

Ora, se o professor freireano é quem sabe e quem pode, por meio do en-
sino, dirimir o não-saber, há, na figura docente, um ar de benevolência quase 
divina que o colocaria superior a todos os outros seres. Essa, inclusive, é uma 
crítica quase cômica feita por Paulo Freire: a educação bancária é largamente 
promovida como humanitarista que, na verdade, é um “egoísmo camuflado 
de falsa generosidade”, visto que, ao fazer “dos oprimidos objetos de seu hu-
manitarismo, mantém e encarna a própria opressão” (FREIRE, 2020, p. 56).

A educação bancária mantém entre docentes e discentes uma relação 
de dominação.

Apesar de ser inspirado na análise das pedagogias tradicionais, é im-
portante nos atentarmos que a educação bancária nunca deixou de exis-
tir. A relação de opressão e oprimido, terminologias usuais para a filosofia 
freireana, não é superada pelo conhecimento. Ao contrário, ela parece ser 
sempre reafirmada quando um corpo se enxerga sabendo mais. “Se o educa-
dor é o que sabe [...], cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber” 
(FREIRE, 2020, p. 83).

Tudo se passa, nessa crítica freireana e deleuzo-guattariana, como se 
o professor não pudesse fazer outra coisa senão ordenar que se fizesse isso 
e aquilo. Ordena tanto em termos de quem dá ordem quanto em termos de 
quem adapta os corpos a algo. Ainda que eles conseguissem sair da lógica da 
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repetição insossa, destaca Jacques Rancière (2013), então, que o trabalho do 
professor se reduziria à explicação.

Analisando o trabalho de Joseph Jacotot, um súbito professor que se vê 
em uma sala na qual ninguém fala sua língua, Rancière questiona qual seria, 
efetivamente, o trabalho do professor.

Tecendo uma crítica à lógica da docência como explicação, Rancière 
ressalta que, nessa concepção explicadora, o professor se coloca acima de 
tudo e todos. Para ele, esse trabalho de se distanciar dos outros (alunos) para 
se afirmar como o conhecedor é o efeito mitológico da pedagogia. A peda-
gogia funcionaria justamente criando uma cisão momentaneamente intrans-
ponível entre o que sabe (professor) e o que não (aluno). Assim, o professor 
explica como quem, em um mesmo movimento, impõe a distância entre si 
mesmo e os alunos (“Aqui está o que devem aprender! Veem quão dessabidos 
são? Sequer compreendem o que quero dizer?”) para, em seguida, pôr-se a 
aboli-la (“Não é fácil a tarefa que me cabe de lhes ensinar, saibam bem disso! 
Cumpri-la-ei, todavia, com orgulho e vigor!”).

*

- E quanto ao Prudêncio Gustavo? – pergunta a pedagoga.
- Conselho de Classe. Final do segundo trimestre.
- Ah, ele já está reprovado, né? – pergunta o professor de inglês – Se ele tiver 

assistido a três das minhas aulas é muito!
- Eu não sei nem dizer quem é, de tão pouco que vi ele! – grita a professora de 

português – E olha que eu dou aula para essa turma desde o início do ano!
- Olha, eu não sei quem é também… – diz o professor de matemática – Mas ele 

tem 10 comigo.
- COMO? – gritam em uníssono as vozes.
A reunião se prolonga. Todos se debatendo se o aluno merece ou não ser aprova-

do. No segundo trimestre. Reprovado ou não? Eis a questão.
- Olha, para ser honesta, ele também tira boas notas comigo… – a professora 

de história intervém – Na verdade, em todas as provas que ele fez, sempre tirou nota 
máxima. Ele não tem nota nenhuma de sala de aula, nota de participação ou até de 
trabalho em grupo, mas as atividades dele são impecáveis…

- Deve fazer tudo da internet!
- Não sei quanto a você, mas eu leio tudo o que meus alunos me entregam, sabe? 

– responde a professora de história bem irritada com o colega – Seja trabalho ou prova, 
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eu leio para avaliar. Não é coisa de internet não, o menino sabe!
- Mas como sabe se nem vem à escola?! Ele tem pais professores? Ele é rico? Faz 

cursinho? Não entend…
- PUTA MERDA! – grita o professor de matemática de repente – O MENINO 

AINDA FOI CLASSIFICADO PARA A SEGUNDA ETAPA DAS OLIMPÍADAS!

*

E para realizar tal ponte entre os que não sabem e o saber, é evidente 
que deve restar ao professor uma benevolência quase sacra! “O mestre é vi-
gilante e paciente. Ele notará quando a criança já não estiver entendendo, e 
a recolocará no bom caminho, por meio de uma explicação” (RANCIÈRE, 
2013, p. 26).

É então o professor a figura máxima do dogmatismo da aprendizagem? 
Quando pensamos no professor como figura que comanda e decide to-

dos os movimentos de uma sala de aula, acaba-se por ressaltar nele um papel 
autoritário. Desse modo, as três críticas acima não seriam apenas concebí-
veis como incontestáveis. Afinal, se o professor é quem detém todo o saber e 
“beneficamente” (por uma bondade quase divina) doa tal conhecimento ao 
aluno, ele se apresenta como um ser superior e, portanto, é coerente que ele 
seja a figura máxima das decisões em uma escola. Se o professor é enxerga-
do sob essa perspectiva, é bem possível aproximar então a figura de profes-
sor de Paulo Freire com a de Gilles Deleuze e Félix Guattari e a de Jacques 
Rancière: para as três propostas, o professor parecer-se-ia com esse ser magis-
tral que em nada se afeta pelo mundo terreno da vida. Ele regeria uma aula 
donde todos os alunos poderiam ser facilmente substituídos por estátuas e 
nenhuma diferença seria perceptível.

O ato docente, conjugando as três lógicas apresentadas, reduziria o alu-
no ao nada, a um mero receptor de explicações e ordens. Contudo, sabemos 
muito bem que essa não é a única concepção possível das docências.

Interessa-nos, justamente, colocar em cheque essa concepção destacan-
do como, ao invés de postularmos a docência como uma imagem dogmática, 
é preciso ver, nessa união, a reafirmação da aprendizagem como ponto de 
convergência.

Quando evocamos o professor como aquele que explica, dá ordens, exi-
ge o já sabido ou deposita os saberes, acabamos por colocar a figura docente 
sob suspeição quase cruel, reiniciando o processo de culpabilização docente. 
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A questão, todavia, é não associar esse dogmatismo da aprendizagem a uma 
culpabilização da docência.

Mas por que dizemos de um dogmatismo da aprendizagem?
Quando pensamos nas relações estabelecidas em uma escola, é inegá-

vel que nós, professoras e professores, acabamos por ocupar um lugar vaga-
mente privilegiado nesse espaço. Há uma máxima escolar bem conhecida que 
afirma que, da porta da sala de aula para dentro, quem manda é o professor.

O professor é continuamente tentado pelos liames do poder e espera 
apresentar resultados que lhe justifiquem a existência. Paradoxalmente, a pró-
pria paixão por fechar a porta para fazer o que se passa dentro da sala algo 
que lhe seja próprio indica já a insistência de algo que antecede a vontade 
docente. Afinal, se coubesse somente a ele as decisões de uma sala, ele não 
precisaria fechar a porta. Faria tudo às claras. Por que fechar, então?

Fica em evidência nessas três discussões que a figura docente não está 
nessa relação de dominação por um capricho próprio. Se uma mea culpa nos é 
possível, é pela paixão pelo já dado. As três perspectivas parecem nos sugerir 
que o problema da docência é o apego à ordem e ao já sabido, aos jogos de 
poder em pleno funcionamento. Em Deleuze (2020), por exemplo, quando 
uma professora dá ordem cegamente, ela não se dá conta de que ela está 
cercada de falsos problemas. O inesperado lhe escapa. O problema, na pers-
pectiva deleuziana, só pode nascer no encontro real entre corpos e a eles ne-
nhuma solução prévia é possível. Na verdade, os problemas deleuzianos não 
são formulados para serem resolvidos. Os problemas são formulados no con-
luio entre os corpos envolvidos não para almejarem uma solução, mas para 
poderem se deslocar de onde estavam. O problema deleuziano é uma questão 
de criação. Em Paulo Freire (2020) há também uma aproximação forte entre 
o professor da educação bancária e a falta de possibilidade de criação, visto 
que esta educação “anula o poder criador dos educandos ou o minimiza” 
(Ibid., p. 83), chegando ao ápice de dizer não ser possível o “ato de criação e 
recriação, se não há amor que a infunda [a educação]” (Ibidem, p. 110). Por 
sua vez, em Rancière (2013), vemos claramente como o inusitado acaba por 
abrir, no professor, a própria noção do que lhe é possível. “Ensinar o que se 
ignora é simplesmente questionar sobre tudo o que se ignora” (RANCIÈRE, 
2013, p. 53). Uma vez mais, questão de falsos problemas e de criação, questão 
de dar-se ao não-sabido mesmo em uma sala de aula. “O ignorante pode tudo 
perguntar” (Ibidem).

Ora, se o problema de docência tende, então, a um problema de 
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criação, também não seríamos nós minados de nossas capacidades criadoras? 
Como dizer que minamos a criação? Como dizer isso quando somos conti-
nuamente bombardeados por avaliações de aprendizagem em larga escala? 
Quando anualmente passamos por “formações” que nada mais fazem senão 
nos informar sobre os objetivos a serem alcançados naquele ano? Quando 
nos encaminham recortes da Base Nacional Comum Curricular a título de 
lembrete toda vez que fazemos qualquer indagação às secretarias de educação 
e superintendências de ensino? Como ignorar tudo isso e dizer, então, de um 
dogmatismo da docência?

Inconcebível.
Ao professor também se dá ordens.
O professor, sim, acaba por tomar parte nesses movimentos, mas não 

por uma vontade destruidora. Antes, é preciso enxergá-lo como parte de uma 
maquinaria da qual ele dificilmente consegue escapar.

*

- Professora – começa a pedagoga em uma reunião de planejamento –, chegou 
ao meu conhecimento que a senhora se recusa a desenvolver as atividades solicitadas 
pelo sistema, está correto?

- Sim, corretíssimo.
- Professora, a senhora entende que as atividades solicitadas pela secretaria são 

obrigatórias?
- Entendo – responde a professora lentamente – Entendo perfeitamente. Mas 

elas não fazem parte do meu plano de ensino e nem do plano de ação da escola. Você 
entende isso?

- Olha, eu entendo o que você quer dizer, professora, mas uma coisa não inibe a 
outra…

- Inibe. Inibe quando eu passo a ser obrigada a inserir um projeto ou um mate-
rial didático que desconsidera nosso trabalho coletivo e minha escolha de trabalho com 
os meus alunos – responde a professora de modo enfático – Não é para isso que a gente 
preenche o plano de ensino? Para apresentar qual a proposta de trabalho ao longo do 
ano? E se vamos ser sempre interpelados por ordens da secretaria, para que fazemos o 
plano de ação todo ano?

- Professora, acho que você está tomando o caminho errado…
- Tomara que eu esteja!
- Professora, por favor! Eu não estou pedindo algo impossível! E se a secretaria 
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bater aqui na escola amanhã e pedir que apresentemos os resultados dos trabalhos en-
caminhados por eles? O que eu devo fazer?

- Manda direto para a minha sala que eu resolvo isso.
- Professora, você está dizendo que não confia em meu trabalho?
- Nunca disse isso – respondeu a professora – Estou apenas dizendo que a secre-

taria não conhece as salas de aula para onde ela manda as exigências malucas dela. 
Semana da consciência negra? Projeto de alimentação saudável? Semana inclusiva? 
Pura performance. E o resto do ano? O que a gente estuda no dia a dia é que deveria 
dar margem para isso, não esses blocos de carnavais que eles exigem.

- Professora! Isso já é desacato!
- É sim, cara colega, mas não com você. É desacato ao sistema!

*

É nesse contexto que os próprios autores que criticam o professor como 
quem comanda dizem, logo depois, que absolutamente tudo é agenciado por 
máquinas, por um lado, e por enunciados coletivos do outro (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011b).

A partir desse duplo investimento, vemos que os professores compõem, 
sim, parte do agenciamento, e, todavia, damo-nos conta de que apesar de 
serem corpos agindo sobre ações e paixões de outros corpos, eles são agen-
ciados também por atos e enunciados. Por um lado, professores agem sobre 
outros corpos (alunos), podendo tanto aumentar a potência de agir ou dimi-
nuí-la; por outro, é impossível dissociar professores de documentos curricu-
lares, de cobranças e ações dos sistemas educacionais, das empresas de livros 
didáticos, das expectativas familiares, das circulações midiáticas etc. Há todo 
um conjunto de discursos e de enunciações que agem paralelamente ao fazer 
docente.

Em seu aspecto material ou maquínico, um agenciamento não nos 
parece remeter a uma produção de bens, mas a um estado preciso de 
mistura de corpos em uma sociedade, compreendendo todas as atra-
ções e repulsões, as simpatias e antipatias, as alterações, as alianças, as 
penetrações e expansões que afetam os corpos de todos os tipos, uns 
em relação aos outros. [...] E, da mesma forma, em seu aspecto co-
letivo ou semiótico, o agenciamento não remete a uma produtividade 
de linguagem, mas a regimes de signos, a uma máquina de expressão 
cujas variáveis determinam o uso dos elementos da língua (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011b, p. 33).
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Seria questão de nos perguntarmos onde o corpo se situa e/ou como 
livrá-lo desses agenciamentos? Bastaria interrompermos os fluxos maquínicos 
ou nos desligarmos das enunciações coletivas para que pudéssemos, quiçá, 
sermos livres?

*

- Aula de campo, turma! Arrumem as mochilas! Vamos ao córrego!
Alvoroço na sala. “Córrego?”, repetem as crianças sem entender. “Aqui tem 

córrego?”. 
A professora só sorri e começa o trajeto.
- Chegamos em nossa primeira parada!
- Mas, ‘fessora, aqui é a cozinha! ‘Cê tá louca?
Olha o elogio, menino! – brinca a professora – Grupo de cinco, entenderam? As 

tias da cozinha já concordaram que hoje a louça é por nossa conta!
- Tá pirando que eu vou lavar prato, né? Que p&$$@ é essa?
- Só falta ela mandar a gente limpar os banheiros depois! Aí é demais!
- Se eu disser que vale nota vocês fazem? – o riso zombeteiro da professora triunfa 

– Mas não se preocupem, nos banheiros vocês só vão precisar entrar e usar… se quise-
rem, podem até trocar de banheiro! Que acham? Meninas no de meninos e vice-versa? 
Pois sim! Sabem essa água toda que a gente usou? Esses detergentes, os barros e os mijos 
de vocês? Pois é! Quando passarem ali na rua de baixo, conta os canos que se conectam 
no valão. O quarto cano perto do pé de jambo é o da escola. Aquilo, um dia, foi um 
córrego. Já pararam para pensar onde vai essa lixaiada toda? 

*

A liberdade radical é um senso comum. É ilusão comercial. Bem estilo 
da propaganda de absorvente: “Você tranquila com SempreLivre”. Aqui, não 
se trata disso. Somos já e sempre fomos parte de agenciamentos maquíni-
cos e de agenciamentos coletivos de enunciação. O mundo é produzido em 
agenciamentos.

Estendendo a discussão iniciada por Deleuze e Guattari, Maurizio 
Lazzarato (2014) usa os conceitos de servidão maquínica e de sujeição social para 
falar de como nos constituímos no mundo. Vivemos na articulação entre esses 
dois processos para muito além da relação de ordem. Não se trata, em absolu-
to, de dizer que somos sujeitados ou nos tornamos servis por uma questão de 
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ordem externa, de uma voz superior que nos diz “FAÇA!”. Antes, conforme 
o autor propõe entrelaçando a discussão com a noção de poder em Foucault, 
a servidão e a sujeição agem de modo quase imperceptível.

É preciso entender a sujeição social e a servidão maquínica na deixa 
da sociedade que evita dizer não. A maquinaria capitalística é perversa a tal 
ponto de preferir dizer sim a tudo. Um eterno sim que apenas abriga mais e 
mais possibilidades. Interessa-lhe que tudo esteja a seu lado, que tudo esteja 
em comum acordo com suas estratégias. Daí que a sujeição e a servidão não 
funcionam por uma imposição brusca do poder, mas um convite, um modo 
de sedução. Somos seduzidos pelas narrativas midiáticas, pelos romances co-
merciais, pelos discursos das vitórias e das superações; mas também somos 
seduzidos por semióticas assignificantes que nada dizem e não precisam di-
zer, como os fluxos monetários, como os bits de navegação, como os apps de 
jogos e de alfabetização.

A professora é tanto seduzida pelos discurso do vendedor de livros 
quanto pelo índice de alfabetização com as metodologias infinitas que nos 
apresentam.

Antes de tomar o conceito de sujeição social apenas como a voz que 
ordena e a servidão maquínica como os corpos que controlam, preferimos 
entender como um corpo chega ao limite de produzir sobre si uma imagem 
em comum acordo com as ordens estabelecidas que continuam a minar as 
potências de vida.

As verdadeiras forças que diminuem a potência de agir não gritam pe-
los corredores com os alunos. Ainda que para estes últimos o corpo que os 
despotencialize seja o do professor ou do coordenador que briga com ele, 
é-nos preciso enxergar também as docências nesse lugar que já assumiram os 
agenciamentos controladores como desejáveis à vida.

O mais custoso à vida não seriam justamente as forças a se espalharem 
de modo pretensamente neutro?

O que nos faz ir além dos dogmas?

Pergunta repetida: o que nos faz ir além dos dogmas? Quando um cor-
po diz não às maquinações e busca estabelecer conexões com outras forças? 
O que nos coloca a agir diante do intolerável?

Pensemos em cenas corriqueiras. Cena um. Professora grita com o alu-
no para se sentar direito. Diz que não. Não vai. O corpo é dele. Em que, 
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efetivamente, o corpo altera ou não nossas capacidades cognitivas? Cena dois. 
Menino chama seu professor e pergunta: “Por que aprendo melhor me me-
xendo?”. Professor conversa com a turma. Causas biológicas, filosóficas e so-
ciais são debatidas. Nenhuma resposta final é martelada.

O que leva os corpos a procurarem rupturas com o funcionamento em 
voga?

A educação escolar desapegou-se da lógica dos castigos corporais típi-
cos de pinturas como La letra con sangre entra, de Francisco de Goya, ou A villa-
ge school, de William Bromley. Conforme destacava Mary Del Priore (2016, p. 
337), por volta de 1870, nas regiões com grande quantidade de jovens, “edu-
car significaria prevenir a criminalidade e ‘desordens sociais’”. Esse cenário 
escolar da ordem e da imposição, da vigilância e da disciplinarização, aca-
baram por imprimir no corpo uma conduta necessária para a aprendizagem. 
Só que, curiosamente, desde a formulação do racionalismo idealizado por 
Descartes, a mente é dissociada do corpo radicalmente. Não é preciso corpo 
para aprender.

O racionalismo cartesiano e o Iluminismo investiram largamente na 
consagração da cabeça como local do aprendizado. E, entretanto, bastava que 
um aluno conjure qualquer indisciplina ou “imoralidade” para que recupe-
rem o corpo como privilégio das aprendizagens. Mesmo na tentativa de su-
peração dos castigos corporais, há sempre o rastro de um modo correto de se 
comportar durante as aulas, um modo ideal a qual o corpo deve respeitar se 
quiser permanecer na escola.

Nas duas cenas do corpo, o intolerável foi o próprio corpo. Isto é, foi a 
partir de experiências com o corpo que algo passou a ser um ponto de ruptu-
ra. Conforme destaca Lourenço (2015, p. 104-105), há um espaço predefinido 
para o corpo e suas aprendizagens, um espaço que não é definido pelos prati-
cantes do cotidiano escolar. 

Assim, vemos uma escola com tempos e espaços demarcados para 
aprender, brincar, conversar, planejar, ensinar, avaliar, que não foram 
produzidos pelos sujeitos do cotidiano escolar. [...] Desse modo, com-
preendemos a necessidade de romper com o dogmatismo que reduz a 
experiência nos espaçostempos da escola, haja vista a intensidade de estar 
na escola em movimentos de devires, dando abertura a novos possíveis. 
Porém, de modo geral, as crianças nos alegam que aprendem na EMEF 
“escutando a professora”, “copiando dever do quadro”, “prestando 
atenção”, “sentando na cadeira”, “tomando ocorrência”.

 Todavia, uma questão precisa ser lançada: a simples conduta de 
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quebrar regras, no caso, seria ir além do dogma?

*

– Olha, Carlos Luan, já estou perdendo a paciência com você…
– E você acha que eu já não cansei de ver sua cara, tia?
– O QUE VOCÊ DISSE?
– Ué, você é só professora. Vai lá. Me manda pra coordenação – debocha o me-

nino – Não sabe mais o que fazer comigo, né? Manda lá pra baixo, ué. Melhor ainda! 
Manda pra direção porque nem coordenação manda em nada na escola. Quero é bater 
um papo reto com a diretora! Vai, manda, manda! 

*

A cena acima nos leva a questões (im)pertinentes: há, aí, um dogmatis-
mo da aprendizagem? Ou, melhor, como o dogma da aprendizagem atua nos 
contextos de sala?

Seria o caso, como propunha Celso Antunes (2015), de pensar nas in-
disciplinas dos professores e dos alunos e tentar solucioná-las? Estereotipar 
alunos e professores em perfis enquadrados para padronizar soluções? A ideia 
é seguir 30 mandamentos pedagogizados do que fazer ou não em uma escola 
para estabelecer a disciplina? 

Conhecer diferentes estratégias de ensino, jogos operatórios, técnicas de 
ensino e de aprendizagem – a chave de fenda é ótima ferramenta, mas o 
bom mecânico necessita de outras para consertos específicos.
Organizar de forma eficaz, na medida do possível, em consenso com os 
alunos, o espaço da aula e a disposição dos lugares de cada um – ensine-
-lhes que em uma equipe de futebol, vôlei ou basquete cada atleta tem 
sua posição e a dinâmica de suas relações forma o conjunto, caracteriza 
a “orquestra” (ANTUNES, 2015, p. 57; 59).

Basta termos, em mãos, um guia de receitas para conseguirmos condu-
zir uma sala de aula e chegarmos, então, a resultados bem definidos? Não se-
riam os resultados já o princípio do dogma? O que, então, se torna intolerável 
nessa relação com as fórmulas e receitas?

Pensemos, por um momento, na professora em sua ótica de limite do 
tolerável. Talvez o menino atrapalhe as aulas a todo o momento, talvez ele 
não se aguente parado, talvez ele interrompa as aulas, talvez ele perturbe os 
colegas. Os talvezes são infinitos. Para a professora, talvez ela já tenha tentado 
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conversar com ele, talvez ela prefira evitar chamar a família do aluno por 
desconfiar de contextos piores, talvez ela precise se afirmar em sala. Noutro 
sentido, o aluno poderia estar enfrentando a professora por enxergar nela uma 
ameaça à turma, às formas de existir dos alunos. Seria isso isso? Interessa-nos 
dizer isso ou aquilo? Talvez… uma vez mais, os talvezes… 

Poderíamos levantar afirmações em torno dessa curta fabulação. 
Poderíamos defender a professora, defender o aluno ou defender nenhum dos 
dois. Todavia, não é isso que nos interessa. A eles, resta-nos o campo dos 
possíveis.

Não podemos deixar de pensar, entretanto, nas questões do próprio 
dogmatismo da aprendizagem envolvidos nessa cena. Há um dogma clássico 
em voga: quem manda na escola é a direção. Em um só movimento, o aluno 
se dá conta que o professor não é essa figura toda poderosa. Professor não é 
onipotente. Ao mesmo tempo, coloca em voga a própria hierarquia. Poder-
se-ia dizer que ele reafirma a hierarquia ao falar que quem manda na escola 
é a direção. Seu tom, contudo, parece questionar mesmo isso. Ele questiona 
a hierarquia, questiona a professora, mas também a diretora. “Quero bater 
um papo reto com a diretora!”, diz o menino. Não há, aí, a brecha para um 
questionamento?

O dogma produz, no espaço escolar, uma sedimentarização das figu-
ras, escava nos corpos uma rostidade que parece inalterável. E a rostidade, 
conforme sugerem Carvalho e Ferraço (2014), tem relação explícita com o 
que é imutável em uma escola, em um corpo. O imutável não é o clássico, 
o que permanece, mas o que não consegue se afetar, o que não produz em 
sua superfície qualquer movimentação. A rostidade da figura do professor é 
a corporificação dos dogmas da aprendizagem. E, logo vemos, sua rostidade 
imprime nos outros corpos um modo de existir em conformidade com seus 
dogmas.

Talvez justamente porque a aprendizagem é a parte mais praticável de 
ser quantificada pelas políticas públicas e estratégias de governamento é que 
a maquinaria capitalística conseguiu transformá-la em um dogma. Os dog-
mas precisam ser controlados, vigiados e avaliados. Avaliados, obviamente, 
no sentido de sentir seus efeitos.

As escolas produzidas em larga escala na atualidade assumem em sua 
estrutura inúmeras salas de aula e inúmeros professores capazes de romper 
ou reproduzir os dogmas. A questão que cabe envolver o pensamento é se 
tais transformações serão servis ou insurrectas. Do ponto de vista freireano, 
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para que se consiga amar a vida e enxergar nela suas belezuras, é preciso 
um momento de raiva (FREIRE, 2020a, p. 59) – “A boniteza de ser gente se 
acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar”. Brigar 
sempre com o outro. Há na briga um ato de valorização de todos os sujeitos 
envolvidos no ambiente escolar. Logo, se faz coletiva. Já que, para romper 
com o dogma, seria necessário fazer o sistema ruir.

A questão, todavia, é se estamos cientes de nossas dosagens diárias de 
dogmas.

*

– Cara, até quando você vai ficar nessa?
Silêncio.
Dois meninos, dois moleques. Um muito mais moleque. Moleque vivo. Outro, 

um promissor alguém na vida.
– A mãe já está chateada contigo, cara! Presta atenção em mim! – grita o futuro 

promissor – Você não larga esse troço aí. Vai fazer carrinho de rolimã o resto da vida, é? 
E seus estudos? Já me falaram que tu tá quase reprovando! A mãe já sabe?

Outro silêncio.
– Você matou a aula da nossa tia, cara. Da nossa tia. Acha que ela não vai ligar 

para a mãe? E para quê? Para ficar aí lixando essa porcaria de rolimã escondido na 
arquibancada? Pra merda, cara, pra merda!

Quando o futuro promissor se vai, o silêncio é enfim quebrado.
– Dá nada não…

*
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BOLSA DE PROFESSORA, 
LUGAR DE VIRTUALIDADES9

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Sandra Kretli da Silva

Professora à vista!

Cena pública: uma mulher entra no ônibus, pede ajuda ao trocador 
para passar pelas roletas com o par extra de bolsas dela, passa e procura um 
lugar em que possa colocar suas bolsas enquanto cumprimenta e é cumpri-
mentada pelas pessoas do transporte coletivo. Todos a conhecem, mesmo que 
não saibam quem ela é – as bolsas extras não enganam, ela é professora.

Quem dá aula bem sabe: não interessa se em sua escola tem armário ou 
não, seja na sala dos professores ou na sala de aula; nada disso importa, em 
algum momento, você sai carregando um par extra de bolsas cheio de artefa-
tos culturais. Livros, lantejoulas, brinquedos, bonecas, fantoches, jogos, papel 
alumínio, espelho, tintas e o que mais couber – ou não! – no interior de uma 
bolsa a tiracolo. Para Certeau (1998), artefatos culturais são todos os produtos 
criados pelo homem ordinário para as suas criações cotidianas. O conteúdo é 
infinito e, por vezes, repetível, mas, decerto, as criações são sempre da ordem 
do inesperado.

É claro, que nos armários sempre terão muitos e muitos outros artefatos, 
daqueles que são enviados para as professoras fazerem “usos”10 (CERTEAU, 
1998) na implementação dos currículos, como tantos outros que elas vão 
usando e guardando para outras virtualidades. Afinal, se fosse já previsto, se 
já fosse bem “amarradinho”, estaria no armário ou seria pedido na escola, via 
diretora, coordenadora, ou sabe-se lá mais o que. 

9  Esse texto foi publicado originalmente como artigo no periódico Interfaces da Educação, 
no dossiê ENSINAR E APRENDER EM DIFERENTES CONTEXTOS (v. 11, n. 32, 
p. 135-158, 2020, ISSN: 2177-7691).

10  Para Michel de Certeau (1994), os usos dos artefatos são sempre da ordem das inven-
ções cotidianas.
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Não, o problema é que essas invencionices demandam de nós a vida 
no agora, a vida cheia de acontecimentos e de folia. É a professora que, estu-
dando baleias com sua turma, descobre que sua tia tem uma boia em formato 
de orca. Pouco importa para ela e as crianças a orca ser um parente de golfi-
nhos, naquele momento, o que sai da bolsa é uma baleia prestes a nascer após 
o sopro de vida de muitos professores e crianças. É a professora que, todo 
dia, anda com um carrinho de feira pela escola com um monte de papelão, 
descartáveis, recicláveis e todas as outras quinquilharias penduradas que ela 
consegue encontrar. “Olha, eu já nem sei mais porque eu ando com tanta coisa... 
mas a gente leva, vai que na hora precisa?”.

Assim vai crescendo a bolsa de professora. Enchem-se de objetos, re-
mendos e histórias. Em dado momento, uma professora fala: “Se eu perder 
minha bolsa, as ideias não saem do lugar! Fico toda perdida!”. Será que nessas bol-
sas de professoras se encontram os fios das linhas de fuga que nos condu-
zem para além dos planejamentos oficiais, previstos, pensados previamente? 
Que nos conduzem rumo as intensidades, multiplicidades, diferenças livres e 
nômades?

Talvez esse seja justamente o ponto. Talvez, aos modos deleuzianos 
(DELEUZE, 2011; DELEUZE; GUATARRI, 2014), bolsa de professora vire 
lugar de toda fabulação, onde os mundos vazem aos montes, onde toda a fun-
damentação faz remontar para além de todo fundamento o desfundamento 
(LAPOUJADE, 2015), a desterritorialização, onde o corpo é convidado a 
deixar o atual para tocar – ainda que de leve – as virtualidades da imanência.

Por isso nos colocamos em processo de criação com professoras e 
professores da rede de ensino do município de Vitória/ES no ano de 2019. 
Trabalhando a partir de redes de conversações (CARVALHO, 2009) tecidas 
com professoras de duas instituições de ensino11, apresentando os diálogos 
estabelecidos entre as professoras. As redes de conversações são, basicamente, 
encontros entre professoras. Inserimo-nos nas escolas por via dessas redes, co-
locando-nos a conversar com elas em momentos ditos “formativos” – isto é, 
em alguma formação realizada nas escolas, colocamos sempre temáticas que 
possam ser trabalhadas e dialogadas com as professoras, compondo, assim, 
uma tessitura de problemas e histórias oriundas de seus trabalhos. Justamente 

11  Por uma questão ética e estética de escrita, optamos por manter as falas das professo-
ras em um formato simples: itálico, espaçamento entrelinhas de 1,5, sem apresentar o 
recuo tradicionalmente aplicado às citações longas, enfatizando a mesma força do texto 
acadêmico para que possa, assim, manter uma conversa direta com a própria escrita.
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nisso consiste a rede de conversação: um duplo entre a produção de imagens dos 
cotidianos escolares a partir de colisões de ideias, afetos e políticas emergen-
tes nas conversas e entre a partilha sensível de modos de criar nas docências.

Perguntávamos como a bolsa da professora acaba por efetivamente se 
tornar material de criação de aula, fazendo coincidir, ainda que momenta-
neamente, a virtualidade com o atual. Afinal, o virtual nunca é independente 
das singularidades que o recortam e dividem-no no plano de imanência e, 
com isso, produzem-se sempre na própria relação da vida. A virtualidade se 
cria enquanto os corpos e os artefatos se entrelaçam. Assim, se a aula é da or-
dem do ensaio prolongado com breves momentos de invenção (DELEUZE; 
PARNET, 1996), a bolsa de professora parece ser justamente esse paradoxo 
de ensaio-invenção concentrado num único lugar.

Mas, afinal, o que é uma bolsa de professora? Como sabemos quando 
estamos diante de uma? E o que faz uma dessas bolsas? Como as bolsas se 
fazem lugar de criação numa sala de aula?

O que quer uma aula?

Quando a sala de aula entra em cena, diferentes mundos se chocam. 
De imediato, uma professora em sala de aula tem pelo menos 10, 15, 20 mun-
dos diferentes marcando presença e explodindo em pequenas supernovas. 
E, de algum modo, a expressão das vidas precisa colidir para que uma aula 
efetivamente possa acontecer. Não há aula em uma sala, mas aulas. E tanto 
mais aulas são dadas, quando mais corpos aparecem nesse espaço de guerra 
permanente.

Infinitos conhecimentos se conectam sempre de modo harmonioso 
e afrontoso ao mesmo tempo, criam intrigas onde o pensamento se aloja 
e – condição paradoxal –, produz uma sensação afetiva quando se efetiva. 
Conhece-se por briga, por embate, ao se travarem disputas entre corpos. Uma 
aula é, em dada medida, uma guerra de mundos. Mas, afinal, o que quer uma 
aula?

Uma aula é marcada pela possibilidade de expandir os mundos, au-
mentar as redes de conhecimento de alunas e alunos. Como destaca Carlos 
Eduardo Ferraço12 (2008, p. 19), “[...] há diferentes possibilidades de 

12 Ao longo do texto, a primeira aparição dos autores referenciados será sempre acom-
panhada de seu nome completo ou, pelo menos, de seu primeiro nome. Fazemos isso 
por uma questão política de enfrentamento à rigidez das ciências. Acreditamos que o 
uso dos nomes completos retira os autores de um caldeirão de anonimato e coloca-os 
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conhecimento para os alunos que precisam ser consideradas e ampliadas”.  
Nessa mesma direção, Nilda Alves e Regina Leite Garcia (2008), ressaltam 
que, durante o funcionamento da escola, acostumamo-nos a considerar os 
conflitos e as movimentações fatores que dificultam ou mesmo impedem a 
aprendizagem numa aula. Obviamente, trata-se de uma crítica com a qual 
compactuamos.

Se a escola tem como função o ensino – seja lá o que se quer ensinar! 
– e se concordamos que uma sala de aula tende a ampliar os modos de enxer-
gar e agir sobre o mundo, enxergar certo tipo de guerra como problema não 
condiz com nossa percepção de escola e de aula.

E, a partir da leitura radical do Comitê Invisível (2016), a guerra é sem-
pre entendida como parte fundamental à vida, como uma recusa à espera, à 
esperança. Entrar em guerra, para os autores, é permanecer em vida, lutar por 
sua existência, pela possibilidade de se expandir livremente. Como eles desta-
cam, há um “asfixiante sentimento de impotência que esta organização social 
cultiva em cada um de nós” (COMITÊ INVISÍVEL, 2017, p. 18) que nos im-
pele a um desejo de paz, outorgando de nós o direito de existirmos. Na lógica 
dos corpos em guerra, existimos afirmando nossas possibilidades de mundos. 
Não se trata, como eles anunciam, de uma guerra como morte. A guerra tem 
a ver com a ação, com a recusa à impotência, à paralisia. Guerreamos por 
não aceitarmos a passividade, a vida desligada de suas relações com o mundo.

Passividade seria da ordem de uma espera infinita. Esperaríamos ape-
nas que a vida acontecesse, que outros tornassem a vida mais bela, mais de-
sejável. Recusando a lógica da paz e da espera, é preciso pensar e agir no 
tempo do agora, onde toda ação acaba por criar pequenos embates, pequenas 
colisões.

Na lógica da sala de aula, a vida é sempre no tempo presente. Não 
esperamos a aula acontecer sem que nós estejamos lá, de corpo presente, 
armados de boas ideias, de alunos ativamente envolvidos no trabalho pecu-
liar que é vivido nas escolas. A aula é no agora, não amanhã, não ano que 
vem. Esperança vã daquela professora ou professor que imagina que o aluno 
aprenderá magicamente ou, ainda pior, do professor que sabe, desde o início 
do ano, que fulano e ciclano já estão reprovados. Agimos no tempo, sempre 
em luta. Planejamos justamente nossos embates. E mesmo planejada, a aula 
precisa guerrear entre os tempos, agir no presente contra o passado que nos 

mais próximos ao leitor.
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prende, contra o futuro que nos impede de viver. 
Guerrear implica abandonar o conceito de paraíso terrestre. Inúmeras 

vezes, a humanidade criou seus paraísos e, de algum modo, eles sempre se as-
semelham às prisões, aos hospitais ou aos sanatórios (COMITÊ INVISÍVEL, 
2016). Não podemos fazer de uma sala de aula um paraíso. Optamos, antes, 
por fazer um campo de batalha.

Como armas, carregamos nossas bolsas cheias de bugigangas. Nelas, 
levamos o passado com os quais podemos viver e não podemos esquecer, mas 
também os futuros que queremos criar.

Por isto, uma aula precisa que tudo saia do lugar desesperadamente. 
São mundos que se movimentam e se digladiam em uma aula. Movem-se sem 
sair do lugar, movem-se ao se expandirem, movem-se se misturando a outros 
que, até então, estavam em uma guerra de mil anos. Quando uma criança en-
tra em contato com outra, toda uma cena de ações se desenrola ao infinito. Os 
movimentos de aproximação, de exploração do outro e de seus limites dizem 
de pequenos embates que produzem vidas coletivas. Esse é o ponto em uma 
sala de aula: as guerras, ainda que permanentes, não buscam o extermínio 
das vidas; antes, produzem modos de estar com o outro. São mundos que se 
expandem em direção ao infinito. 

Uma aula implica um alto grau de afeto pela vida. Requer composição. 
Move-se por encontros, trocas, relações, grupalidades, coletividades.

Janete Magalhães Carvalho (2012), ao pontuar sobre os modos de efe-
tivação dos currículos em uma escola, destaca haver sempre um conjunto 
de linhas traçado entre as pessoas envolvidas na ação escolar. Segundo ela, 
aprender é sempre da ordem de conseguir manter o corpo vivo, e, para tanto, 
mil contatos-contágios são necessários. 

Contagiamo-nos justamente com as vidas que se colocam em embate 
conosco.

Na química, as colisões são o princípio da vida. Tudo se transforma a 
partir dos movimentos dessas colisões. A velocidade das reações aumenta, 
diminui, se multiplica ou mesmo interrompe com a simples finalidade de cria-
ção. Não se trata, de modo algum, de se estabilizar, mas de colidir para criar, 
para fazer acontecer a própria vida. A colisão química é criadora na medida 
em que faz arranjos entre átomos em infinitas moléculas e formas de vida.

Uma aula é, decerto, uma cadeia de colisões.
No sentido aqui abordado, uma aula pode ter muitos modos de aconte-

cer, desde que o movimento dos afetos se faça presente de forma a romper a 
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hierarquia tradicionalmente imposta. Logo, a aula não impõe limites à vida, 
mas expõe e amplia suas dimensões. O conteúdo em si só se produz em im-
portância quando todos os demais elementos colidem.

Mas onde a bolsa se localiza nessa aula?
A bolsa vaga entre os mundos. Não tem local, tem presença. A criação 

é sua própria atividade. Transitando, a bolsa de professora anseia por opor-
tunidades. E elas não faltam! Porque uma sala de aula assume, para além do 
que os decretos e documentos afirmam sobre a educação, a vida como propó-
sito de resistência.

Certa vez, levei para a sala um passarinho em uma gaiola. A intenção era conversar 
sobre as características dos pássaros e o cuidado com os animais, pois iríamos soltar 
o pássaro ao final da aula. Entretanto, nesse momento, uma criança de quatro anos 
começou a chorar muito e disse: “Tia, você não pode soltar esse pássaro! Ele não pode 
encontrar a sua mãe. Eu não encontro a minha mãe, então ele também não pode”. Foi 
um momento muito difícil. Mudamos todo o planejamento da aula. Conversamos sobre 
o fato. Tomamos outros rumos. Começamos a falar das pessoas que amamos, sobre o 
que nos toca. Conversamos com os familiares da criança. Proporcionamos o encontro 
da criança com a mãe. Essa experiência nos atravessou.

Assim, somos lembrados justamente dessa riqueza de possibilidades de 
uma aula. E, como a professora nos conta, das aulas que são regadas de bol-
sas atemporais e cheias de vida. É vida em formato-pássaro, formato-baleia, 
formato-de-história quando as crianças transitam entre os mundos compossí-
veis com o que a bolsa carrega.

Uma aula, decididamente, não é uma bolsa e muito menos os apetre-
chos que ela carrega! Uma aula não é um livro, ainda que ele seja didático! 
Bolsa nenhuma faz aulas acontecerem, disso não temos dúvidas! Todavia, 
algo passa entre uma aula e uma bolsa. Quando uma professora abre sua bol-
sa e tira uma trambolhada de coisa dali, não são apenas os objetos que ele tira: 
são virtualidades, são multiplicidades de imagens. Quando a professora tira 
uma orca da bolsa e leva para suas crianças, ela carrega consigo um infinito 
de memórias que entrarão em jogo com os outros que compõem uma aula. 
As crianças entram no jogo com os artefatos junto aos professores e, naquele 
momento, tudo passa. Tudo delira na direção das invencionices. Como um 
professor afirma, se lhe pedissem para levar apenas um item indispensável 
dentro de sua bolsa, dentre todas as coisas, ele levaria um canivete suíço.
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Curiosamente, nas mãos criadoras da docência, o canivete não tem 
função de corte, de defesa – antes, ele age sobre os mundos com as crianças. 
Mas em seu “uso” (CERTEAU, 1998), por vezes, depara-se com entraves, 
com forças que o obrigam a se preocupar com a função-corte do canivete, a 
função de autodefesa. As docências dançam entre o ato de criar e desgastes 
das políticas públicas.

O pano rasgado de nossas bolsas

Sempre levo um canivete suíço comigo, daqueles tipo chaveiro, pois sempre aparece um 
lápis que precisa ser apontado para o qual apontador nenhum dá jeito. Vez por outra 
precisamos cortar um papel, uma fita adesiva, um plástico e não tem tesoura por perto, 
tesoura boa, bem afiada e que por vezes carece ser usada como estilete para num zap 
fazer o recorte desejado. Ademais, há vezes em que alguma estrutura da sala – cadeira, 
mesa, quadro etc. – se solta e necessita de ter seus parafusos ajustados por uma chave de 
fenda, também presente no canivetinho. Eu mesmo, até já recoloquei a porta da minha 
sala certa vez. As crianças acham o máximo ter um professor tão precavido!

As bolsas não vêm ao centro dessa conversa para estigmatizar a profes-
sora ou o professor, pelo contrário, elas virtualizam, criam potencialidades, 
multiplicam-se em resistências para enfrentar novas guerras – talvez políticas. 
O professor que carrega o canivete suíço faz justamente alusões a esse embate 
político que a educação vivencia diariamente. É função dele fazer ajustes nas 
portas? Ser o responsável por apontar os lápis dos alunos? Nem de longe! Mas 
se não fizer, quem fará? O professor-canivete-suíço evidencia que, ao contrá-
rio do que falou Abraham Weintraub, o dito Ministro da Educação, não se 
trata de um processo de contingenciamento dos gastos na educação. Antes, 
falamos de desinvestimento. Aqui a lógica é evidente: vivenciamos uma falta 
de investimento processual na educação brasileira. E, por vezes, parecemos 
poder enfrentá-la apenas com nossas bolsas e as invenções criadas por meio 
dos artefatos culturais que carregamos nessas bolsas.

Mas como a barriga da bolsa confronta as políticas?

Não podem faltar duas coisas: minha garrafinha de água e minha bolsinha. Nela estão 
pendrive, lápis, borracha, canetas, tesoura, régua, cola, grampeador e outros... pois se 
não houver nenhum tipo de material disponível para auxiliar, a minha bolsinha possui 
materiais básicos que me auxiliam em brincadeiras, nas atividades sistematizadas com 
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as crianças, nas reuniões e em outras ocasiões na escola.

É possível que, com o governo Bolsonaro, a bolsa de professor ganhe 
ainda mais presença. Engorde. Mas em um sentido perigoso. Com a sobrecarga 
de peso, as bolsas rasgam, desgastam-se sendo arrastadas pelo chão. É difícil 
levantá-las. Devido aos cortes na educação, a ênfase destrutiva do modelo 
público passa a exigir de nós cada vez mais itens considerados básicos ao 
trabalho pedagógico, já que até o lápis, canetas, pincéis e apagadores passam 
a ser cotados como material de bolsas de professoras.

Aos poucos, nossas bolsas são sobrecarregadas não mais pelos mundos 
criadouros, mas por aquilo que exigem de nós em um nível quase doentio.

Sabe o que não pode faltar numa bolsa de professora? Caneta! Além de ser uma neces-
sidade para as mais diversas situações, uma caneta na bolsa de uma professora é até 
mesmo uma pressão social!

Ora, é esse desinvestimento vivenciado hoje que nos torna reféns de 
nossas próprias possibilidades criadoras. Trabalhamos sempre em uma lógica 
de expansão dos afetos que compõem a vida e, reiteradamente, minam nossas 
invenções ao tirarem das escolas materiais infinitos.

Apesar de toda a precariedade a qual somos submetidos, ainda assim, 
fazemos baderna. A caneta pode ser uma pressão social em nossas bolsas, 
mas decididamente não é apenas para dar notas ou canetadas. Fazemos das 
canetas usos multicoloridos; nas mãos de uma criança, viram aviõezinhos, 
delineadores, máquinas de tatuagem. Há, sim, grande pressão social sobre 
nós e nossas bolsas tendem a pesar mais, mas não nos submetemos a lógicas 
únicas. O peso dentro delas pode carregar, inclusive, fantasias sexuais, desejos 
corporais, brincadeiras para além das escolas.

Damo-nos às lógicas irracionais e, com efeito, fazemos prolifera-
rem situações indecorosas na qual vivemos a ordem do controle excessivo. 
Controlam-nos e, muitas vezes, não nos é possível reagir tal qual gostaríamos. 
Deveras, voamos baixo em seus radares. Carregamos conosco certas ousadias.

Em uma escola, uma professora emprestou um conjunto de tintas para 
uma colega e, logo em seguida, pediu para não jogar os potinhos fora quando 
acabasse. Prática comum, bem verdade. Vemos com frequência uma profes-
sora reencher os potes de tinta. Todavia, naquela cena, a tinta que ela usava 
para preencher era a tinta própria, comprada por ela para fazer o trabalho em 
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questão. “Eu sou coordenadora também, então eu sei que nossas tintas estão acabando 
e temos o ano inteiro pela frente ainda”, disse-nos ela.

E, de algum modo, naturalizamos essa cena.
A boa professora não apenas carrega os mundos que gostaria de criar, 

como também os mundos que nos amarram – isto é, as lógicas em que nada 
podemos se não investirmos nós mesmos.

Assim, portanto, é preciso perguntar: como fazer invencionices quando 
as condições materiais da vida são tão rareadas? Como criar quando, em uma 
escola, falta até mesmo papel? Será que as invencionces, por se depararem 
com a lógica de faltas, são efetivamente minadas?

De antemão dizemos: é evidente que não. Ainda que a tinta nos falte, as 
tampas dos potinhos virarão jogos de xadrez, de jogo da velha, de damas; as 
beterrabas e a terra se transformam em tintas; os rabanetes viram carimbos; as 
caixas de papelão vazias virarão cenário de teatro, televisores, carrinhos, robôs.

Justamente por isso nos temem tanto. Aprendemos a fazer a vida verter 
a partir de todas as mínimas vontades criadoras.

Talvez por isso lancem tantos papeis burocráticos para nós. Querem 
nos fazer usar as canetas a todo o custo. Justificam cada ato de burocracia a 
partir de suas infinitas prestações de contas: de materiais e de conhecimento. 
Tentam nos fazer prestar todos os serviços como se eles fossem, de algum 
modo, cabíveis de contenção. Exigem que registremos tudo para depois justi-
ficar cortes em gastos, limitar nossas ações, concentrar os recursos que podem 
nos enviar. Criam uma enorme gaiola de contenção ao redor da escola de 
modo a limitar a área de impacto das colisões.

E isso acontece, é claro, a cada canetada nova assinada por nossos 
governantes.

No dia 05 de novembro de 2019, foi anexada ao site do Senado Federal 
a Proposta de Emenda Constitucional n. 188, conhecida como PEC do 
“Pacto Federativo”. Nas justificativas da PEC, o ministro Paulo Guedes e o 
presidente Jair Messias Bolsonaro apontam que os Estados e os Municípios 
“não têm liberdade na gestão de seus recursos”, visto que “possuem, ainda, 
vinculações constitucionais para a despesa mínima nas áreas de saúde e edu-
cação” (BRASIL, 2019, p. 18). Desse modo, devolver-se-ia “ao parlamento o 
protagonismo sobre decisões orçamentárias”.

Na leitura do documento, o próprio site do Senado explica que a pro-
posta da PEC seria uma conduta de combate à má gestão visando a descen-
tralização dos recursos para os estados e os municípios. Hoje, por exemplo, 
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há uma fixação de 25% do repasse das prefeituras sendo obrigatoriamente 
destinados à educação e 12% destinados à saúde. Sob a lógica desse documen-
to, os gestores poderiam definir qual a quantia a ser destinada entre os dois, 
mantendo o percentual total de 37% intacto.

Logicamente, o problema é definir o que é mais importante.
No histórico das governanças brasileiras, sabemos que a educação tem 

sido alvo de desmonte contínuo. Há, obviamente, uma intensificação no go-
verno atual. Tensionar, todavia, a educação e a saúde em uma tentativa de 
competição por recursos é deferir grau de importância maior para uma ou 
outra, quando, na verdade, essa não é e nem nunca foi a questão. Em casos 
extremos, justificar-se-ia o desinvestimento na educação por situações de ca-
lamidade pública como as ocorridas pelas enchentes ou queimadas anuais em 
algumas regiões do país. Nessa mesma moeda, no caso de contingenciamen-
tos orçamentários – como o vivido por nós nesse ano –, o corte de um afetaria 
diretamente o outro, visto que eles comungam do mesmo balanço financeiro. 
Pelo viés interpretativo, a PEC ainda traz a problemática da desobrigação da 
construção de novas escolas públicas e do reajuste dos funcionários públicos.

Tradução: nossas bolsas têm se enchido cada vez mais com acessórios 
pedagógicos que, até então, esperávamos serem de obrigação pública. A partir 
do momento em que os limites de gastos disputam entre si, essa “obrigação 
pública” passa a ser mais e mais sucateada. Com efeito, o peso em nossos 
ombros aumenta. Agora são lápis que faltam às escolas, borrachas que nunca 
bastam, papéis que precisamos comprar em papelarias. A lista de compras de 
materiais das escolas nunca é o suficiente porque, a cada ano, chega menos 
verba para cada instituição. Viramos pedintes. Imploramos por doações de 
famílias, supermercados, papelarias; fazemos rifas para consertar máquinas 
de xérox, ventiladores, bebedouros. A verba é assídua em todas as academias 
– está sempre mais enxuta.

A bolsa aqui vira bolsas. Uma, duas, três, quatro bolsas são carrega-
das por cada professora. E quando pensamos que não, deixamos de lutar por 
nossos direitos para angariar mais uma bolsa. Que, por vezes, é uma bolsa 
financeira (bolsa alfabetização, bolsa família, bolsa estudo etc.).

O ataque ao setor público, desse modo, funciona como um golpe duplo 
a cada decreto assinado por nossos governantes.

Diante desses golpes, parecemos estar sempre necessitados de um kit 
s.o.s.



NahuN Thiaghor Lippaus pires goNçaLves | sTefersoN ZaNoNi roseiro

(orgaNiZadores)

100

Se eu fosse dar um presente a uma colega professora para colocar na bolsa dela, eu daria 
um kit s.o.s. contendo revistinhas em quadrinhos, caça-palavras, alguns jogos tipo Uno, 
folhas, tesouras, colas e revistas.

Sim, ao levar uma bolsa rasgada sobre os ombros ou pendurada em 
nossas mãos, é preciso que tenhamos clareza disso tudo. Seja puxando um 
carrinho ou contando com a ajuda de alunos para carregar o peso de nossas 
criações, rimos de nossas próprias rasgaduras. Apontamos as bolsas uns dos 
outros e criamos artes e remendos enquanto conversamos, trocamos ideias e 
traçamos novas virtualidades.

Resistimos.

Bolsa, bolsa minha, existe algo dentro de sua barriga?

Uma professora chega à escola carregando uma caixa de papelão toda 
pintada, duas folhas de E.V.A. enormes, duas sacolas cheias de fantoches de 
papel – criação dos alunos – e um livro escrito por ela mesma. Ela corre para a 
sala tão rápido quanto os materiais deixam-na correr. Baixinha, chama aten-
ção por ser um monte de objeto andando pelos corredores. Chega atrasada, 
mas a turma nem liga. É dia da contação de história deles. A promessa é o 
próprio drama.

Uma breve aula de dramaturgia.
O que está por trás de tudo isso? Uma bolsa. Ou várias.
Essa é, decerto, a premissa da combinação entre aula e a bolsa de pro-

fessora. Quando o rasgo do tecido não é tão visível, as bolsas carregam peque-
nos mundos e permitem a reinvenção das histórias presentes em nossas vidas.

E os mundos, bem sabemos, são gerados nesses lugares mágicos que 
carregamos embaixo dos braços. As bolsas coladas em nossos corpos cres-
cem infinitamente enquanto apostamos na vida, enquanto as abrimos às 
virtualidades.

A bolsa de professora é, com clareza, lugar de afetos e virtualidades.
David Lapoujade diz que um corpo é tão mais livre quanto mais atuais 

forem suas virtualidades. Especificamente, a “liberdade consiste em atualizar 
as virtualidades” (LAPOUJADE, 2017, p. 22).

Uma aula, enquanto um processo de criação e de ampliação das redes 
afetivas, age justamente sobre o atual do plano de imanência. Isto é, haveria, 
para Gilles Deleuze (2012), um plano da vida em que as forças estão já e 
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sempre em jogo, em que o tempo se prolonga em um eterno agora, valendo-se 
ora da memória para manter-se em jogo, ora atualizando virtualidades que 
garantem sua existência. Esse plano do agora, o atual, seria justamente aquilo 
que está estabelecido, aquilo que age no mais imediato da vida nos mais dife-
rentes e infinitos corpos, fossem eles humanos, vegetais, mecânicos, políticos, 
teóricos ou afetivos.

Porém, por agir nesse plano, a aula evoca forças que estão muito além 
e aquém do próprio atual. Ela se exercita no atual, obviamente. Todavia, para 
fazê-lo, traz elementos que figuram na memória coletiva da vida e nos sonhos 
de futuro que conseguimos produzir.

Isto é, uma aula vale-se do conceito de memória e de virtualidade para 
que, efetivamente, seja capaz de agir sobre os corpos.

E uma bolsa de professora carrega as virtualidades mais infinitas.
Mesmo um pouco descosturadas, as bolsas não se escondem. De longe 

é possível identificá-las e, do nada, diversas mãos se unem às bolsas. Às vezes, 
devido à sobrecarga, para carregá-la; noutras, apenas por curiosidade e an-
seio. Em suma, afetos que a preenchem com total sentido, com vida. Quando 
uma aula e uma bolsa se encontram, expectativas são criadas. O plano do 
atual entra em rebuliço quando as bolsas se lançam à existência dentro de 
uma sala de aula.

A colisão, aqui, não é mais ao acaso como na química. Ela é o propósito.
Mas onde está a virtualidade de uma bolsa?
De modo básico: em tudo que ela carrega.
Cada objeto no interior de uma bolsa comporta mil virtualidades mar-

cando todos os corpos que se encontram com eles. Um professor chega numa 
das escolas, certo dia, e topa com alguns dos seus alunos mexendo com uma 
lagarta. Uma lagarta comum, dessas simples. O professor, na mesma hora, 
lembrou-se de um objeto que tinha perdido em sua bolsa, algo bobo mas que, 
ao se encontrar com a lagarta, gerou uma muvuca sem fim: uma lupa de 
aumento.

Após o encontro da lupa-lagarta, as crianças começaram a levar lagar-
tas e outros insetos para a escola. A lupa esquecida no fundo da bolsa criou, 
ainda que momentaneamente, uma aventura científica. Não por coincidên-
cia, a turma trilhou para o estudo do reino animal, para as taxonomias e 
diferenciações entre os grupos de animais.

Eu nem lembrava da lupa dentro da bolsa, para ser honesto! Sabia que tinha colocado 
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ela ali em algum momento para algum trabalho... mas sabe quando não dá tempo e 
você esquece? Tem um monte de coisas assim dentro da minha bolsa. Um monte! Mas 
aí deu certo. Uma lagarta virou quinze no outro dia, virou uma libélula no outro, va-
galume, mosquito... e antes do fim da semana estávamos montando um trabalho sobre 
o reino animal!

Eis, justamente, o confronto entre os planos da vida.
O encontro lagarta-lupa ocorre no imediato, no plano do atual. 

Todavia, a intensificação das forças desse encontro leva a turma a um cami-
nho inesperado. Isso é, decerto, a atualização do virtual. O virtual é, afinal de 
contas, “um conjunto de potencialidades indeterminadas, surdamente ativas, 
que agem como uma multiplicidade de tendências ainda implicadas umas nas 
outras” (LAPOUJADE, 2017, p. 23).

No encontro entre atual e virtual, “a atualização se faz por diferencia-
ção, por linhas divergentes, e cria pelo seu movimento próprio outras tantas 
diferenciações de natureza” (DELEUZE, 2012, p. 36).

Isso é, em absoluto, o que a bolsa de professora faz: transforma ideias 
as mais variadas em objetos, em vida. Não interessa se é um objeto, uma plan-
ta, um animal, um texto – enfim, pouco importa o que ela carrega. Importa, 
ao contrário, as potencialidades daquilo que ela leva, o que pode ser discutido 
e criado a partir das experiências com esses corpos dentro da barriga da bolsa. 
São os artefatos que, manuseados por tão diferentes mundos, ganham vida e 
explodem as esferas limítrofes dos corpos.

Todo pequeno corpo dentro de uma bolsa colide infinitamente com 
os mundos e, a cada colisão, o corpo muda de natureza. Muda seu modo de 
estar no mundo e de afetá-lo. Assim a vida se dá a conhecer pelos corpos. Um 
corpo experimenta em cada parte de sua matéria – e de sua não-matéria – ex-
plosões intergalácticas quando entra em contato com virtualidades que, até 
então, ele não comportava. A mudança de natureza das coisas é justamente a 
possibilidade de agir diferentemente sobre toda a vida (DELEUZE, 2012). Os 
corpos dão-se a essas mudanças sempre que suas virtualidade são expandidas 
para além dos limites, quando são trespassadas por outros mundos.

Ah, eu tenho uma história boa pra contar sobre bolsas! Eu e uma amiga estávamos 
montando um trabalho juntos, ela professora do primeiro ano, eu do quarto. Aí a gen-
te pediu um pedaço de pano à diretora. Ela arranjou pra gente, adorou a ideia. Daí 
levamos: um pano de 6 metros de comprimento por quase 4 de largura. E abrimos na 
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quadra com alguns alunos das nossas turmas. Aí imagina. Aquelas crianças vendo 
aquele pano enorme lá, quase um tapete, e um grupo de crianças em cima desenhando. 
Uns desenharam, outros ajudaram a montar a trilha, outros pensaram nas ideias e nas 
armadilhas... fizemos um pedaço de algodão cru virar um daqueles jogos de caça-te-
souro, sabe? Foi um trabalho que até as pessoas da minha família ajudaram! E depois 
ainda usamos uma calça jeans velha para fazer uma bolsa para o tapete! Quando eu 
chego na sala com aquela bolsa de calça jeans, todos já sabem: é dia de caça-tesouro!

É possível dizer que do encontro entre lupa-lagarta, canivete-lápis-por-
ta, gaiola-passarinho-mãe, tapete-bolsa-jeans, aulas são atravessadas por dife-
rentes bolsas de professoras, onde a criação se manifesta frente às inúmeras 
existências.

Fazemos existências coloridas nas escolas. Imagine uma professora com sua caneta na 
bolsa, um bloco de post it multicolorido e toda a sua criatividade e conhecimentos... 
poderia distribuir e deixar registrado por onde passar um pouquinho do seu saber. Seria 
uma rica partilha!
A coisa mais estranha que já levei para uma sala foram rolos de barbante. Pensei em 
uma proposta para trabalhar o movimento a partir de linhas, de acompanhá-las, tras-
passá-las... colocando por toda a sala de alto a baixo. Foi em uma oficina de dança. Foi 
uma experiência muito boa, o grupo se sentiu conectado pelas linhas. Há uma falta de 
conexão entre professores, falta sensibilidade com seus corpos e com os dos estudantes. 
Isso nos sensibilizou para pensarmos nossas relações no dia a dia.

Eis o óbvio: a bolsa quem cria é o professor, são as aulas, os mundos 
que ali colidem. A bolsa em seu aspecto mais singular é domínio criativo de 
todos os corpos que nela habitam – afetos, virtualidades. A potência de uma 
bolsa é tanto maior quanto por mais salas ela passar, quanto por mais mãos 
for tocada. Se não bastasse ser criativa, a bolsa faz graça das coisas que car-
rega, ri da infinidade de coisas inúteis que a alimenta. Às vezes, com o mais 
inesperado dos materiais, produz afetos inestimáveis com e entre os mais dis-
tintos mundos.

O que não pode faltar numa bolsa de professora?

Mas, afinal, o que carrega uma bolsa? Ou, como perguntamos às pro-
fessoras e professores, o que não pode faltar numa bolsa?
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Figura 06: O que não pode faltar numa bolsa de professora?

Fonte: Produção da pesquisa.

Dos sentidos mais diversos aos itens mais variados, o que não falta 
numa bolsa de professora é a possibilidade de criação. A caneta – pretensa-
mente considerada o item de mais comum em uma bolsa – casa harmonio-
samente com as sapatilhas, com as agulhas. Uma professora, num dos mo-
mentos da rede de conversações, conta da experiência de desentupir a caneta 
com uma agulha. Outra professora entra na conversa e fala das vezes que 
remendou roupas dos alunos com linha e agulha.

De nossas bolsas, fazemos os pensamentos materializarem-se em desa-
fios. Desafiamos a lógica estabelecida, desafiamos os afetos envolvidos numa 
sala de aula. E, por vezes, somos desafiados.

Esses dias mesmo, meu aluno me desafiou. Cismou que goiaba não podia ser amarela, 
que era verde. Eu disse a ele que podia ser amarela TAMBÉM. Então ele me desafiou 
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a levar goiaba amarela para a escola. Eu disse que levaria no outro dia e ele disse: 
“DUVIDO!” na minha cara. Então estávamos na biblioteca com ele fazendo prova e 
tinha outro [menino] que acompanho junto, me deixando P. da vida. E minha mochila 
lá do lado. Aí o outro menino falou algo, eu briguei e ele começou a rir. Aí eu, igual 
louca, já fui falando: “E você para de rir quando eu to brigando com Fulano senão 
eu vou pegar essa goiaba e jogar no lixo, hein?”. A bibliotecária olhou com cara de 
“QUE QUE ISSO?”, mas logo a gente começou a rir e comemos as goiabas. Que eram 
amarelas!

Assim nos relacionamos com nossas bolsas, com as aulas e com esses 
corpos que chamamos de alunos. Não há, em absoluto, uma lógica única a 
ser seguida. No inesperado da aula, a bolsa é convidada a dar continuidade às 
lógicas impensáveis, irracionais (LAPOUJADE, 2015).

Já cheguei a levar uma ossada de boi para a escola. Levei para simular fósseis quando 
representamos o calendário cósmico de Carl Sagan.
Após ler Rubem Alves falando sobre o professor de espantos, decidi me pôr a espantar 
meus alunos - e acabei espantando a mim e a eles. Busquei por coisas espantosas, curio-
sidades, experiências possíveis de serem efetivadas por crianças de 10 anos. Encontrei 
várias, mas sem dúvida a que mais espantou as crianças e a mim foi a experiência de 
cuspir fogo, com segurança e a partir de amido de milho. Me lembro de exclamar para 
mim mesmo antes de viver essa experiência pela primeira vez: “Aonde que Maizena 
pega fogo! Isso não pode ser verdade, nunca!”. Foi puro jorro de vida, todas as crianças 
que quiseram, tiveram a oportunidade de viver a experiência de cuspir fogo. Tendo 
como único ônus a sensação de boca empapada causada pela mistura de amido de 
milho e saliva, acompanhada de um gosto estranho e nada agradável (só de escrever me 
veio à memória o gosto).

Mergulhados na dança entre aulas e bolsas, vemos a passagem da ar-
queologia à arte circense; entre bolsa e aula, vemos se efetuarem as mais es-
tranhas combinações. As colisões que antes falávamos não ocorrem apenas 
entre crianças, entre alunos, mas também entre professores e suas próprias 
experimentações.

Se aula é da ordem do longo preparo para minutos de acontecimento 
ocasionais, as bolsas que carregamos fazem parte justamente dessa prepara-
ção. E, ainda assim, podem sempre nos surpreender. Há, afinal, como uma 
professora destaca, até mesmo a possibilidade de não ter bolsa. “Na minha 
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bolsa não carrego nada. Nem carrego bolsa!”.
Mesmo sem a materialidade da bolsa, entretanto, há bolsas plurais que 

habitam as invencionices das aulas.

O peso de nossas bolsas

A cena inicial volta: reconhecemos a professora por suas múltiplas bol-
sas. Isto é, estigmatizamos a figura da professora-cheia-de-bolsas. A profes-
sora que, para dar conta de toda a sua capacidade criadora, inventa mil e um 
apetrechos para carregar consigo por entre aulas, fazendo costuras entre a 
vida real em uma sala e as possibilidades que ela carrega em sua bolsa.

Sim, sabemos que a professora carrega o mundo em seus braços para 
dá-lo a explorar pelos corpos que se fazem alunos em suas passagens. Sim, sa-
bemos que a professora luta, diariamente, contra as políticas que desinvestem 
diariamente na educação pública e que a forçam a aumentar sempre mais as 
bolsas e o peso sobre seus ombros. Sim, sabemos que as coisas que ela carrega 
dão vislumbres de mundos que, por vezes, são radicalmente desconhecidos 
pelos transeuntes desse espaço chamado sala de aula. Sim, sabemos que essa 
figura da professora-cheia-de-bolsas é, também, um perigo para as imagens 
de docência, para a naturalização da professora como quem faz tudo e mais o 
infinito para cumprir com os ideais de sociedade que vivemos.

Acostumamo-nos com a imagem de que uma boa professora é aquela 
que carrega, em seus ombros, um mundo inteiro de bugigangas prontas para 
dar vida a elas em suas criações-aula. E, decerto, não concordamos com isso. 
Essa não pode ser a única imagem de professora que circula pela vida. Uma 
boa professora não é a professora-das-mil-e-uma-bolsas, mas a das mil e uma 
invenções. Não são as bugigangas e quinquilharias – antes, são as suas possi-
bilidades criadouras.

Eu já levei eu mesma! Nosso projeto era sobre o mar. Alguns conteúdos versavam sobre 
caranguejo, preservação, valorização das pessoas e profissionais ligados à pesca. Tive 
dificuldade de contatar um caranguejeiro para ser entrevistado. Então criei um perso-
nagem o Zeca Funé. Ele levou uma caixa (que meu pai preparou) com goiamum. Foi a 
única vez que o Zeca Funé apareceu.

Os professores des-fazem-se bolsas. Reconhecem a colisão de mundos 
que produzem no que há de mais extraordinário no educar e, automaticamente, 
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colocam-se em criações na vida. Se uma aula pretende expandir mundos, as 
expansões só podem se fazer pelos limites da própria vida. Ainda que seja 
implodindo!

Explodimos em milhares de direções quando nos encontramos com 
outros corpos.

É o corpo que se expande para as bolsas que carregamos. É o corpo 
que inventa.

As invencionices, aprendemos, podem ser carregadas em um saco de 
pipoca de micro-ondas rasgado, em um bolso, na memória ou mesmo em 
silêncios. As invencionices atuam no limite entre o real imediato (o atual) e os 
reais possíveis (as virtualidades). “Isso vale para qualquer agenciamento con-
creto que se constrói no limite que pode fazê-lo oscilar, que o faz vibrar como 
uma pele de tambor, repetindo seu próprio fim em sua própria realização” 
(LAPOUJADE, 2015, p. 315).

Porque isso é a bolsa de professora, na verdade. Não o que ela carre-
ga fisicamente, mas as virtualidades que ela tira de um espaço infinitesimal 
entre o corpo dela e o mundo. A bolsa de professora, como dizia uma cole-
ga, carrega – em sua máxima atividade – escutas e criatividades, escutas e 
invencionices.

As bolsas são pesadas porque elas têm o peso do mundo que queremos 
criar. Podem, inclusive, ter o peso da leveza de um riso.
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“COLEGA, SENTA QUE O BABADO 
É BOM!”: ESCOLAS, CURRÍCULOS 

E FUXICOS13

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Alexsandro Rodrigues

Seria o currículo um fuxico?

Em tempos pandêmicos, onde os encontros dos corpos comunicantes 
estão limitados às proximidades imediatas ou mediadas pelas tecnotelas, a 
fofoca, o fuxico e o mexerico necessário para as redes de sociabildaides e 
saber passam a se perguntar pelos seus possíveis. Em uma leitura bem pouco 
popular no domínio do moralismo, Yuval Noah Harari (2018) propõe-nos 
que a fofoca é o meio pelo qual a humanidade pôde, de um modo radical-
mente diferente dos outros animais, constituir sociedades. Para a perspectiva 
histórico-biológica discutida por Harari, foi justamente a nossa capacidade 
de expressar de muitas maneiras aquilo que sentimos pelos outros, aquilo que 
observamos dos outros e exprimimos de suas ações que possibilitou ao huma-
no a ampliação dos círculos de sociabilidade.

No popular, a fofoca foi a condição biossocial para o estabelecimento 
de redes de afeto mais amplas.

E, para nós, professoras e professores, interessa-nos indagar como a 
fofoca pode contribuir, então para o que esperamos das práticas curriculares, 
de uma especificidade da escola.

Pensemos um pouco nas fofocas de escola.
Se você já visitou uma escola uma vez em sua vida, sabe que nenhuma 

escola é formada apenas de salas de aula. Apesar do querem os gestores edu-
cacionais que insistem em definir os fluxos partindo da quantidade de salas de 
aula, sabemos que não há escola sem corredores, sem lugares mais ou menos 

13  Esse texto foi originalmente publicado no periódico Teias. 
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escondidos onde as pessoas vão para fuxicar um pouco, onde possivelmente 
alunos vão se agarrar às escondidas e outras coisas do tipo. Mesmo uma sala 
de aula comporta uma ampla rede de fuxicos, de trocas de cartinhas, de alu-
nos visitando as mesas dos colegas ou mesmo de professoras conversando à 
porta.

Uma escola é já e sempre invadida por mexericos. Bem verdade que, 
durante o período de pandemia e de ensino remoto, as fofocas precisaram ser 
articuladas de outros modos. Afinal, agora não mais há o espaço entre aulas, 
as fugidas para ir ao banheiro e conversar pelos corredores, o banheiro agora 
é um espaço solitário do interior das casas.

Somos, contudo, de um tempo em que a fofoca era da ordem do miú-
do, com os que se confiam, coisas de amigos e com os que nos querem bem. 
A fofoca, o fuxico, o mexercio se fazia acontecer num tempo lento da escuta 
interessada, em jogos de negocição, paixões e de interesses os mais diversos. 
Tudo e nada entra nas conversas mexeriqueiras. O fuxico acontece pelo meio. 
Início e fim não se dão a conhecer.

Ora, se o fuxico é da ordem de um fazer-fazendo, de uma ampliação 
das redes de afetos, por que não o pensar já numa relação intrínseca aos jogos 
curriculares? Como propunha Ferraço (2011), nenhum currículo em sua ver-
são prescritiva sobrevive ao cotidiano das escolas sem sofrer alterações, sem 
ser praticado por todos os corpos envolvidos na trama curricular. E se você 
algum dia já brincou de telefone sem fio, sabe que nenhum currículo-prescriti-
vo – signo codificante – está imune às maleabilidades da língua e do corpo dos 
praticantes curriculares. Todo exercício curricular envolve muito mais do que 
apenas uma figura ávida em “seguir” as orientações curriculares. Circulando 
pelos corredores, vemos muito mais do que os diários de classe dizem dos 
conteúdos trabalhados por essas figuras que, à primeira vista, dizem seguir 
esse ou aquele currículo na linha. Basta sentar na sala de professores para 
ouvir como esse e aquele contúdo foram trabalhados de tal e qual modo; para 
rir com uma professora quando ela contar que um menino a tirou do sério a 
ponto de precisar mudar todo o seu planejamento; para entender que uma 
aula acontece no confronto das certezas.

Por isso, fabulamos esse texto como quem dá vida aos fuxicos nas es-
colas. Nos contextos escolares e principalmente nos discursos neoliberais, a 
produção dos corpos educáveis está atrelada à realização dos discursos de 
verdade rigidamente organizados como currículos. Rimos debochadamente 
disso. Nos corredores das escolas, nos pátios, nas salas de professores, nas 
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bibliotecas… por todos os espaços verdadeiramente escolares – e, portanto, 
curriculares –, as fofocas e os fuxicos fazem com que toda produção de verda-
de seja questionada. Nada é aceito como verdade absoluta, seja com aquela 
aluna impertinente que questiona até mesmo a ordem da professora mais ti-
rânica ou mesmo com aquele professor afeminado que faz chacota de todos 
os colegas demasiadamente sérios que carregam pastoralmente os currículos 
oficiais como suas bíblias sacralizadas.

E se você pensa que isso nada tem a ver com os fuxicos do prelúdio des-
se ensaio, talvez seja preciso começar por indagar pelos possíveis do fuxico. 
Porque, afinal, o que quer um fuxico?

Que se danem as más línguas! 

Disseram-nos, desde pequenas, que não se bisbilhota a vida alheia. Que 
ouvir conversa atras da porta é feiura, que criança não se mete nas conversas 
de adultos, que o peixe morre pela boca, que as pessoas fuxiqueiras queima-
rão no fogo dos infernos, que a língua é o bacalhau do corpo... Crescemos 
aprendendo que fofocar não é digno da boa alma, do bom sujeito e que o 
fuxico pode nos colocar em perigo. 

Com a brincaderia do telefone sem fio, pedagogicamente buscavam nos 
ensinar que o fuxico era sempre fragmentos mal contados que supomos saber 
e entender. 

Toda criança ouve, em algum momento, a voz moralista da mãe a lhe 
ralhar: “Não fale da vida dos outros!”. E, começando já por ampliar as pos-
sibilidades fo mexerico, também ouvimos a frase sob outra perspectiva: “Está 
escutando conversa alheia? Não te eduquei melhor que isso?”. 

Seja como for, a fofoca aparece, muitas das vezes, como algo a ser 
evitado.

O fuxico, todavia, nem sempre se faz tecido de maledicência! Engana-
se quem pensa isso. Malditas sejam as lógicas binárias que limitam as conver-
sas fuxiqueiras a esse lugar. O fuxico, ainda que buscando  acertar um alvo, 
tece pedagogias sobre o que não devemos fazer e ser, ao mesmo tempo em que 
cria e espalha experiências corpóreas de vida a serem multiplicadas. A fofoca, 
acontecência de pé de ouvido, é da ordem dos afetos, precisa ser endereçada 
(ELLSWORTH, 2001) para produzir efeitos nos sujeitos que participam do 
trelelê.

Endereçar as fofocar é dar a elas os afetos necessários para elas se 
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materializarem no plano do real. Uma fofoca, quando começada, precisa afe-
tar os corpos. E, conforme já dizia Deleuze (2002) em sua leitura de Espinosa, 
um afeto é uma transformação real de uma afecção, ou seja, a corporalidade 
de uma paixão.

Mas por que falamos de endereçamento?
Porque nada é jogado ao vento como algumas lógicas curriculares in-

sistem em fazer parecer que são. Desde a homologação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), somos levados a acreditar que um documento 
desinteressado paira sobre nossas cabeças e que bastaria que déssemos valor 
a seus ordenamentos para que a escola cumprisse com sua função ímpar de 
ensinar.

Não há políticas neutras, não há currículos neutros. Quando nos depa-
ramos com esse círculo vicioso de estratégias desinteressadas, agindo sobre 
tudo e todos sem se importar em apresentar as tensões por trás delas, fala-
mos de estratégias sem sujeito, aos modos da leitura de Michel Foucault (2014). 
E, conforme o próprio autor destacava, quando diante dessas forças, somos 
minados das possibilidades de ataques diretos, de respostas no próprio dia-
grama de forças. Quando tudo o que vemos são os efeitos das forças e não as 
próprias linhas tensionando o campo de batalha, tendemos a não conseguir 
anteceder os ataques lançados sobre nós.

Eis, então, a primeira necessidade de uma ruptura radical com os cur-
rículos desendereçados.

Se a fofoca se diferencia dessas estratégias sem sujeito é justamente por 
evocar, desde seu nascimento uma intimidade quase contagiosa. Fuxica-se 
com o outro! Podemos até fazer fuxicos pelos corredores e às vezes até tor-
cermos para ser ouvidos por outréns, mas fazemos isso entre toques, tons de 
vozes, piscadas e olhadas de soslaio. Mesmo em tempos pandêmicos, ainda 
aprendemos a dar corpo aos fuxicos, dar proximidades.

Porque, por paradoxal que pareça, a fofoca nada tem a ver com as trol-
lagens de internet, com as postagens anônimas, com os ataques invisíveis e 
intensos. Pode-se, sim, se perder quem falou isso ou aquilo, pode, inclusive, 
acontecer do fuxico funcionar como um telefone sem fio.

Contudo, a força do que é falado e espalhado pela escola é justamen-
te o que suscita, por entre seus corredores, a potência do agir. Se somos as 
malditas, somos na medida em que rompemos com tudo demasiadamente 
estagnado, tudo muito certinho.

Tomando os conceitos de sagrado e profanação em Agamben (2007), 
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por exemplo, poderíamos dizer que o fuxico é da ordem de uma profanação 
imediata a tudo que foi sacramentado. Se o sacro é aquilo que é desligado dos 
sentidos mundanos, aquilo que nos afasta dos usos reais das coisas com as 
quais lidamos, pois que comecemos justamente a fazer o descarado uso das 
línguas malditas para fazer cair toda e qualquer sacralidade de seus pedestais. 
Não precisamos de uma distância religiosa entre a escola e a vida! Antes, por 
que não fazer a própria vida se afirmar infinitamente em suas múltiplas e infi-
nitas possibilidades. Se há uma religião curricular (ROSEIRO; CARVALHO, 
2018) fortemente ancorada em uma lógica de seguir os currículos (prescritos, 
sempre prescritos!), por que não dar ao falastrão a maior das incubência de 
transformar esse tal culto do currículo numa verborragia contínua?

Uma vez na boca do povo, não há mais volta às santidades!
Como, afinal, a fofoca cumpriria esse papel? 
A partir de uma perspectiva histórica sobre o nascimento da humanida-

de, Harari (2018) vêm discutindo a fofoca como um fator-cola entre a espécie 
de animal capaz de fazer a revolução intelectual, isto é, nós, humanos. Para o 
historiador, uma das grandes diferenças entre o humano e outras espécies de 
animais é o modo como a comunicação foi capaz de se desenvolver para criar 
narrativas. É hoje mais que conhecida a capacidade de outras espécies animais 
se comunicarem com exatidão. Basta procurar um documentário animal na 
internet ou na televisão para vermos quanto outras espécies de animais con-
seguem se articular a partir de modos de comunicação específicas entre eles, 
sejam comunicações vocálicas ou químicas. Contudo, o humano não apenas 
consegue se comunicar, como também criar narrativas para tais comunicações.

Brincando com o cenário de um almoço entre professores, Harari 
(2018) indaga sobre as conversas que povoam a mesa de professores. Seriam 
sobre os conteúdos de seus estudos e trabalhos ou seriam sobre os relaciona-
mentos entre cicranos e beltranos, sobre brigas e outras coisas? O autor não 
descarta a primeira possibilidade, mas afirma ser quase impensável um en-
contro entre pessoas e não haver nenhum modo de fuxico justamente porque 
aprendemos a confiar mais ou menos uns nos outros dadas as informações 
que somos capazes de coletar aqui e ali sobre os outros.

Porque esse é o ponto nevrágico da fofoca: ela não apenas permitiu ao 
humano mudar os usos da língua como também nos permitiu manter relações 
entre um número cada vez maior de pessoas.

E se, por sua vez, pensarmos esse mesmo campo de possibilidades para 
os campos dos estudos? Para a vida curricular?
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Ora, se a escola tem o papel de ensinar (SAVIANI, 2013), a pergunta 
que talvez pudéssemos fazer seria a de como tornar os conhecimentos mais 
próximos dos corpos. No nosso caso, como criar fuxicos (narrativas) entre 
os saberes e conhecimento e colocá-los ao acesso das más línguas que tanto 
adoramos? Como fazer as maledicências da língua permitir que a vida insurja 
pela escola e não as obedicências religiosas?

Porque, no fim, é isso que enfrentamos com as fofocas: as cegas obe-
diências, as lógicas moralistas que insistem em dizer o que há de melhor para 
esse ou aquele corpo, as regras de um modo de existência que desconhece o 
infinito das inexistências.

Como, então, enfrentar o controle da vida pelos fuxicos?
Ora, vivendo!
Em plena época de boom noticiário de que a escola pública estava pron-

ta para receber os alunos de volta, um menino Ryan fez de sua língua a mais 
maldita de todas! Em pouco mais de 30 segundos, o menino fez baile com a 
mídia televisiva, com suas intenções de discursos verdadeiros, jogou a peteca 
da morte para as figuras políticas e lembrou às pessoas que criança é mui-
to mais do que a programação de um futuro calculado. Diante da pergun-
ta de um jornalista sobre o retorno presencial às escolas, um menino Ryan 
não esconde o risco de enfrentar as boas intenções: “A lei é essa e pronto!” 
(OBSERVATÓRIO DA TV, 2021). E a criança, criançando no dizer, faz de-
núncia da necropolítica em curso no Brasil. Não tardou também a circular 
um áudio de uma mãe que não sabia mais como falar: “Ele só tinha que falar 
duas palavrinhas... só sim e mais nada!”. Só o eterno sim que obedece (“Sim, 
Senhor!”) ou o sim produtivista (“Sim, vamos sim!”). 

Dando ouvidos aos fuxicos de escola, vemos sempre a potência de uma 
força passageira a dar rasteiras nas obediências. O menino diz muito mais. No 
limite, como as professoras começaram a falar nas redes sociais, “Ele falou 
o que a gente queria falar!”. O menino Ryan virou um meme frente às forças 
dos discursos bem intencionados do retorno seguro. 

A máscara toda colorida e o tom gingado da criança dão ainda muita 
força vital, mas o enfrentamento ali é plural. Ali, diante da câmera ensaiada, 
não é apenas a mãe que treme “quinem vara verde” - como a gente fala no 
popular -, mas também o repórter que precisa fazer o sim aparecer de todo 
o modo. Corre para o apelo afetivo, para a saudade, para o discurso cogniti-
vo-desenvolvimentista das políticas neoliberais: “Vai aprender direitinho?”. 
Para uns, a resposta é um sim seco e afirmativo. Para nós, o olhar dele é de 
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quem sabe colocar reticência sem precisar sequer dar um sorriso torto. Quem 
treme “quinem” vara verde é quem ainda não sabe como uma escola instaura 
forças coletivas.

O menino Ryan não é quem se empossa de uma coragem de dizer, mas 
quem dá passagem às línguas fuxiqueiras, fazendo circular ideias que correm 
sem rosto pela própria vida. Não podem os enfrentamentos virem, também, 
aos modos de uma fofoca? De um tom sorrateiro que não se sabe de antemão 
de sua força? Joga-se o fuxico para o mundo... e daí é pura acontecência! 
Passa ou não?

Para além da coragem da verdade

A moral, sempre bem intencionada, tornou o fuxico algo impuro, ve-
lado a corpos com má intenção, um pecado, algo para não ser apreciado, 
que escapa à condição de verdade. Se algo se faz fuxico, logo, inconcebível 
que seja verdade pelo simples fato de não ter força de evocar a coragem da 
verdade, como nos dizia Foucault (2011). Pela lógica da coragem da verdade, os 
corpos encher-se-iam de uma força que ultrapassaria a passividade esperada 
para aqueles que, de algum modo, não podem enunciar um dizer verdadeiro. 
Logo, por se fazer fuxico, isto é, por se espalhar como algo sussurrado aos 
ventos e quase nunca afirmado aos berros, a fofoca não poderia ser verdade.

A verdade requisita um modo de enunciá-la, um modo de dizer, uma 
postura afirmativa imperiosa. Foucault, ao analisar os gregos antigos, dizia de 
uma coragem justamente porque aquele que diz a verdade colocava-se em situa-
ção de confronto, de ser questionado, enfrentado, maldito. Longe de tudo isso 
ou aquém a essas frescuras, pensamos, talvez, o mexerico como algo que evo-
ca, em todos nós, uma força rizomática, uma afirmação que se faz pela dú-
vida, pela indagação. Ao ouvirmos um fuxico, relacionamo-nos com ele não 
como quem aceita a verdade iminente daquilo, mas como quem confabula, 
quem reage de modo vitalício, quem ouve e se questiona “Mas será…?”, como 
quem ouve e convoca, de imediato, outras cenas, falas, memórias e histórias.

Um famoso versículo bíblico dizia: “Conhecerei a verdade e a verdade 
vos libertará”.

Lançamos, contudo, sombras sobre esse jogo de luz tão primoroso de 
quem fala a verdade. É a verdade que nos interessa? Que verdade tão podero-
sa é essa capaz de libertar alguém? Bastaria que conhecêssemos essa tal verda-
de e que, por conseguinte, seríamos livres de todas as forças que nos prendem? 
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Afinal, quais forças nos amarram?
Não pedimos perdão porque não somos cristãos o suficiente para isso. 

Gostamos do pecado, das imundícies, das questões pecaminosas da vida. 
Todavia, ainda assim, lançamos essas questões e começamos a indagar por 
aquilo que se afirma de verdadeiro no chão das escolas.

A partir do ano de 2018, o Ministério da Educação e Cultura homo-
logou um documento que se pretendia a verdade das verdades na educação 
escolar. Intitulado de Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o docu-
mento portou-se como a verdade libertadora de todos os corpos educáveis 
em situação escolar. Para os governantes, bastaria que um corpo alcançasse 
as competências e habilidades propostas naquele documento para que se de-
senvolvesse como um “humano global, em suas dimensões intelectual, física, 
afetiva, social, ética, moral e simbólica” (BRASIL, 2018, p. 16).

Há uma marcha pela verdade. No fim, dizem ser ela que irá produzir 
as igualdades de oportunidades na educação, tão almejada que só se firma 
verdadeiramente ao coabitar a diferença estrangulando-a para constituir um 
corpo curricular padronizado.

A verdade estaria, aqui, aliada a um modo de ser impositivo não ape-
nas por seu modo de falar (coragem da verdade) como também por aquilo que 
ela implica (verdade e liberdade).

Todos que, de algum modo, discordam da verdade, seriam-então, ini-
migos de seus dizeres, da liberdade.

A questão é que, para nós, as práticas de liberdade não podem ser acom-
panhadas de uma imposição, de uma régia do poder. As práticas de liberdade 
– forças capazes de potencializar a vida – distanciam-se do desejo pela forma 
e pelo modelo. Distanciam-se do exemplo, de quem pensa poder saber melhor.  
Quando a liberdade é acompanhada por uma lógica de regulação, diz-se como 
e onde deve-se melhorar. E, aqui, não seria possível evocar um modo de domes-
ticação? E, como já dizia Nietzsche (2014, p. 46), “denominar ‘melhoramento’ 
a domesticação de um animal é, aos nossos ouvidos, quase uma piada”.

Qualquer liberdade mediada pelo reconhecimento e mediação do outro 
é já um modo de domesticação. Há, aí, a produção de um limite que diz o que 
pode e o que não pode, o que deve ser feito e o que não, o que é bom para um 
que não está claro, que não é explicitado.

Quais forças estão em jogo quando dizemos que esse ou aquele são os 
melhores modos de se existir?

Uma vez mais, questão de endereçamento, de dar certa “pessoalidade” 
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às relações, de perguntar pelas forças invisíveis e, no combate, ampliar as pro-
ximidades indissociáveis dos afetos terrenos.

No miudinho do fuxico, em práticas de cuidados, os currículos vazam 
as intenções oficiais. Não há coordenador, diretora, Secretaria de Educação 
ou vereador que consiga barrar a potência dos fuxicos. Os currículos fuxi-
queiros, feitos no calor das fofocas, não respeitam os documentos oficiais.  
Em práticas de liberdade, se valendo das ocasiões dos mexericos dos que se 
afetam um currículo fuxiqueiro cresce. A produção curricular de documentos 
como a BNCC são menos ampliações das liberdades e mais imposição padro-
nada do que eles chamam de discurso de verdade. Uma série de estudos e de 
curriculistas enfatizam as possibilidades de resistência e reinvenção das práti-
cas curriculares, muitos deles ancorados em perspectivas cotidianistas, pós-es-
truturais e mesmo em teorias histórico-culturais. E, contudo, quase nunca nos 
deparamos com a afirmação das forças inomináveis que percorrem as escolas.

Apostamos nas fofocas e nos fuxicos justamente como essas forças que, 
espalhando-se sem rostos e sem nomes, enfraquecem todo o discurso de verda-
de que as forças controladoras armam-se para ditar as regras de convívio e de 
funcionamento do mundo. 

Aqui, a fofoca relembra que o estrangulamento é da ordem do prazer 
para os pecadores, para o corpo masoquista. Para esses, os fuxicos valem bem 
mais do que a verdade ditatorial, pois produzem em suas relações a germina-
ção de guerra.

Nas práticas de liberdade, o que o outro vai pensar, dizer e maldizer 
não é uma questão. O que importa nela são os afetamentos e suas reverbe-
rações. As práticas de liberdades, bem aos modos do cuidado de si, são uma 
estilística (FOUCAULT, 2020). O que importa nessa prática é uma vida, uma 
vida bonita e o fazer desta vida uma obra de arte. 

Imaginemos um cenário regular: uma professora, em dado momento, 
sai da sala. Foi buscar o diário de classe? Pegar algum material para um traba-
lho? Ao banheiro? Nada disso importa. Ela sai. As crianças, automaticamen-
te, dividem-se entre grupos que tomam diferentes decisões: continuar a ativi-
dade, brincar, conversar, aprontar e até vigiar a porta. Há de tudo um pouco.

Quando retorna, a professora possivelmente encontrará a sala tal qual 
ela deixou e nada estranha. Afinal, tem orgulho de seus alunos que a respei-
tam e colaboram com o trabalho dela.

Decerto o fazem, todavia, quando a aula termina, não tarda para um 
aluno correr até a professora para fazer os devidos fuxicos sobre Gustavo 
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Eugênio e Emanuela Cecília que, durante a saída da professora, danaram a 
fuçar o caderno da professora.

– Eu acho que eles estavam procurando cola da atividade! – sentencia 
o menino.

Quase sempre, quando falamos de fofoca, esse parece ser o cenário 
imaginado. A fofoca enquanto controle dos possíveis, enquanto insistência 
em limitar as ações dos outros.

É uma fofoca possível? Evidentemente. Contudo, não do tipo aqui 
argumentada.

Quando evocamos o fuxico para falar de práticas curriculares e para 
afirmar a escola, não falamos da fofoca enquanto uma vigília infinita dos 
corpos porque, sob essa lógica, a fofoca nada mais é do que a busca por uma 
verdade infinitiva.

Quando Foucault (2011) dizia da coragem da verdade necessária para 
realizar a parresia - isto é, para enunciar um discurso de verdade que afetasse o 
social -, ele dizia justamente desse caráter de quem se põe em risco por enun-
ciar aquilo que talvez não fosse querido.

Ora, pensemos naquele menino que mal espera o fim da aula para cor-
rer à professora e contar-lhe todos os sórdidos atos de seus colegas. O que 
quer ele? Quer enfraquecer as ordens já postas ou reafirmá-la insistentemente?

Para infortúnio das insurreições escolares, essa criança age mais como 
força contrainsurrecional.

Se tomamos a premissa apresentada no início desse texto, considera-
mos que as produções curriculares oficiais são embasadas como um discurso 
de verdade. E a verdade, como propunha pensar Foucault (2013a), está lar-
gamente associada ao poder. Não naquela célebre afirmação de que verdade 
é poder, de que conhecimento é poder. Não, como toda a obra foucautliana 
nos permite afirmar, é a própria noção de verdade que está inserida nas tramas 
do poder. Algo só pode ser considerado verdade dentro de um jogo de lógicas 
e razões que são, curiosamente, validados pelas relações de poder em voga.

Afinal, recorda Foucault (2013a, p. 52), “a verdade é desse mundo; ela é 
produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamenta-
dos de poder”. Dando seguimento a sua explicação, Foucault evidencia-nos o 
quanto associamos algumas instituições à produção de verdade sem questionar, 
contudo, os próprios modos de produção de tal conhecimento. Afinal, a pro-
dução da verdade é continuamente incitada pelas decisões políticas e econômi-
cas e, contudo, raramente esse contexto de produção é lembrado. Quando, por 
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exemplo, a BNCC é afirmada como um documento único e necessário para a 
educação nacional brasileira, não podemos desconsiderar o contexto econômico 
das formações de professores (SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 2016) “sugeridas” 
pelas instituições privadas que muito rapidamente se preparam para oferecê-las 
ou os acordos bilionário que seguiram com todas as editoras de livros didáti-
cos após as reformulações curriculares; não podemos esquecer que no cenário 
político ela foi enfrentada em todas as suas apresentações e que, quando saiu a 
versão final homologada, ela saiu na surdina da noite, às vésperas do recesso de 
fim de ano e ignorando todos os debates realizados após a apresentação das três 
primeiras versões do documento.

Não há como livrar a produção da verdade das amarras econômicas e 
políticas. E o fuxico insurge justamente contra isso.

Quando o menino aguarda o retorno da professora, ele poderia con-
tar-lhe um zilhão de coisas. Poderia, inclusive, colaborar com os colegas que 
fuxicaram o caderno de anotações da professora para contar a ela outras ver-
sões da história. Talvez pudesse até mesmo falar, mas para partir em defesa 
dos colegas ou para não semear a política de vigilância.

Opta, entretanto, por fazer de sua existência uma vida policialesca.
Opta por fazer a boa parresia, a parresia corajosa na qual o falante tor-

na-se alvo de ataque por revelar a verdade. O menino tenta fazer uso da fofoca 
para expressar sua paixão pelo poder e, por conseguinte, cai em uma ação que 
contraria toda a produção do comum como força coletiva.

Curiosamente, em sua paixão pelo poder, a criança acaba por expressar 
o mais cruel dos agenciamentos capitalíticos: o enfraquecimento da vida pela 
individualização dos corpos.

De acordo com Foucault (2011), a condição de falar a verdade encurta as 
relações democráticas, rompe com os laços por expor um perigo à sociedade ou 
ao corpo falante. Na análise do autor sobre a parresia grega, falar a verdade exige 
uma coragem por colocar o corpo em condição de risco de vida, visto que a 
verdade, para os gregos, poderia sempre ferir algumas condições do jogo. O que 
vemos aqui, nessa cena tão típica de escola, é uma verdade que é enunciada em 
conformidade com os poderes e que, todavia, apresenta-se como verdade e, por 
isso mesmo, “deve atrair, deve servir para convencer”. Afinal, a verdade “deve 
persuadir então que a sujeira, a feiura, a hediondez repelem” (FOUCAULT, 
2011, p. 273) os corpos de sua condição plena de existência. 

Se, por um lado, o parresista poderia ser a pessoa que reunia coragem 
para dizer uma verdade indizível, uma verdade indelével e por isso mesmo 
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colocava-se em risco, ele poderia, também, colocar-se a favor das forças vigen-
tes. Dizer a verdade era tanto um modo de ferir o poder quanto o de afirmá-lo. 
Hoje vemos multiplicarem-se pessoas a estufarem os peitos para falarem ver-
dades nada indizíveis. O discurso da verdade, sempre aliado aos regimes de 
poder, atuam como se precisassem de uma coragem absurda para serem dito.

Não ao acaso temos várias figuras tragicômicas como personagens po-
líticos. E a todo o momento eles parecem se encher de coragem para dizer as 
coisas mais conservadoras como se fossem verdadeiros parresistas ou para 
afirmar as crenças de modo a convertê-las em ciência. 

O fuxico do dedo-duro reforça a lógica capital da meritocracia que por 
vezes é agraciado pelo bem dizer da verdade ao exaltar confiança. Quando 
o fuxico se afasta da cumplicidade de um coletivo menor – ou seja, de um 
coletivo dado às invenções e sempre nas margens da vida regulada – e passa 
a ser cúmplice das relações de poder, ele passa a servir para condizer com a 
normativa em proveito próprio, é abandono das coletividades pelo uno. 

Essa troca da coletividade pela valorização de um é o que Suely Rolnik 
(2018) vai destacar como força reacionária, sendo ela micro ou macropolíti-
ca. Para a autora, seguir as pistas da discussão entre micro e macro requisita 
que não enxerguemos a vida em termos quantitativos. Falar de coletivos me-
nores, como o fizemos, não é falar em termos numéricos. Numa escola, por 
exemplo, o número de alunos é sempre superior ao número de docentes, de 
pedagogos, de diretores, coordenadores e afins. Ainda assim, 

Quantas vezes, como professores, exaltamos o dedo-duro? O fuxico ao 
qual é feita referência neste texto de forma alguma se aproxima do ato de 
dedurar, a fabulação trabalhada anteriormente vem à tona para provocar a 
potência do fuxico ao tom do imprevisível e da liberdade.

Fuxicando, o rei fica nu na boca das fuxiqueiras. Capturas das práticas 
de si e tentativas de fazer caber nos programas afeitos a verdade se fazem 
acontecer através dos jogos de governamento que a tudo busca conter, disci-
plinar e controlar. E, no fuxico, uma vida bonita transborda e faz funcionar a 
distinção. Quem foi que disse que no fuxico não cabe o cuidado? E deixando 
o rei nu, as fuxiqueiras, rindo com a boca aberta de uma orelha a outra, fazem 
a fofoca curricularizar.

O fuxico nosso de cada currículo

Se pensarmos bem, o fuxico atravessa cada corpo provocando diferentes 
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intenções e afetos. Sem ordem ele pula de orelha a orelha de boca em boca e pro-
paga conhecimento. Fuxico é conhecimento? Olha! Dizem as más línguas que 
todo fuxico tem um fundo de verdade, e as boas línguas acabam por investigar 
tais origens. Na escola muitos fuxicos são levados a sério e acabam por criar os 
fuxicos curriculares. Fuxicos que movimentam corpos, fuxicos que contextuali-
zam aulas, fuxicos que se debatem no corredor, fuxicos dinâmicos que exaltam 
a vida no cotidiano escolar, fuxicos que revelam a infusão do conhecimento.

No sentido de criação de saberes, da prática de produção, assim como 
na produção de um chá por infusão, o conhecimento criado a partir da fofoca 
é imerso no currículo, no documento curricular, seja por uma fofoca de ori-
gem comunitária, ou um fuxico de corredor, o assunto se torna conhecimento 
ao perturbar a ordem, que frente ao currículo comum infundi incertezas e 
potencializa curiosidades. Mas o que é um fuxico curricular? 

Para responder essa questão, sente-se e prepare-se para o chá, um chá 
desses ao estilo “Chapeleiro”, do qual não sejamos Alices (CARROLL, 2009), 
pois não há nada de país das maravilhas nos documentos curriculares, há sim, 
uma necessidade de fofocarmos sobre eles, infundido uma diversidade de co-
nhecimentos distintos e distantes das ditas verdades absolutas que produzem. 
Ora! O chá então é um tempo para fofocar, e nesse momento de liberdade das 
amarras do saber maravilha, que tudo pode sendo certo, ou que tudo trans-
forma sendo crítico e a que tudo fundamenta, onde os fuxicos curriculares se 
infundem, pois não é questão de localização ou de exatidão conceitual, mas 
sim de infusão de dúvidas, curiosidades, quiçá de meias verdades, reivindica-
ções, resistência e enfrentamento. 

Os fuxicos curriculares são da ordem do cotidiano, suas disfunções 
atravessam o saber concreto e verdadeiro para desfragmentá-lo, infundindo 
nele uma desordem momentânea capaz de aguçar até o menos curioso, pois 
se constitui como provocativo propositalmente, num apelo sensível à huma-
nidade comunicativa, o fuxico ganha potência como informação duvidosa. 

Tal fuxico assume sentido de mostrar as pessoas que há liberdade para 
ser posta em prática, não só pela crítica, mas também pela destruição das ver-
dades e ou conhecimentos fabricados por particularidades históricas, não que 
se oponha ao reconhecimento histórico, mas que pelo movimento de infusão 
o corrompa, fragmente ou coloque em dúvida. De outra forma, também as-
sume para si a constituição da ordem do imprevisível, de certo, não há como 
mensurar quando surgirá o fuxico, mas assim que surge sua infusão começa, 
logo mais a desordem se instala, as provocações e dúvidas se expandem, e 
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quem não sabe do fuxico é desinformado.
Eis outro ponto de infusão dos fuxicos curriculares, seus movimentos 

imprevisíveis associam noções políticas, que por vezes na escola são neutra-
lizadas no calar das vozes, escondidas e até apagadas para que não se faça 
reboliço. Do contrário, o fuxico insurge para romper com a normativa e para 
ganhar concretude nas mesas da escola, entre bilhetinhos e portas de banhei-
ros, cria diferentes maneiras de comunicação em sua rebeldia, assume outra 
perspectiva, que não a do policiamento dos corpos.

Um fuxico curricular não pode ser documentado nem é saber em si, 
não se firma como verdade propriamente dita e nem tem intenção de fazê-
-lo. Contudo não deixa de produzir noções de verdade, noções de liberdade, 
noções de política e noções de confronto que acabam por explorar o conhe-
cimento para além das suas restrições padronizadas, pois se a ordem do dis-
curso é apenas uma, o fuxico se apresenta frente a várias outras, logo assume 
diferentes possibilidades para si e, a cada outro que afeta, se modifica, nunca 
dentro da exatidão, é linha de fuga ao padrão.

Fuxico é conhecimento, é liberdade? Fazemos a mínima! Não damos 
atenção a essas ideias duras de enquadramento. Preferimos, antes, pensar que 
fuxico algum dura o suficiente enquanto verdade.

No fuxico, importam as linhas limítrofes do mundo. Mas, no mínimo, 
evoca outros possíveis para o mundo. A gente ouve “Colega, senta que o ba-
bado é bom!” e já sabemos que não sairemos dali com as mesmas ideias.
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VOLTAMOS AO CHÃO DA ESCOLA 
OU NUNCA SAÍMOS DELE?

Steferson Zanoni Roseiro
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves

Steferson Zanoni Roseiro: Em agosto desse ano, nosso primeiro livro com-
pleta já dois anos de escrita. Um de publicação, mas dois de escrita. Até hoje, 
ainda fico me perguntando o que a gente queria com o livro, sabe? Foi uma 
sensação. Aquela urgência. Lembro de te ligar e perguntar: “Vamos escre-
ver?”. E a gente ia seguindo. Mas pergunto: hoje, dois anos depois, o que a 
gente espera do livro?

Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves: Ai, que pergunta. Olha, eu não 
sei o que eu esperava do livro. Eu realmente fiz mais por gostar. Não foi algo 
planejado, saiu. E quando o texto foi pegando corpo, achei que ficou tão boni-
to, sabe? Coisa de professor. Que eu comecei a ver o meu trabalho e o trabalho 
dos meus colegas muito além daqueles documentos, daquelas burocracias to-
das. Acho que a minha ideia, ou a nossa ideia, era passar essa mensagem para 
os outros professores. Às vezes não precisa de tanta leitura, tanta burocracia 
para tornar um dia de escola, um dia de sala de aula, precioso. Talvez fugindo 
disso a gente consiga pisar o chão da escola, sentir o chão da escola. Acho que 
seria isso. A gente tinha pensado em fazer uma formação com ele, né?

Steferson: Formação que nunca fizemos! E olha que agora você está no Ifes. 
Isso deveria facilitar um pouco a vida, mas parece que voltamos sempre às 
burocracias! Também não posso me isentar de culpas. Estou numa escola e 
fizemos reuniões semanais ano passado todo e nunca consegui esse espaço 
para a gente. Não sei se por saber que estávamos apinhados de trabalho ou 
por medo da repercussão na escola. Até hoje eu penso nisso: como as pessoas 
vão receber nosso trabalho? Vão ler? O que vão esperar ao ler? Esses dias, fi-
quei bem surpreso. Eu presenteei um livro a minha avó e ela não só leu, como 
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comprou três exemplares para dar para outras pessoas. Comprou! Ela podia 
ter me pedido, mas fiquei bem feliz dela distribuindo o livro. Uma das pessoas 
é um adolescente, um menino de 17 anos. Outra é uma professora já velha de 
guerra. Não sei com quem me animei mais.

Nahun: Olha... eu recebi uma chamada de formação de curso aberto no Ifes. 
Se a gente quiser fazer uma formação para botar isso para funcionar, a hora é 
agora. O curso seria aberto, acessível, gratuito... mas ainda acho que não vai 
atingir quem eu gostaria, que é o professor que está ali diretamente com o alu-
no. Eu acho que a gente dá conta e já seria um começo. Eu já fico imaginando 
o volume dois da coisa...

Steferson: Isso foi outra coisa que minha avó falou. “Quando sai o próximo 
livro?”.

Nahun: Eu vejo as falas e os comentários das pessoas no Facebook sobre o 
nosso livro, mas isso não me deixa tão feliz porque são pessoas acadêmicas. E 
o nosso livro não foi tanto para ser acadêmico, né? Sei que pode ser egoísmo 
da minha parte, mas penso nessas outras pessoas. A gente escreveu para pes-
soas de todas as áreas, para quem tem leitura na educação ou não. Penso no 
meu amigo farmacêutico que falou que a vida dele seria muito mais fácil se 
ele tivesse lido o livro antes de entrar na sala de aula.

Steferson: Eu ainda fico feliz quando as pessoas postam nas redes sociais 
mencionando. Um professor que admiro muito o trabalho, Walter Kohan, 
mencionou no Facebook e depois dele algumas outras pessoas que estão na 
lida com as crianças vieram me perguntar sobre o livro. Inclusive, pessoas que 
nem tenho o contato me procuraram perguntando como fazia para conseguir 
o exemplar. Óbvio que já saio espalhando o link da versão digital gratuita! 
Mas o que mais me agrada é ver esse movimento. Convenhamos, somos dois 
ninguém ainda na área da educação. Temos algumas publicações, mas, até a 
escrita do livro, éramos duas professorazinhas de sala de aula e nada mais.

Nahun: É exatamente isso: somos dois profissionais esquecidos no vale da 
desvaloração do professorado. A ideia era para ser mais simples, ser um tete-
-a-tete, um bate-boca. Acho que essa questão de ter livre acesso foi importante 
para se comunicar através das mídias, mas eu ainda acredito que a gente vá 
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fazer mais diferença quando entrarmos com o livro numa formação de profes-
sores ou com alunos numa licenciatura numa sala de aula. Acho que a gente 
precisa desse espaço para uma conversa real. Talvez ouvir os alunos falando: 
“Professor, vamos comentar sobre o seu livro”. E não é meu ou seu, é nosso, 
mas nosso de chão de escola. Quando eu paro para pensar no que me agrada 
mais dentro do livro, eu só penso nas imagens e no capítulo da fofoca. O livro 
dois tem que ter mais imagens! Ah! E a capa! Não porque é bonita, mas por-
que foi muito divertido fazer!

Steferson: Olha, se formos fazer um segundo mesmo, eu até toparia que não 
tivesse texto e que fossem só imagens. Era o que eu queria com a tese: ape-
nas imagens. Imagens de escola, imagens de educação. Nada mais. Por que 
insistimos tanto em escrever? Em ter que ler e interpretar apenas na escrita? 
As imagens de escola não falam o suficiente sozinhas? Que tipos de imagens 
de escola são necessárias para pararmos a vida e pensarmos em outras coisas?

Nahun: Nossa! Só imagens? [Risos]. Não sei. Pensar um livro só em ima-
gens... acaba me corroendo um pouco. Porque imaginar, para quem já faz 
parte da escola, para quem já entendeu a escola, talvez seja um pouco difícil. 
A gente pode acabar ficando agarrado a reproduções. Imagine se um profes-
sor pega um livro de escola e a pessoa não problematiza o que tem ali? Se ele 
só vê o que está ali de forma comum? Vai que ele não tenha a base teórica 
para problematizar, para refletir. Isso me dificulta um pouco, mas talvez seja 
preconceito meu...

Steferson: Que bom que não preciso colocar o dedo na ferida sobre o precon-
ceito... Mas eu sei e concordo das dificuldades. Acho, inclusive, que essa é a 
parte mais legal. As imagens dão conta de fazer o que queremos? De dizer o 
que queremos? Eu fico imaginando estilo a ideia que tivemos de deixar uma 
página em branco, mas agora deixar espaço em branco ou com linhas ou sei 
lá. “O que te dizem as imagens?”. Tem uma pintura que mexeu muito comigo 
desde que me deparei com ela em 2020...

Nahun: Isso me lembrou uma aula que eu dei esses dias. Uma aula que as 
alunas tiveram que fazer uma leitura de imagens. A maioria dela foi bem 
superficial, bem objetiva. Mas uma delas me surpreendeu muito. Foi uma lei-
tura bem peculiar. Não sei se foi uma leitura romântica ou sei lá. Mas mexeu 
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muito comigo. Eu fico aqui pensando nesse livro só de imagens e seria uma 
formação local, aí seria legal. A gente faria uma roda de conversas, cada um 
vai falando o que lê nas imagens, vamos problematizando... daria uma forma-
ção muito legal, o estilo de formação que eu penso ser a mais transformadora.

Steferson: Exatamente isso! Aí ao invés de um livro para vendermos, teria 
que ser um livro para irmos juntos! Gosto da ideia! Comprou, levou a gente! 
Fazemos estilo promoção: comprou um, levou três! [Risos] Mas a questão é 
séria.

Nahun: E se pensássemos nas imagens de chão da escola com alunos? Se 
fossem feitos desenhos e pinturas das escolas, mas não nossos desenhos? 
Desenhos feitos pelos alunos? Dessa vez, não com material dos nossos alu-
nos, mas de outros. Seria um livro de construção coletiva, um livro feito com 
os outros... uma passagem por várias escolas...

Steferson: O negócio, aí, seria o de como chegar a esse material, a essas ima-
gens. Porque não poderíamos só chegar na escola e falar: “Ah, quero dese-
nhos e pinturas das escolas de vocês”. Ninguém ia dar atenção para a gente. 
E também correríamos o risco de termos só imagens clichês, só o que já tem 
mesmo e ponto final. E penso que nossas escritas são sempre de criar os pos-
síveis, né? Fazer que uma cena se desembeste em outras, que o chão da escola 
seja sempre mais amplo do que alguns de nós querem enxergar.

Nahun: Ué, mas pode ser uma pesquisa de campo enorme! Uma pesquisa 
no nosso estado. “Qual o momento que vocês mais gostam na escola? Qual 
o que vocês mais odeiam?”. Aí já teríamos uma proposta inicial para as esco-
las, buscando o que tem em comum, o que se diferencia. Teríamos até algo 
para pensar depois no que fazemos nas escolas. Coisas para mexer na escola. 
Valorizar as crianças, as ideias delas dentro da escola, acho que até mais do 
que qualquer documento. Talvez eles saibam mais do que a gente o que pre-
cisa repensar na escola.

Steferson: Estamos, em dada medida, na minha tese agora. Com a diferença 
de que não é exatamente o que mais gosta ou o que mais odeia, mas o que a 
escola pode. Quais as possibilidades da escola? Sabe que eu sempre tive um 
pouco de aversão às docências, a conversar e pesquisar com professores. Não 
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por não gostar de professoras [risos], mas por sempre preferir pensar nessa óti-
ca do aluno, da criança, do adolescente. Os corpos deles parecem ter sempre 
mais força insurrecional. Isso me agrada.

Nahun: Eu imagino que, se a gente observar bem, muito da nossa vida se 
passa no processo de escolarização. E hoje mais, porque parece que escola 
integral virou mania. Imagine tu passar oitenta por cento do seu dia em um 
lugar onde você não gostaria de estar ou não tem prazer por estar. Nesse pon-
to, fico pensando que ser criança vai ser chato. Vai ser muito chato. E isso me 
incomoda. Não é questão de perder a infância, mas parece que é questão de 
colocar rédeas na criança. E a escola está colocando rédeas! A escola parece 
a rédea. E me incomoda mais do que incomoda as crianças. Parece, pelo me-
nos. Deve incomodar a elas também, né? Não tem condições!

Steferson: Eu fico pensando nisso lembrando de um acontecimento essa se-
mana lá na escola. Tenho sempre uns alunos atentados, né? Sempre peço que 
me deem as turmas mais difíceis em termos de comportamento, é algo que 
eu gosto e também algo que trabalho bem. Não que eu tenha, ao fim, alunos 
comportados, que essa não é minha intenção. Eu gosto da bagunça, gosto 
dos alunos encrenqueiros. Mas, essa semana, uma mãe se sentou para pedir 
para mudar o filho de turma. Vi, claramente, que ela estava reclamando que 
eu não coloco rédeas o suficiente. Não passo atividades no livro didático, não 
exijo que o caderno dos meninos estejam perfeitos, não ligo se ele está a fim 
de fazer o dever ou não... convenhamos, quem tem que querer fazer ou querer 
dar algo à escola é quem está ali, estudando. Não sou eu. Falo isso com eles 
direto: “Eu já estudei, gente... eu quero que vocês queiram estudar...”. Mas 
essa mãe não gosta disso. Não concorda com isso. Pediu, então, para trocar o 
menino de turma. Ela lá, sentada e intransigente. Eu nem discuti. O menino 
queria o quê? Ela nunca perguntou. Ele também nunca falou nada. Foi cha-
mado para a conversa e, infelizmente, fui obrigado a falar dos “desfazimen-
tos” dele, das coisas que ele não faz em sala. Ele concordou. Só concordou. 
A mãe quer que eu coloque mais rédeas, mas o menino já está cheio delas.

Nahun: Mãe chata! A escola particular está cheia delas. E nas públicas tam-
bém tem algumas. Mãe chata, mas não porque quer que o filho aprenda, mas 
porque quer que o filho aprenda como ela aprendeu. Isso se aprendeu de ver-
dade! Parece que as crianças do agora só conseguem ser imaginadas a partir 
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das crianças do passado. É uma coisa louca achar que, hoje, tudo aquilo foi 
funcional!

Steferson: As crianças do agora parecem ser impossíveis, né? Estão sempre 
num meio que ou querem ser imaginadas para um futuro que nunca chega ou 
a partir de uma nostalgia de um passado que nunca existiu. Uma loucura! Eu 
não daria conta de ser criança se eu me apercebesse dessa transição temporal 
louca que esperam da gente. E o pior é que algumas crianças começam a se 
dar conta disso. Esse menino estava começando a se dar conta e talvez por 
isso nada quisesse, nada dissesse. Ele gosta de desenhar, desenha bem pra 
caramba, mas não é o suficiente para a mãe, né? Afinal, em que um desenho 
pode servir na vida?

Nahun: Foi assim que a mãe aprendeu, né? Primeira coisa que a mãe apren-
deu foi que aula de artes só serve no tempo livre. É algo que ela aprendeu. Ela 
se coloca no lugar da criança o tempo todo. O mais intrigante é que isso não 
aflige a mãe. Como que uma pessoa pode desejar esse controle enfadonho 
de uma vida que está ali tentando explodir? Uma vida que precisa imaginar, 
bagunçar, eclodir... E agora estamos pensando que ser criança dentro de uma 
escola-prisão é sempre um problema!

Steferson: O que me lembra de volta a pintura que eu mencionei antes. 
Education, do Arkadiusz Swiderski. Sério, que pintura é aquela! Um corpo 
que parece um menino sentado. Mas sentado em um banco demasiado alto. 
O corpo se curva, a cabeça encosta no peito. Uma imagem bem kafkiana, 
por sinal. E, na frente, outro corpo. Enorme! Segura uma pipa por trás. Dá a 
pipa ao menino ou toma dele? O título nos sugere ser um professor. A roupa 
do corpo maior, inclusive, é bem magistral, quase jurídica... Enfim, poderia 
passar horas falando da pintura em si, mas eu gosto dessa questão: dá a pipa 
ao menino ou toma dele? Primeiro as cores ou as dores? Como imaginamos 
a escola? Como um lugar onde tudo sofre (sofrer para aprender!), ou onde a 
vida é cheia de alegrias (é possível aprender sorrindo)?

Nahun: Eu vi a pintura de relance e nem sei o título. Mas, enfim. Ali eu não 
estou vendo um dar pipa ou tirar a pipa. Estou vendo uma criança triste, de 
cabeça baixa, que perdeu o gostar de viver. Ela perdeu a vontade de viver. E ali 
tem um adulto querendo ensiná-la a viver, ensiná-la a ser criança, a gostar de 



NahuN Thiaghor Lippaus pires goNçaLves | sTefersoN ZaNoNi roseiro

(orgaNiZadores)

130

uma infância que não foi desenvolvida. Porque as infâncias que ele esbanjava 
foram podadas de todos os lados. A pipa está sem linha e sem rabiola, então 
ele nem sabe o que é pipa, no fim das contas. Isso me lembrou de uma ofici-
na de pipa que fiz com as crianças para ensinar matemática. É isso a ideia? 
Entende? Bicho, se a escola não for esse espaço de brincadeira, o que estamos 
fazendo?

Steferson: Aí a gente entra sempre no conceito de aula, né? O que é uma aula? 
Ano sim e ano também, eu passo mais de um mês tentando fazer as crianças 
entenderem que aula não é só copiar do quadro, não é usar o livro didático 
para copiar os textos dele, não é só receber folhinha e responder. Ano sim e 
ano também, eu tenho que martelar que, numa escola, uma aula também é 
conversa. E eu converso com meus alunos todos os dias. Aí eles chegam em 
casa e falam. “Ah, o professor hoje só conversou”. Várias vezes, tenho que 
lidar com mães sobre isso. “Só conversar” parece uma ofensa na escola. “Esse 
professor não faz nada?”, dizem os olhos de algumas delas. Então, se a crian-
ça não acompanha a conversa, realmente fica perdido. Mas lembro sempre 
de dois meninos que eu achava que não acompanhavam as conversas. Dois 
meninos sempre muito calados na escola, sempre muito quietos...

Nahun: Lógico que tem aquela mãe que fala conversa não é aula! Até por-
que, muitas delas nem conversam com seus filhos! E conversar é uma coisa 
difícil, convenhamos. Porque a criança não tem voz hora nenhuma, a não ser 
quando vai pedir alguma coisa. E quando ainda pedem, ouve um não. Então 
o que estamos ensinando às crianças? Que a vida é uma merda? Que ela só 
tem voz quando é adulta? Quer dizer, novamente o ciclo... como se fala isso? 
Adulterização da infância?

Steferson: E, seguindo essa lógica, se ela só pode falar e ser ouvida quando 
adulta, quem vai ensinar ela a falar? Não só a se pronunciar, mas a falar ouvin-
do os outros, a falar dando atenção ao mundo ao redor. Porque uma conversa é 
isso, né? Não é a fala pública, o pronunciamento presidencial ou o discurso. 
Uma conversa envolve uma escuta ativa, sensível. De novo, gosto quando me 
surpreendo com as crianças quietas que, de repente, mostram-se ouvintes e 
conversantes, mesmo que elas não falem publicamente, mesmo que elas não 
participem das aulas como eu gostaria. Às vezes, elas participam das con-
versas em casa, recontam os casos, as nossas aulas em outras áreas, outras 
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redes... e aí quem toma a rasteira somos nós. Os dois meninos que comecei fa-
lando eram desses. Chamei as mães deles, separadas, claro, para falar que eles 
não participavam das aulas e que eu estava preocupado. Eles não sabiam ler e 
escrever também, mesmo já estando no quarto ano. Então era um problema, 
porque eu precisava pensar em como avaliar. Aí chamei, falei dos silêncios 
deles... e as duas mães me sacudiram. “Não, como assim?”. As crianças che-
gavam em casa falando de tudo. Uma das mães me vira e fala sobre as coisas 
que ela foi aprendendo com as aprendizagens do filho. Mencionou coisas que 
eu realmente vinha falando em sala... os meninos não abriam a boca, mas eles 
estavam ali. Presentes de corpo inteiro!

Nahun: Eu começo a pensar na mãe que não ouve, no pai que não ouve, avó, 
irmão... E aí quando a criança fica presa ao celular, o celular se torna um 
problema. Tu não quer que fale, nem que ensine a conversar. Só que o único 
equipamento que tem à disposição é o celular e ele se torna um problema. E 
tu culpabiliza a própria criança por ser introvertida, por estar direto na tecno-
logia... Mas e o tempo que a criança tem para isso é qual, se até esses apare-
lhos são proibidos na escola? E aquelas crianças que não tem nem acesso a 
esses aparelhos? Quando não sabe conversar, vai fazer o quê? A ideia é criar 
um ninho de crianças caladas?

Steferson: Isso me lembra o quanto eu tenho que brigar com as crianças 
diariamente sobre ouvir o outro. Toda vez que a gente está numa conversa, 
é aquele enxame de mãos levantadas. Todos querem falar. Agora pergunta 
quem ouviu o que o outro falou? Quantos realmente ouvem os colegas? Eu 
fico me perguntando se isso é um vício das redes sociais, onde só falamos, mas 
não respondemos, não conversamos, não ouvimos o outro. O máximo que 
fazemos é dar curtidas. É isso que vão se tornar nossas aulas?

Nahun: Olha, tem um risco aí gigante. Parece que apenas dentro dessa pers-
pectiva a voz da criança é ouvida e se o professor que está a fim de ouvir e fa-
zer o que a mãe não quer, tu está preso num paradoxo. Porque o ensino pode 
ser feito sem tecnologia ou com tecnologia, e as duas formas têm seus riscos. 
O aprisionamento das vozes cabe em todo lugar. A questão é o professor que 
está ali. O que ele pretende? Mesmo uma conversa sem pretensão nenhuma 
tem uma potência. Mas o professor precisa saber disso. Aí eu penso nesse pro-
blema de fazer ouvir. Porque não é só a fala. Uma conversa precisa alimentar 
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essas duas ações mínimas, o ouvir e o falar. Mas também temos o fazer sentir. 
Muitas vezes, alunos vão chorar durante uma conversa ou outra. E aí?
Steferson: Chorar, rir, tomar posicionamento, enojar-se... É isso que eu penso 
ser necessário em toda aula, em toda conversa. Às vezes, sinto que consigo 
isso mais ou menos com as crianças. Mais de uma vez, já fui enfrentado cole-
tivamente pelos meus alunos. E eu comemoro isso! Posso ficar com raiva na 
hora, posso fazer alguma punição com eles... Ainda bem que, depois, eu me 
dou conta da minha loucura, peço desculpas e conversamos sobre isso. Nunca 
posso esquecer dos meus momentos de controle fascista. Tenho minha quota 
e todos teremos. Já deixei uma turma sem recreio um dia por causa de um as-
sovio em sala. Ninguém quis dedurar a criatura que assoviava sem fim, então 
deixei todos sem recreio. Fiquei puto da vida, fiz acordo com a coordenação. 
Mas, no fim, eles estavam mostrando algo que sempre insisti com eles: “Se 
tiver que escolher entre ajudar um professor e ajudar seus colegas, ajudem os 
colegas”. Eu bato nessa tecla diariamente. E, na hora que eu caí na própria ar-
madilha, fiquei irritado. Mas depois fiquei orgulhoso. Coletivos são possíveis.

Nahun: Eu gostaria que algumas alunas do ensino superior tivessem essa 
ideia de coletivo, mas acho que faltou lá na parte inicial. Você vai discutir 
plano de ensino. Uma situação básica que você abre para mudar práticas de 
avaliação e a prova estrangula a conversa. Ela sempre é exigida! Então, assim, 
fica complicado pensar que temos adultos que ainda observam tal quesito de 
avaliação meritocrática como a única cabível. E que mesmo um seminário ou 
uma apresentação vá se resumir a uma questão de nota.

Steferson: É aquela questão que discutíamos no livro, né? “Vale nota?”. E 
acho que isso tem só piorado. O funcionalismo do sistema de ensino parece 
inquestionável até com as crianças menores hoje. Fico triste toda vez que 
exigem provas valendo notas altas e diminuindo as notas possíveis em outros 
trabalhos. Agora acho que vale a gente pensar o que é, então, possível de fazer 
em relação às avaliações formais. O que é uma prova? Como fazer da prova 
um elemento que cria possíveis e não só repete o já sabido?

Nahun: A ideia de provar algo para alguém já me incomoda, mas se é preciso 
assumir uma avaliação formal, penso que quanto mais subjetiva ela for nes-
sa perspectiva de ensino superior, melhor. Melhor para entender o que você 
tinha antes e o que você aprendeu nesse processo. Eu gosto muito de uma 
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questão autoavaliativa singular direcionada a cada sujeito. Porque ele precisa 
problematizar. “Esse conhecimento vai me proporcionar o quê? Me fez sentir 
o quê? Como eu consigo lidar com essas questões? Como eu poderia lidar de 
outras formas?”. Então se ela começa a problematizar, ela começa a se ava-
liar, começa a avaliar o todo. Sua avaliação, no fim, é mais importante que a 
minha, já que ela me possibilita pensar no que eu ainda preciso fazer como 
professor para elaborar esse conhecimento. No caso, elaborar um conheci-
mento com o aluno e não para ele.

Steferson: Eu não sei se gosto muito da ideia das autoavaliações. Às vezes 
gosto, às vezes não. Gostei das suas questões, mas será que é uma questão de 
autoavaliação? Porque toda vez que penso na autoavaliação, penso naquele 
babado tópico de como me avaliaria. Sei que é preconceito da minha parte, 
não precisa jogar na minha cara depois. Mas a questão que me fica é essa: 
somos capazes de nos autoavaliar? Alguém é capaz de fazer qualquer coisa 
sozinho? Penso que essas questões que você lançou para a autoavaliação fi-
cariam perfeitas se fossem pronunciadas no coletivo. “Como esses conheci-
mentos me afetam? Como lidamos com eles? O que fazemos com eles?”. E 
aí tem a questão que todo conhecimento é produzido no coletivo, né? Gosto 
muito de usar a própria turma para conversar sobre os colegas. Às vezes com 
os representantes de turma, às vezes com a turma como um todo. E aí vamos 
conversando mesmo um a um: “Em qual parte das aulas Fulano se interessou 
mais? Como Cicrana se envolveu com as aulas? Quais mudanças são percep-
tíveis entre Beltrano no início do ano e agora?”. Tudo me irrita e me anima! 
Nunca consigo pensar em avaliação, embora tudo o que façamos seja avaliar 
do início ao fim.

Nahun: Vamos lá. Autoavaliação que eu imagino não está ligado diretamente 
a uma avaliação produtiva do sujeito, ou efetiva dele. Não é você avaliar a sua 
conduta ou a sua relação com o conhecimento. É você avaliar o conhecimen-
to que está ali e a sua relação com ele. E para isso você vai precisar de recorrer 
a pensamentos anteriores e aritcular a alguns do agora, depois transformar 
isso num bojo de sabores que, em algum momento, vai acabar precisando 
consultar. Então é uma ideia que esse saber sirva a um coletivo. Numa situa-
ção de um professor alfabetizados, por exemplo. Adianta ele saber todos os 
métodos de alfabetização se no fim ele não valoriza o sujeito que está ali? A 
necessidade que ele está ali para além da alfabetização? Porque, no fim, quem 
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vai definir o método não é a pessoa que vai aplicar – vulgo professor –, mas 
a pessoa que necessita da situação. Ela é mais importante nesse caso. Logo, 
você não descarta a necessidade de ter acesso a esse mundo de saberes, mas 
lidar com eles... isso vai precisar de conversa, conversa com essas pessoas que 
estão ali envolvidas. Não é um usar só por usar.

Steferson: Então quando você fala de autoavaliação, você está mais pensando 
em diagramatizar os conhecimentos disponíveis e perguntar por quais conhe-
cimentos a pessoa se relaciona? Porque quando vejo essa situação da alfabe-
tização do exemplo, penso no conhecimento como caixa de ferramentas que 
a pessoa pode escolher quais usar, mas a escolha, como você falou, é sempre 
com quem está lá envolvida, ou seja, a turma, o aluno, a família, a escola e 
etc.

Nahun: Não sei se é bem caixa de ferramenta. Vejo mais como uma bolinha 
de papel que você arrancou do caderno. Quando você amassa esses saberes 
todos ali, cospe neles ou tenta jogar num aluno para chamar atenção, ter uma 
resposta... eu espero que o aluno devolva a bolinha, que responda. Eu quero 
é que envolva a conversação. Na minha cabeça, não é só o que serve ou o 
que não serve. Lidar com o problema exige muito mais de conversa do que a 
própria ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Você acha que você vai 
ensinar igual a mim se a gente tiver as mesmas técnicas e métodos? Mesmo 
atuando nas mesmas salas, com as mesmas turmas? Não adianta ter caixinha 
de ferramenta. Ou pelo menos, ter só caixinha de ferramenta. Tá. E a vida?

Steferson: Devo dizer que parte de mim quer lhe refutar. Não pela questão 
da sala e de usos diferentes, porque concordo plenamente nisso. Não consigo 
ensinar nem igual a mim mesmo! Agora a questão da ferramenta é o que me 
incomoda. Fico me perguntando se as próprias ferramentas são usadas do 
mesmo modo, sabe? Sei que existem usos mais ou menos padronizados delas, 
mas quantas vezes não fazemos usos inesperados? Enfim, não é esse o ponto. 
Lembrei de uma vez, a gente fazendo uma exposição de dinossauros em sala, 
e a gente queria fazer dinossauros de massinha. Mas haja massinha para fazer 
do tamanho que eles queriam! Tentamos... mas ficavam muito pesados e eles 
quebravam, caíam e por aí vai. Aí um aluno dá uma ideia terrível: “Vamos usar 
jornal velho”. Refutei. Não queria de jornal, queria de massinha. Discutimos 
e o dia acabou. No dia seguinte, ele chega com jornal. Amassa na minha 
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frente, faz uma forma bizarra. Pega massinha no nosso armário e cobre a for-
ma de jornal. Ficou perfeito! Virou um dinossauro, com o esqueleto interno 
de papel. Assim, precisou só de uma fina camada de massinha ao redor para 
cobrir, então teve os bons 30cm que eles queriam. E ainda era leve, se susten-
tava sozinho! Eu penso nisso quando alguém fala de ferramentas e dos usos 
de técnicas e métodos... quando eu penso em avaliação, penso no coletivo 
por isso. Eu sei que não dou conta, sozinho, de criar as condições avaliativas. 
Preciso do outro para me ajudar. E se é uma caixa de ferramenta ou não, aí 
pouco importa.

Nahun: Até porque, no fim, o aluno vai te ensinar mais do que você. É isso. 
Quem tem a caixa de ferramentas em uma sala não é apenas o professor! E 
eles vão tacar as ferramentas em você!

Steferson: Já deixo isso claro todos os anos! Não esperem que eu saiba tudo 
e muito menos que eu queira saber tudo! Aprendi isso com um amigo e levo 
isso para a vida: tenho meu direito a não saber. E, por vezes, tenho o direito de 
não querer aprender. É algo que a gente precisa dar mais atenção nas escolas. 
Temos direito de não aprender algo? Não é essa a questão curricular central?

Nahun: Sinto muito, mas Base Nacional Comum Curricular não lhe dá esse 
direito! Vai ter que aprender tudo!

Steferson: E esse é o maior absurdo, né? Ninguém dá conta de saber tudo, 
mas as legislações curriculares insistem em dizer o que aprendemos, o que 
devemos aprender. É possível saber um pouco de tudo? Talvez. Mas fico pen-
sando se adianta também dizer apenas que iremos, então, reduzir os conteú-
dos a serem estudados. Nunca foi essa a questão. Não adianta também querer 
imitar o modelo estadunidense de “escolha” do que estudar, porque todos 
sabemos que as escolhas aí seriam para lá de cômicas ou econômicas com 
os adolescentes. Fico realmente pensando no nosso direito de falar “Basta!”. 
Quando podemos falar basta? Quando podemos dizer o que queremos ou 
não? Insistem em dizer que as crianças são pequenas demais para saber o que 
querem e que as escolhas de agora poderiam afetar os futuros delas, mas dizer 
que um montante de coisas precisa ser aprendido independentemente não é 
também definir os possíveis da vida de um corpo? Nós estamos prontos para 
definir o futuro dos outros?
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Nahun: No fim das contas, nós sempre definimos. O meu corpo e o seu cor-
po foram definidos por outras pessoas. Acho que a questão é quando eles se 
revelam. E aí os corpos, na verdade, acabam liberando tais amarras e mos-
trando outros corpos, entrecorpos, sobrecorpos... A criança acaba, dentro da 
perspectiva de prisão, precisando se mostrar revolucionária ou revoltada. Até 
porque é a única chance que ela tem de lutar contra o sistema que a cala.

Steferson: Esse ponto de que outros corpos nascem me parece fascinante. 
Porque vemos muito disso nos estudos em gêneros e sexualidades. Não há 
uma regra de corpo cabível, ainda que tentem nos dizer que sim. Só que pen-
sar o corpo, como você colocou, não pode ser só pelos estudos marginais, não 
pode ser só na perspectiva das negritudes, dos estudos étnico-raciais, das co-
munidades LGBTQIA+. O corpo deve ser pensado por todos que se colocam 
nesse lugar de pensar a vida, né? A vida não acontece na mente de outra pes-
soa, de um ser superior que nos imaginou. E se imaginou, parabéns para esse 
ser. Agora somos reais, e, dentro de nossas realidades, temos corpos. Como 
então nossos corpos lidam com esses descabimentos que nos querem? Se nos 
amarram, como torcemos a corda? Meu ponto na escola é sempre esse: o que 
faz a porca torcer o rabo?

Nahun: É uma analogia que cai muito bem no currículo. Nós criamos eles, de-
lineamos ele e colocamos ele para ser cumprido. Ai da criança que vai contra 
ele! “Ai” não. Na verdade, está convidada para vir para a minha sala de aula 
e acredito que para a sua também, porque vai ser uma criança problemática. 
Dita problemática, na verdade. Então, se ela não for medicalizada por conta 
disso, se as rédeas não vierem com chicotadas, sua voz, em algum momento, 
vai atingir ouvidos. Vai ser sentida, vista. E acho que aí que você entende a 
potência da coisa, a potência da vida na criança. Acredito que a criança que 
se revela é a criança que teve infância, ou a criança que tem infância.

Steferson: Sempre detesto o termo revela. Ninguém se revela. As pessoas, os 
outros, que percebem algo ou não. Ou, antes, algo na vida acaba pulsando a 
tal ponto que a criança não pode mais aguentar aquilo, torna-se insuportável. 
E aí a criança faz essa passagem. Fala, grita, briga, desobedece. 

Nahun: Eu gosto do termo revelação. Me passa a ideia de que sempre esteve 
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ali. Isso me traz a noção de que, mesmo calada, ela sempre tem algo para 
revelar. Mesmo sendo vendada, amordaçada pelo sistema, essa criança acaba 
trazendo, em algum momento, o que está escondido à tona. Não que seja 
necessário esconder, mas cabe entender que foram tais condições que impuse-
ram isso para ela. É meio complicado...

Steferson: Penso que, nessa sua leitura, a revelação tem a ver com as forças 
latentes, né? Sempre estiveram ali essas potências da revolta, da insurreição... 
ela se dá conta disso em algum momento, algo funciona como um gatilho e, 
daí, “revela” esse algo. Eu até gosto da ideia da revelação quando eu penso 
na fotografia, coisa que hoje quase caiu em desuso. Penso nas vezes que, na 
infância, uma tia minha que era fotógrafa me ensinou a revelar fotos em um 
quarto escuro. E, por vezes...

Nahun: É isso! Temos uma imagem perfeita da infância! E ela é uma criança 
bem vestida, de cabelo arrumado, comportada, que sabe corresponder aos 
anseios dos adultos. Uma imagem meramente ilustrativa, porque, no fim das 
contas... 

Steferson: A típica imagem da infância! Ariès e Foucault que o digam! Mas, 
para mim, é difícil até definir quais são os anseios dos adultos. Será que nós 
sabemos quais são nossos anseios? Não precisamos pensar enquanto mundo. 
Vamos pensar enquanto professores mesmo...

Nahun: A mãe que não gosta da conversa sabe qual é o anseio dela! Ela não 
quer um filho artista, cantor, dançarino, artesão! Ela quer um filho médico, 
advogado, engenheiro... Ela quer o filho bem empregado, o filho que saiba 
obedecer ordens e que ganhe dinheiro.

Steferson: Recordo-me de uma mãe que, diante do não-sabimento de seu fi-
lho, veio chorar comigo. O menino, disléxico, tinha já uma idade um pouco 
maior que a esperada para o 4º ano. Aí ela veio me perguntar quando ele ia 
aprender a ler. Mantive-me quieto. Que poderia eu dizer em relação a isso? 
Mas conversamos. O que mais me recordo é dela, em dado momento, de ca-
beça abaixada, chorando. “Vou ter que levar meu filho para todos os lugares 
que ele for? E quando ele tiver uma namorada e quiser se encontrar com ela? 
Vou ter que ler o ônibus para ele?”. Penso nisso quando falamos de nossos 
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anseios para as crianças. Cada um de nós cria expectativas e, muitas vezes, 
elas não se encontram. Eu crio, todo ano, expectativas para que as crianças, 
desse ano, desejem um mundo sempre mais livre que esse que vivemos. Quase 
utópico, eu sei, mas não consigo viver sem esse pensamento.

Nahun: Questão central não é nem pensar no que a mãe quer ou nas nossas 
expectativas. Talvez seja respeitar a expectativa da criança. Mas para isso, 
primeiro vamos precisar conversar muito a respeito. Quando você impede 
esse movimento, essa rede de conversações, tu acaba por produzir na criança 
uma necessidade objetificada. Acaba se tornando uma meta de vida. Por que 
não só viver?

Steferson: Inclusive, acaba se tornando uma metanarrativa da vida, uma me-
tafísica da vida. 

Nahun: Então quantas narrativas precisarão ser encarceradas pelo adulto até 
que a criança possa narrar a própria história? Admira-me que nem todas as 
crianças se revoltem em algum momento. Seria uma doença a revolta das 
crianças? Estou sendo sarcástico, lógico, mas é isso. Sarcástico e lógico.

Steferson: A lógica do funcionalismo impera cada vez mais. Chamam de 
neotecnicismo, de neopositivismo, de neoliberalismo... o que me preocupa 
é que, apesar do monte de nomenclatura, ainda não damos conta de sequer 
conversar isso direito com nossos alunos. E acho que a questão não pode se 
fechar em torno da criança, né? Quantos de nós, professores, damos conta de 
falar de nossas insurreições? Damos conta de romper com muitas das amarras 
que nos envolvem? Pensemos no excesso de divulgação que precisamos fazer 
de nossos trabalhos? Não vendemos nossas aulas diretamente, mas precisamos 
sempre afirmar a imagem de trabalho infinito, de sermos bons nisso e naquilo. 
Quem de nós tem coragem de falar no que não é bom? De se orgulhar das 
coisas que não damos conta?

Nahun: [Risos]. O pensamento me cai bem, principalmente no último se-
mestre. Reafirmei para todos os estudantes que não só sei menos do que eles, 
como poderia estar sentado ouvindo. Mas quando você começa a falar do seu 
currículo, a conversa muda. Acho que é muito da perspectiva de produção de 
imagem. No fim, o que eles esperam de um professor de ensino superior... 
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não, de um professor, é o que foi ensinado para eles. Aquele que sabe e que 
vai te ensinar. Logo, um professor que diga “Não sei mais do que vocês” pode 
acabar sendo desvalorizado na própria turma. Ou não.

Steferson: Depende de como eles se enxergam enquanto alunos...

Nahun: Possivelmente, a primeira alternativa há de calhar.

Steferson: Eu queria não precisar falar de Paulo Freire, mas aí está ele de 
novo. Damo-nos conta que nossos não-sabimentos são importantes? Gosto 
muito dessa discussão no Paulo, de que o professor não é quem sabe mais. 
Só que ele peca, a meu ver, em outros pontos e não convém falar aqui. Se a 
questão não são as expectativas que fazemos das crianças, mas de como cons-
truímos coletivamente essas expectativas conforme você falou, isso implica 
já um não-sabimento maravilhoso. Parece dizer: “Não sei o que quero para 
o futuro, não sei nem o que aqui, no presente, nos permite criar esse futuro. 
Então vamos juntos!”.

Nahun: Ahhh, eu preciso evocar minha criança interior. “Não sabe, não sabe, 
vai ter que aprender...”. [risos]. Lembrei disso na hora! Parece que não saber 
é tão feio que a gente aprende isso. E você assume, em determinada parte da 
sua vida, que saber é mais importante que não saber. Parece que o seu objetivo 
na escola é que, quanto mais sabe, melhor. Mas, convenhamos, hoje temos o 
Google para isso, para esses saberes de ordem direta, robotizados.

Steferson: Os saberes enciclopédicos. Entendo perfeitamente o que quer di-
zer. Apenas isso interessa? Apenas saber o que são moléculas orgânicas e 
inorgânicas? Saber quais são as forças operando em um corpo em ação gra-
vitacional? Saber quais são as ordens gramaticais? Compreender quais são 
os momentos de formação histórica da humanidade? Não que isso não seja 
importante, mas é só isso? Apesar de hoje rejeitarmos a discussão do currí-
culo oculto do Santomé, alegando que nada está oculto no currículo, há, ali, 
questões prioritárias para pensar algumas coisas da escola. O ponto central 
ali é: como se dão as relações na escola? Não são também esses alguns dos 
aprendizados necessários em nosso rol de trabalho? Como a gente espera pen-
sar em aprender a viver em sociedade, se não sabemos sequer fazer trabalho 
em grupo? Se todos os trabalhos em grupo parecem ser divisões por partes em 
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uma fábrica taylorista?

Nahun: Tem uma resposta muito simples para todas as questões que você fez 
aí: “Sim, senhor!”. Nós já trabalhamos isso num texto anterior como uma crí-
tica às escolas militares. Isso me fez lembrar o quanto de “Sim, senhor!” eu já 
dei em minha vida. Por exemplo, antes de eu migrar para a educação, e aí eu 
vou entender a sua questão anterior da química, eu era da área de biomédicas. 
Imagine a minha surpresa ao entender que tudo o que eu escrevia precisaria 
ser remodelado para caber na área da educação. E que o “Sim, senhor!” não 
funcionaria tão bem do lado de cá, digamos assim. Ao mesmo tempo que foi 
um susto, foi libertador. E ali eu me percebi como quem precisa estar sempre 
em aprendizagem. Mas entende que antes eu precisei ser prisioneiro e me 
entender como tal para tentar me libertar? E que ainda estou nesse processo?

Steferson: Duas questões me pulam à mente quando te ouço falar isso. A 
primeira é que nunca nos libertaremos, né? Não do modo radical como as pes-
soas imaginam. Não há liberdade radical. Gosto muito de lembrar de Naruto 
quando alguém fala de liberdade, quando o último vilão lá fala que, para que 
todos sejam livres, será preciso criar a ilusão radical da liberdade, será preciso 
que todos os corpos deixem de viver. E isso é um ponto: enquanto formos co-
letivo, não há liberdade radical. Mas, ao mesmo tempo, penso no outro ponto 
mencionado por você: aprendemos ao mesmo tempo que desaprendemos. 
Toda vez que dizemos “Não quero!” a algo que precisaríamos, acabamos 
também por aprender outras coisas.

Nahun: Talvez estejamos sempre falando de exercer momentos de liberdade. 
E fico feliz de saber que, além de participar deles, hoje eu tenho possibilidade 
de poder potencializá-los. E isso só me foi possível enquanto professor. Eu 
não estou livre da área de biomédicas. Eu compus com ela uma liberdade 
dentro da área de humanas. Imagino que uma criança, mesmo aprisionada 
por N currículos, em algum, tecendo conversas com os próprios colegas ou 
com o professor, vai acabar vivendo esses momentos de liberdade. Mas nós 
não poderíamos potencializá-los ainda mais?

Steferson: Não sei quanto a você, mas é isso que eu tento todos os dias. 
[Risos]. Minha ideia é exatamente essa: quanto de liberdade eu consigo pro-
porcionar aos meus alunos? Sabendo, é claro, que liberdade não é um “deixar 
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à toa”, mas uma luta. Precisamos lutar muito para produzir pouco espaço e 
pouco exercício de liberdade. Vide as nossas escritas... nos conhecemos há 
quase 15 anos e só começamos a escrever juntos há pouco mais de três anos, 
quando escrevemos o “Escola, problemas de escuta?”. Viemos lutando muito 
para produzir, em nós, nossas liberdades. E, mesmo assim, são poucos os 
espaços que temos para dar a ela corpo.

Nahun: Se você considerar que só vale a escrita acadêmica e que nós estamos 
falando de uma condição textual literal, a razão não te escapa. Mas eu ainda 
lembro do primeiro esporro que tomei com a primeira conversa de química 
em 2011. Nesse esporro, você me perguntou se química era prova e recupera-
ção. Dali por diante, eu comecei a repensar as minhas próprias aulas, os dese-
jos dos estudantes e o contexto local. Até almejei um mestrado na educação 
e acabei entrando no mestrado de ensino, mas consegui fazer mais dentro da 
sala de aula pensando na liberdade que os alunos teriam, na experimentação 
da química e como eles queriam fazer isso. Então nossa primeira escrita jun-
tos foi ali. Tu pode até não ter percebido, mas tu escreveu comigo e com mais 
de 300 alunos, porque senão eles estariam reprovados e traumatizados. Essa 
escrita de vida te serve?

Steferson: Tem hora que a gente não se dá conta das coisas que faz, né? Odeio 
tomar sacode assim, mas tudo bem. Merecemos! [Risos]. Como produzir li-
berdades nos parece, então, esse ponto nefrálgico. É possível? Como exercê-lo? 
Se me fosse possível algumas regras, eu diria o seguinte: 1. Só deseje liberdade 
com afeto. Não há liberdade neutra, não há liberdade longe de abraços e es-
porros. Não tenha medo de dar esporros e de se irritar, mas também se lembre 
de se emocionar; 2. Saiba que as liberdades estão sempre em luta. Você, em 
algum momento, acabará por ser uma das forças em luta com as liberdades 
que almeja nos outros. Quando se vir nessa condição, lute de volta, mas saiba 
reconhecer se estiver errado; 3. As liberdades são sempre momentâneas.

Nahun: Acho que começamos. E é isso. Daqui nasce o nosso novo livro.
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