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Apresentação 



 

 

Apresentação 

 

Janete Magalhães Carvalho 

 

Este livro ESCOLA, TERRITÓRIO, VIDA pretende 

enunciar e tornar visível uma escola real em que a aprendizagem 

se faz com alegria do encontro entre alunos, docentes e 

pesquisadores. A narrativa foi feita usando como personagem 

conceitual uma Professorinha de uma escola pública de ensino 

fundamental situada no município da Serra-ES, denominada 

EMEF. Profa. Aurea Maria A. S. Felício, que surge nos 

entremeios da imanência dos currículos, relatando uma escola 

como experimentação de saberes, linguagens, afetos, ativamente 

produtora de modos de aprender e ensinar pensados de maneia 

antagônica à passividade exigida das crianças e professores nos 

currículos desenvolvidos nos cotidianos escolares. 

Assim, o livro descreve as andanças de uma Professorinha 

entre alunos de terceiros e quartos anos. Como personagem 

conceitual, a Professorinha fala, age, escreve pelos pesquisadores, 

docentes e diretora envolvidos na crença de uma escola pública 

como corpo coletivo de aprendências de qualidade em espaços-

tempos de alegria – como paixão que suscita agenciamentos de 

desejo de uma educação que provoca rebuliço no pensamento e 

movimento no campo do real que escapem aos dogmatismos e 

nos ajudem a esperançar outras escolas possíveis. 



 

 

A abordagem da pesquisa aqui relatada insere-se em 

pesquisa mais ampla, denominada “Imagens, signos artísticos 

instigando aprendizagens nos currículos em cotidianos escolares: 

potencializando a constituição de corpos coletivos” (pesquisa 

realizada com o apoio do CNPq). Portanto, este livro como 

subproduto certamente faz justiça ao objetivo de experienciar 

outros modos de estar escola, docente, aluno e estratégias de 

ensino mais vivas que marquem, portanto, a instituição ESCOLA 

(na qualidade de território em permanente processo de 

desterritorialização); TERRITÓRIO (sempre enquanto vivo, em 

expansão); VIDA (como projeto de esperançar e viver em 

sintonia com sinfonias de devires possíveis, de tornar-se no 

entrelaçamento com os outros). 

Transitando entre o plano de imanência e transcendência, 

a Professorinha surge como ato de afirmação de uma escola-

território-vida. Conforme anuncia o pensamento deleuziano-

guattariano, só podemos reinventar-nos sobre um plano de 

imanência que indague quais são as possibilidades de vida com os 

modos existenciais presentes. Então, a Professorinha como 

personagem conceitual assume essa função, ou seja, como aquele 

outro que nos permite ver através de seus olhos; tal qual o 

menino de Mia Couto em A divina graça de inventar. Em “A 

prenda”, Mia Couto diz: “O menino recebeu a dádiva, pois era seu 

dia e assim disseram. O menino estranhou: E os outros dias não 

eram seus? Mas curioso se achegou e espreitou. Achou que a 

oferenda era coisa nenhuma, que nem parecia existir. Perguntou: 



 

 

– O que é isso? Só responderam: – É uma prenda. O menino 

pensou que prenda poderia ser se tinha forma de nada. 

Responderam: Abre. Como abrir? Pensou o menino, se não tinha 

fora nem dentro? – Prova! O menino pensou, como provar o que 

não tem onde pegar? Então olhou melhor, fixando não a prenda, 

mas os olhos de quem a dava. Foi, então, que o que era nada, lhe 

pareceu tudo. Agradecido, retribuiu com palavra e beijo. O que 

lhe ofereciam era a graça do inventar. Um talento para não ter 

nada. Mas um dom para ser tudo.” 

Mas o que a Professorinha intenta alcançar? 

Os possíveis de uma escola ativa implicada com a alegria 

que potencializa o aprender. Ela anda pelo plano de imanência, 

num estado de fabulação ora atual, ora virtual, pelo qual vagueia 

absorta, observando tudo e, ao mesmo tempo, sentindo as forças 

que a atravessam, sentindo-se afetada por tudo aquilo. Com o 

desejo de realizar novos encontros e levar o pensamento o mais 

longe possível, propõe modos de intensificar aprendizagens, pois 

o que a motiva é o gosto pelo pensamento, o interesse pelos 

problemas que permeiam o campo de imanência dos currículos 

experimentados nos cotidianos escolares, sua avidez por aquilo 

que é aparentemente negligenciável. Considerando, entretanto, 

os encontros inegociáveis, busca torná-los envolventes. 

Para Deleuze & Guattari (1991, p. 68), o amigo é um 

“traço de personagem conceitual” que tem a ver com 

“personagens psicossociais”. Sendo assim, o amigo se 

autoapresenta e ganha vida com um determinado conceito. 



 

 

Quando um filósofo cria um conceito ou quando alguém estuda 

um pensamento, automaticamente esse personagem começa a 

viver e, neste livro, a Professorinha ganhou vida pelas escritas 

dos sete pesquisadores envolvidos. 

Um bom encontro, este, no qual todos nós nos tornamos 

uma multiplicidade! 

Desse modo, este livro também expressa uma 

experimentação política da amizade. 

Para Arendt (1993), a mais importante das virtudes 

políticas é a amizade. A relação de amizade configura-se como 

espaço privilegiado do agir e do falar, experiências 

eminentemente políticas e inter-humanas. O aspecto político da 

amizade pode ser indicado no fato de a relação de amizade se 

configurar como espaço discursivo privilegiado no exercício de 

considerar a opinião do outro. 

Portanto, a amizade, na concepção arendtiana do termo, 

é respeito e interesse pela opinião dos outros, não depende de 

intimidade, consiste no gosto pela opinião do outro, 

configurando uma relação na qual é possível viver o 

deslocamento/questionamento do familiar, deslocando-se para o 

lugar dos outros. Além dessa experiência de descolamento do 

familiar vivida mediante uma alteração de ponto de vista, a 

relação de amizade entendida como experiência inter-humana do 

agir e do falar possibilita a experiência do encontro com outros, 

num contexto desafiador de coragem e ousadia da aparição, pois, 



 

 

segundo Arendt (1993) é somente pela ação e discurso que o 

agente aparece e pode revelar-se. 

Isso posto, vemos este livro como uma porta aberta para 

a troca de experiências entre diretores, pesquisadores, 

professores de ensino fundamental, para compartilhar e suscitar 

modos de estar escola de ensino fundamental menos dogmática, 

hierárquica e triste. 

Com esse intuito, o livro apresenta oito capítulos, a saber: 

1) Uma entrada difícil; 2) Entre medos, alegrias e encantamentos; 

3) Fazer morada na infância; 4) Brincadeiras e outros tempos; 5) 

Gira (sol) com as crianças; 6) Aninhar-se com os outros; 7) Se 

precisar piscar, pisque agora; 8) Afugentar os medos, ver com os 

sonhos. 

Esperando tornar enunciáveis e visíveis os possíveis de 

uma escola sem medo, desejamos-lhe uma boa leitura e bom 

proveito! 

 

  



 

 

Referências 

 

Arendt, H. A dignidade da política: ensaios e conferências. 
Tradução de H. Martins et al. Rio de Janeiro, RJ: Relume 
Dumará, 1993. 

Deleuze, G.; Guattari, F. O que é Filosofia? Tradução de P. P. 
Pelbart. São Paulo: Editora 34.



 

 



 

 

 

  

Uma entrada difícil 



 

 

Uma entrada difícil 

 

Steferson Zanoni Roseiro 

 

 Primeiro dia de aula e a professorinha já está atrasada. 

 Ela poderia justificar um zilhão de coisas. Ônibus, 

trânsito, despertador, cuidar do filho pequeno antes de sair de 

casa e outras tantas coisas que conhecem bem demais. Ela 

calculou direitinho os tempos que precisava entre brincar um 

pouco com o filho logo após o almoço, arrumar-se, despedir-se e 

encarar os dois ônibus que precisaria pegar para chegar à escola. 

 Tudo calculado. Menos a vida. 

 “Se me restasse um pouco de poesia, eu diria que 

há um verso de rima indefinida em todo ato de entrar na 

escola”, pensou a professorinha ao se ver naquele lugar tão 

inesperado de uma professora atrasada. 

 A professorinha para diante do portão fechado como um 

aluno que se atrasa e precisa suplicar por sua entrada. E aquele 

era o primeiro dia dela na escola, não só o primeiro dia de aula. 

Ela não conhecia ainda as manhas de quem ou onde chamar, 

como conseguir atenção dessa ou daquela pessoa. Tinha o 

número da diretora no celular e tentou ligar. Chamou até cair na 

caixa postal. A diretora, decerto, deveria estar ocupada com a 

entrada, né? Coisa de escola. Tentou um portão, tentou outro, 



 

 

mas nada dava muito certo para ela. Entrar numa escola é sempre 

um processo difícil! Facílimo para quem apenas entra para fazer 

entregas ou largar as crianças. A professorinha sentiu vários 

olhares nas costas dela. Em pleno processo de avaliação pública! 

Quando a professorinha achava ouvir um ruído no portão da rua 

lateral, corria para lá. Quando achava ouvir na rua principal, dava 

um pulo gigantesco para seu tamanho e para o peso das coisas 

que carregava em sua bolsa. 

 Já imaginava o que diziam dentro da escola: “Veja só! Se 

nem a professora chega na hora... e olha que é primeiro dia de 

aula, hein!”. Talvez, se ela fosse fazer um diário de campo das 

deambulações dela pela escola, o diário começasse assim: 

 

Entrada difícil! Por um momento, sinto-me 

aluna de novo! 

A qualquer momento, alguém vai me perguntar 

porque eu me atrasei. 

Será que fica bonito se eu disser que me atrasei 

porque estava lendo e passei do ponto? Dois 

pontos? 

A coordenadora iria brigar comigo ou me 

elogiar por eu ler? 



 

 

 

 Ela ficava ali no entremeio da escola, ouvindo os sons da 

maquinaria que, uma hora, daria a ela o direito de adentrá-la. 

“Como se entra numa máquina?”, poderiam perguntá-la ali 

enquanto esperava. “No susto! Pelo pulo! Cortando a 

aparelhagem para introduzir nela um novo fluxo!”. 

 Ninguém fez, em termos literais, essas perguntas a ela. E, 

contudo, algo do maquínico se fez presente no ouvido atento 

dela. Ouviu, no interior da escola, o som de um fluxo que ela bem 

conhecia – risos e gritos de crianças. 

 Eis que a professora, num entre, faz uso de uma linha de 

fuga para fazer entrada. Ouve um grito, um riso, uma voz 

diminuta e também se amiúda, abaixando-se no portão para olhar 

meio que por baixo dele para chamar a atenção de quem cruza o 

outro lado aos risos. Ela nem precisa chamar – embora já tenha 

até cansado de se esgoelar minutos antes. Basta estar em uma 

outra ordem, em outra lógica do corpo que uma criança de 

imediato a encontra. 

 – A cabeça do portão fica no pé! – grita a criança 

toda animada do outro lado do muro. 

 O rebuliço do outro lado foi imediato. Logo, a vista da 

professora foi tampada por tênis, chinelos, sandálias, sapatilhas; 

pés limpos, pés sujos, pés de unhas pintadas, pés de dedões 

pocados. 



 

 

 – O que você quer? – perguntou uma voz autoritária 

que abrira o portão para vê-la ainda com a cabeça quase ao chão. 

 – Ah!, oi! – a professorinha responde abrindo um sorrisão 

ao chão – Eu trabalho aqui! 

 – Claro que trabalha... – respondeu a pessoa em um 

tom de lástima. 

 Estava na cara o que ela pensava: “Onde iremos parar?”. 

A professorinha quase riu para o tom dela, mas achou que poderia 

ser mal interpretada. Na situação inversa, ela também teria 

achado no mínimo curioso. 

 Bem. Uma boa entrada é sempre uma cruza entre fuga e 

afirmação. 

 No fim, ela não estava exatamente atrasada... apenas 

perdera o horário de fila, de chamada dos alunos para a turma e 

essas coisas que ela esquecera ser o típico primeiro dia de aula do 

ano. Acabou que sua turma estava já na sala. A diretora nem 

mesmo olhou de cara feia para ela. Apenas informou que os 

meninos já tinham entrado e disse que, caso precisasse de algo, 

podia sempre procurá-la. 

 Aquele era o primeiro ano dela numa escola. Não, estava 

incorreto. Ela já tinha dado aulas algumas vezes antes. 

Professora substituta em tantas redes privadas; professora em 

alguma rede pública aqui e ali por um mês ou três quando alguma 



 

 

colega pegava atestado ou licença... mas aquele era um início 

próprio. Ela teria uma turma que poderia chamar de sua. 

 A ansiedade que a afligia logo se transformou em euforia 

e animação. 

 Conheceu sua turma e fez aquele esforço hercúleo para 

lembrar o nome de todos os alunos que tinha. Tinha certeza de 

que, no dia seguinte, iria se esquecer de todos. Ou melhor, 

lembrar os nomes e confundir todos os rostos. Será que as 

crianças acreditariam que era uma brincadeira? Bom, 

acreditassem ou não, talvez pudesse mesmo fazer disso uma 

brincadeira deles. 

 As crianças se empolgariam com a brincadeira?  

 Precisaria experimentar! 

 

Será que as crianças vão estranhar uma 

professora que gosta de brincar? Uma 

professora que também faz caretas e ri 

escandalosamente? Será que consigo criançar 

com eles correndo descalça, sentando a bunda 

no chão e inventando palavras que nunca terão 

o menor sentido? 

 



 

 

 Pegar uma turma, em dada medida, dava a ela um 

laboratório de experimentações. O que provocaria nas crianças? 

Já se perguntava o que as faria mais sensíveis às coisas. Ideias 

pipocavam em seus dedos. E não podia ser só para as crianças. O 

que poderia dar-se à experimentação com as crianças? O que lhe 

vinha à mente por hora? O que poderia fazer? 

 Fez mil promessas a si mesma de experimentar pinturas, 

fotografias, desenhos, poesias, plantações. Montou uma lista 

gigante enquanto caminhava do pátio para a sua sala. A escola 

tinha uma biblioteca pequena e aconchegante. Será que já podia 

passar lá para agendar horário? E uma sala de vídeo! Correção, 

um auditório. Será que poderia marcar um horário semanal? A 

quadra... Será que teria disputa com o professor de educação 

física? Tantas ideias... 

 A entrada em uma escola nunca é fácil, mas, aos poucos, 

damo-nos conta de que ela marca um tempo único. Estar em uma 

escola nos arrasta para uma esfera do tempo e do espaço que 

muitas vezes é desconectada do mundo do lado de fora. Não que 

isso torne a escola uma ilha ou uma prisão. Antes, parece que ela 

se desconecta para que tudo o mais possa ser rearranjado, para 

que tudo ali possa se conectar de outros modos e fazer surgir, 

talvez, um novo território. 

 Porque a escola tem um potencial de dar ao tempo outros 

ritmos, outras sonoridades, outras escrevivências, outras 

aberturas... 



 

 

 

Cheguei hoje na sala achando que estava 

abafando! 

Mostrei às crianças meu diário, dizendo que, 

ali, havia muitas coisas bonitas sobre elas. 

Toda uma ideia pedagógica: fazer um registro 

diário com as crianças! Pontuar o tempo! Traçar 

nossa existência em registros no tempo... 

Uma menina perguntou: "professorinha, é seu 

diário?”. 

Confirmei toda sorridente. Já com a proposta 

em mente de fazer com a turma um diário 

pessoal para cada criança... 

 

“ ”, “Olha o meu”, 

“Olha o meu”, “ ”... 

 



 

 

Fui bombardeada de diários. Uns tantos feitos 

pelas próprias alunas, outros comprados, 

outros criados em objetos inesperados... 

Eu, que esperava dar com eles um primeiro 

passo em direção ao tempo, vi-me refém de um 

tempo dirigido por palavras...  

As crianças, em suas datas malucas, com suas 

referências temporais afetivas, davam-me 

mostras de outras aberturas perceptuais... 

 

 Aos poucos, a professorinha descobre que não é ela quem 

abre o tempo dos alunos. A abertura temporal nunca é da ordem 

linear. Dar a ler e a sentir o tempo na escola só é possível quando 

também o próprio tempo que a professora pensa dominar se 

espalha pela superfície entre os corpos. 

 A professorinha precisa desencarnar Chronos se quiser 

que o tempo marque os afetos corporais. E, para que o tempo se 

abra a outros encontros numa sala de aula, é preciso que ele não 

reine supremo na ordem cronometrada das ações e das 

disciplinas escolares. 

 Como, todavia, desvencilhar-se de suas armadilhas? 



 

 

 – Professorinha, a minha mãe perguntou 

quando que você vai passar o horário das 

matérias... 

 A professorinha pensa sobre o assunto e faz suas 

tentativas. Anota no quadro um horário de aulas com sua turma 

e, nas semanas que se seguem, ela consegue mantê-lo. Segunda: 

história, ciências, português, português, português. Terça: 

matemática, matemática, ciências, arte e inglês... 

 

Tempo organizado. Tudo nos lugares e 

conformes. 

Consegui até criar um dia e horário para 

trabalhos em grupo. 

Tem um momento para aula de literatura e até 

filosofia. 

Criamos um horário todo bonitinho! 

 

 Fluxos, cronogramas e horário. Não há cortes. Ou, 

quando há, são devidamente encaminhados, territorializados em 

uma caixinha previamente organizada para tal. Há, deveras, 

boniteza no que a professorinha antecipa para suas aulas. Um 



 

 

horário para trabalhos em grupo! Literatura! Filosofia! Que 

belezura de currículo! 

 O que, todavia, escapa de seus fluxos delineados em 

demasia? 

 Ela, tão cheia de promessas, esvai-se por causa de um 

tempo que corre sem fim. Sua turma segue o fluxo de uma 

máquina demasiado controladora. Ela se juntou às engrenagens 

de controle. Aos poucos, perde-se da professora que, para 

adentrar a escola, virou o próprio corpo de ponta-cabeça para 

achar uma fuga. A maquinaria segue a boa lógica de uma escola 

funcional: fluxo da entrada, aulas, recreio, mais aulas. Ela tenta 

ser uma boa professora. Não quer ser chamada à atenção. Quer 

mostrar seu trabalho pelos resultados. Precisa disso. 

 Precisa... Não precisa? 

 É-lhe dito tão [Acredita] intensamente que sim, que suas 

aulas são medidas por métricas que ela já aprende a repetir. Ela 

adentrou a escola e agora faz parte daquele cenário, com suas 

especificidades e funcionalidades. 

 A escola, para ela, tornava-se um hábito. Um tempo 

métrico. Ela não se dava conta, mas vivia tanto na sombra das 

expectativas dos outros mais experientes em relação à escola 

(colegas de trabalho, amigos, familiares dos alunos e, 

principalmente, da outra de si que queria poder apontar para os 

outros os bons resultados) que a sala ia, aos poucos, sendo apenas 

uma passagem tristonha do tempo. 



 

 

 Aquilo, aos poucos, a incomodava. 

 A professorinha sai de casa cada vez mais tarde, ainda que 

não se atrase na chegada à escola. Protela a despedida do filho. 

Lê cada vez menos. Conversa com os alunos sempre no tom de 

quem quer voltar ao ponto já previsto... Sua voz, aos poucos, 

muda até o tom. 

 Estaria ela se afligindo de algum mal? 

  

Fizemos ontem a promessa de fazer uma 

hortinha na escola. 

As crianças adoraram, mas senti que o 

entusiasmo deles... 

era passageiro? Era forçado? 

Uma das meninas me deu um sorriso que dizia 

algo... 

O que era aquele sorriso? Por que ele me parecia 

ao mesmo tempo caloroso e tão tristonho? 

 

 Seu diário nunca lhe responde. Às vezes ela fica triste com 

isso. Toma tantas notas, faz tantas perguntas, e o diário, no 



 

 

máximo, ecoa suas indagações ao infinito, sem nunca trazer de 

volta qualquer possibilidade. 

 A professorinha sai, numa sexta, cansada. A promessa da 

horta na cabeça, mas já sendo atropelada por outras tantas coisas. 

A próxima aula de ciências, quando seria? Ela já nem sabe, 

embora conheça o próprio cronograma de aulas de cor. Não sabe 

porque não é da ordem do imediato, da resolução de algum 

problema. 

 É sexta e ela pode descansar. 

 Abre seu livro novo enquanto faz o trajeto de volta para 

casa. Aula de canto. Um fofo e barato que ela encontrou num 

daqueles stands de feiras de livros. Começa a leitura e já se depara 

com um cenário que lhe é próprio, ainda que lhe falte o frio 

invernal lá descrito. 

 A história parece tão distante... Uma professora de um 

colégio interno? Uma escola só de meninas, com certeza. Fria, 

gélida. “Não quero ser essa professora”, a professorinha pensa 

enquanto lê. Lê e se vê no lugar da adorável e gentil professora 

de ciências. Passa a história toda a se compadecer da Srta. 

Meadows, que sofre e provoca um sofrimento coletivo às alunas. 

“Coitada... Tão triste ver alguém se cobrar tanto por 

causa da imagem de um relacionamento...”, pensava 

enquanto lia. E lia entre o riso e a dor. 

 Tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima... 



 

 

 Enquanto lia e sentia a atmosfera da sala de aula ficar 

mais e mais pesada no conto, a professorinha se lembrou do 

sorriso da menina e o entendeu. O sorriso dizia algo que ela 

claramente vinha fazendo há um tempo sem se dar conta: planos 

e planos e planos, os quais nunca conseguiria realizar. O tempo 

os atropelava. 

 E, então, o choque final a atropelou com gosto. 

 Diante da mesa da diretora, viu não mais a Srta. 

Meadows, mas a si mesma. A diretora do conto dizia a ela: 

“Espero realmente que não seja nada sério...” (MANSFIELD, 

2020, p. 14), com seu tom gentil e reticente. A professorinha não 

recebia um telegrama. No lugar, procurava desesperadamente o 

horário das suas aulas. Olhava e não encontrava. Sabia qual aula 

deveria dar agora, claro que sabia! Só que as crianças diziam que 

não era aquela. “Não, professorinha! Agora é aula de 

matemática”, diziam uns. Outros teimavam que era ciências. Só a 

geografia ficava de fora. Fora do planejado, fora da história, fora 

da disputa... “Devo dizer que não acho aceitável que professoras 

minhas percam seus rumos no horário das aulas”, ralhava a 

diretora ainda em seu tom brando. “Boas andanças, 

professorinha, não são urgentes, sabia?”. 

 Acordou no susto. O livro ainda aberto entre seus dedos. 

Faltavam apenas as últimas linhas. Leu rapidamente. O conto 

terminava com a Srta. Meadows mudando o tom da aula. Evoca, 

em seu corpo e em sua aula, uma música alegre, dando uma 



 

 

guinada radical no que vinham ensaiando, e entra no canto com 

as crianças. 

 Tudo isso num espaço de 15 minutos finais da sua aula. 

 

Corre, corre, corre, diz o coelho da Alice. 

Estou sempre à porta esperando que ele bata. 

Que ele aponte o relógio e faça tic-tac com a 

cabeça. 

E que, de sua mão, saiam todas as coisas que eu 

preciso ensinar. 

Tiquetaqueando o que eu preciso trabalhar. 

Tic-tac, tic-tac, e lá se vão as invenções que 

queríamos brincar. 

Bate sino, faz-se fila, entra na sala. 

Aula um, aula dois, aula três... 

Aula para a próxima semana. Tudo dentro de 

uma caixinha. 

Uma caixa de minutos. 



 

 

Mas meu tempo não cabe em 50 minutos...  

Tic-tac, tic-tac, e talvez tudo o que eu precise 

seja de 15... 

E de uma boa andança para dar a volta nos 

caixotes... 

 

 Se esse fosse um conto de fadas, aqui caberia a moral da 

história. “Não encaixote sua vida”, poderia dizer a professorinha. 

E não estaria errada. Mas a professorinha apenas criou mais e 

mais problemas para si. Porque o conflito dentro dela não é 

apenas uma brincadeira. Ela vai voltar para a sala de aula todos 

os dias com esse conflito. Como se alguém lhe perguntasse: 

“Hoje o que se deve ou o que se pode?”. E cada vez ela 

vai responder de um modo diferente. Porque cada dia ela vai ser 

afetada por outras temporalidades e, também, por outros corpos. 

 Escola tem muito disso: dos corpos que transitam. 

 Estar a jogo numa escola, a professorinha começa a 

perceber, não é apenas entrar para ganhar, como se o que 

importasse na escola fosse rapá (como dizia a garotada na sua 

época) as apostas. Numa escola, a gente nunca sabe quais apostas 

estão na mesa. É o futuro? Também, mas, principalmente, o 

agora. 



 

 

 Talvez, na segunda-feira, ela se arrisque. Talvez, na 

segunda, ela chegue à sala como quem quer nada e proponha um 

filme. Um filme sem exatamente prever um para quê. Um filme 

para conversar; um filme para se sentarem e curtirem. O que pode 

dali? Quem sabe! Interessava apenas a vontade febril de manter-

se no jogo... ainda que em outras lógicas. “Deu-lhes fome do jogo, 

deu-lhes a gana. [...] Deu-lhes a febre. E se abalaram e nem 

quiseram saber se iam certos ou errados” (ANTÔNIO, 2009, p. 

186).  

 Quando se dá conta da fome, do desejo de continuar a 

jogar, a professorinha dá-se conta que nunca foi pelo bônus 

desempenho, pelas honras aos méritos das politicagens ou pelas 

nomeações nas redes sociais das escolas. 

 Talvez, na segunda, ela se sente com a turma e repense 

tudo o que vinham fazendo. É possível outro cenário? Qual 

direção tomar quando tudo está já definido? As crianças, pudera, 

dar-lhe-iam não respostas, mas outros tantos problemas. E, 

assim, poderiam começar a traçar não a resposta como solução, 

mas a potencialização das perguntas. 

 Talvez, na segunda seguinte, ela chegasse à escola e 

topasse com um joão-qualquer a lhe agarrar as pernas. Um joão-

qualquer que ela nunca viu. Um menino desses que a gente pode 

tanto se deparar com nome estranho ou nome comum de grafia 

irreconhecível. Uma dessas crianças que hoje estão na moda. Um 

joão-qualquer que nem da sua turma é, mas que lá aparece e lá 



 

 

permanece. Um joão-qualquer que gruda na pele em um abraço-

devir-carrapato a se arrastar enquanto ela anda... 

 Talvez um joão-qualquer dê à professorinha pistas de que 

o tempo das crianças é o da animalidade, que a “vida delas não 

acontece pela concentração, pela disciplina, pelo esforço, pela 

aplicação, pela dedicação” (SKLIAR, 2014, p 141), mas pela “[...] 

paixão desordenada, [pelo] desejo do instante, [pela] pele sem 

vestes, [pelo] cheiro de terra”. 

 Nesse talvez, quiçá ela se dê conta de que nada é tão 

organizadinho assim. Que um corpo pode se afetar de muitas 

maneiras. Se, nesse talvez, for conjurado também o filme, pudera, 

veríamos o menino joão-qualquer a conversar abertamente com 

a televisão, não importando qual fosse o filme. 

 E aí, nessa série de talvezes – talvez-filme, talvez-

perguntas, talvez-joão-qualquer, talvez-jogo... – ela faça um 

outro movimento na sala.  

 

Hoje eu escrevi nas agendas que não teremos 

mais horário. 

Os horários vão mudar todos os dias. 

Já imagino quantas respostas vou receber 

amanhã... 



 

 

mas é isso e não estou só! Amanhã começo a 

transformar os cadernos deles em um caderno 

só... Vai ser uma bagunça! 

Quanta animação! 

 

 O cenário, que já não é mais preenchido por talvezes, mas 

por possibilidades, arrasta a professorinha e os alunos em direção 

a algo tátil. O tempo continua a correr! O relógio na parede, por 

vezes, não. Faltam-lhe pilhas – ou as crianças tiram mesmo 

quando querem dizer que o tempo está parado para durar mais. 

De tudo acontece um pouco. Porém, mesmo correndo, a aula é já 

outra. Fora da preocupação de ser isso ou aquilo, as aulas 

começam a ser isso e aquilo. Matemática se junta com história e 

logo surge a mitolomática; geografia entra em ciências, português 

e arte, e tudo vira uma grande filosofia; a literatura ora dá 

passagem à música, às pinturas, aos jogos e não há muita 

escapatória... A ideia é ouvir das crianças o arrepio que lhes 

percorre a pele. 

 – Meninas, meninos e criaturinhas – chamou a 

professorinha naquela segunda que já não era mais talvez – Hoje 

eu trouxe para vocês um filme... mas eu quero fazer um 

convite antes, posso? É um filme sobre o medo! Um filme 

sobre o medo de fazer diferente! O medo de tirar as ideias 



 

 

do corpo, e não do cérebro! Um filme sobre aprender a 

ouvir o chão e a fugir das histórias cheias de finais 

definidos! 

  – Que filme é esse, professora? 

 – Um filme de gente doida, só pode! 

 – Ah, mas eu queria um filme de super-herói... 

 – Eu prefiro filmes de terror! Espero que dê medo! 

 – Com toda certeza é filme de gente doida! – 

concorda a professora – Mas também tem um tipo de herói 

ou heroína no filme... Agora chega de falar dele! Já fiz o 

convite e deixei vocês com vontade, né? Vamos lá ver, 

porque já tem até pipoca nos esperando! 

  

 



 

 

 

 

 

 No fim, é claro que todos conheciam já o filme. 

 Afinal, quem nunca viu Os Croods? 

 E, como acontece muitas vezes, aquela foi outra vez de ver 

o filme. E viram um monte de outras coisas. Viram o medo e a 

rebeldia, a andança e a travessia, a curiosidade e a coragem... 

Viram um filme que, talvez, nenhum deles visse sozinho... porque 

ali era um outro filme, feito para ser visto no coletivo... 

 



 

 

 – O pai sempre protege a família? E por que a 

menina tão diferente não obedecia a ninguém? Eu 

gosto dela! Acho que ela era revoltada. 

 

 – É legal que eles queriam ir para um lugar diferente. Eu 

também quero! Para onde a gente pode ir, será? 

 

 – A filha queria sair da caverna, mas o pai não gostava. 

Meu pai não gosta também que saio pra rua, porque tem 

perigo. 

 

– Ela queria sair da caverna para ver as coisas! 

 

– Minha irmã mais velha é grande e rebelde! Ela 

também não gosta de obedecer ao meu pai e nem à 

minha mãe. Ela quer sair de casa com os amigos o 

tempo todo... 

 



 

 

 No encontro entre corpos, o tempo é de afeto. Eis o que a 

professorinha descobre. Há, sim, uma quantidade infinita de 

planejamento necessário, mas estar na escola envolve abrir-se às 

travessias. No fim, não é apenas a Eep, a filha aventureira e 

rebelde da família Croods, que quer ver as coisas. É ela, a 

professorinha. São elas, as crianças. 

 Ver o mundo, topar com o inusitado, desobedecer por 

princípio... 

 O perigo habita em todos os cantos, em cada lado. 

 Todavia, também a vida assusta. Assusta por nela caber 

sempre mais, por ter potência infinita. 

 

Hoje assistimos a um filme que tem tudo a ver 

com o tempo. 

Um tempo de coragem, um tempo de travessia... 

Tempo de se encontrar com o desconhecido e de 

se apaixonar por ele. 

Porque o desconhecido tira a gente do lugar. 

As crianças? Falaram nadinha de nada do que 

eu imaginava! 



 

 

Fui de coração aberto e ouvido atento... mas já 

tinha deixado de reserva uma aula de moradia 

com o filme... Como eram as casas deles, como 

eles viviam, para onde iam, como se 

movimentavam... 

Nada disso ficou!  

O que mais marcou foram as andanças e as 

peraltagens! 

 

 Quando o filme acaba e as conversas já foram todas para 

caminhos inesperados, ela já sai da escola pensando no próximo 

encontro entre a arte e a sala de aula. Já sai revirando 

mentalmente seus livros, filmes, músicas... Puxa pela fala das 

crianças um tema próximo, um ponto de convergência e 

divergência, uma bifurcação, uma raiz rizomática. “E se 

seguíssemos agora para o medo? Um medo que nos faz 

querer criar? Um medo para sair do lugar?”. Já sai da escola 

tomando notas de um próximo encontro. 

 Ali ela dá à travessia um sentido do educar. “O ensinar 

como ato de partir, não  

como chegada ao porto” (SKLIAR, 2014, p. 154). 



 

 

 Talvez também a professorinha precisasse se perguntar a 

todo o momento como também ela concebia o tempo da escola. 

Tempo de aventura e encontro ou tempo de corres e resultados?  
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encantamentos 

 

Andrea Scopel Piol 

 

 A professorinha não esconde de ninguém seus desejos e 

encantamentos. Ela quer passar toda sua vida movimentando o 

pensamento com as crianças, despertando alegrias, brincando 

com passarinhos, plantando árvores, contando histórias, 

ensaiando experimentações, sem ter ninguém a obedecer. Ela se 

põe a caminho e vai à escola, mas, antes de chegar, o caminho 

abre-se, multiplica, bifurca. O tempo escoa entre seu corpo. Corre 

e para; pula e hesita; afirma e pergunta. Há de se pensar: repetir 

ou inventar? Deslocar ou fixar? Tantas são as coisas que vêm ao 

pensamento! Tantos acontecimentos encantadores, tantos 

momentos assustadores! 

 A força do devir atravessa seu corpo, pondo-se a pensar 

as cenas do filme Os croods a que assistiu com as crianças na 

semana anterior e permeando vibrações em seu pensamento que 

não quer calar: – Quanto medo provocara nas crianças? Medo do 

mundo acabar, explodir. Medo de perder os pais, a casa, a família. 

Medo de relâmpagos, fogo, caverna, barulho, perigo. Pois bem, 

as crianças gostaram do filme, mas foi assustador! 



 

 

 Contudo, o medo não impediu que a professorinha se 

lançasse às experiências outras nos espaços tempos da escola, no 

campo de um mundo por vir, de esperança, potência, devir, no 

intuito de encontrar alegrias que escapam à vida. Há vidas à 

espera do acontecimento, vidas sentidas, infâncias para se 

reinventarem com as crianças nos currículos. 

 Ela vive um tempo sensível, inesperado, faz emergir 

linhas que se entrelaçam e se embaralham na produção de um 

currículo. Seus afetos desencadeiam intensidades, uma paixão 

que é um acontecimento do tipo daquele escrito por Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, fazendo-a acreditar no mundo, em seus 

movimentos e suas forças, numa composição marcada pela 

cartografia. Assim, ela dispara num plano de possibilidades, 

vontade, desejo de criar maneiras outras entre crianças, medos e 

alegrias. Ora, que imagens de currículos atravessam nossos 

medos e alegrias fazendo proliferar o pensamento? Que potências 

brotam de um currículo que experimenta com crianças, palavras, 

infâncias? 

 

  



 

 

Os medos em poesia 

 

Livro: Os medos de Lili, de Lilian Menenguci 

 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

 Naquela tarde, a professorinha, desprendida do tempo 

krónos, linear, cronometrado, pensou e repensou um plano que 

provocasse mais e mais o pensamento daquelas crianças, 

levando-as para onde havia medo, se havia sido a palavra que 

provocara tanta inquietude. As crianças enchiam a sala de 



 

 

curiosidades, olhares, vozes ressoavam, os rostinhos 

desvendavam inquietudes, alegrias, encantamentos, medos. E 

logo, em um tempo crianceiro, ela contou a história Os medos de 

Lili , de Lilian Menenguci, convidando as crianças a adentrar a 

pequena Lili. 

 

– Era uma vez uma menina encantadora que adorava noites 

tranquilas e serenas, mas morria de medo do frio, do escuro, das noites 

chuvosas com trovões e relâmpagos. 

 

– Eu tenho muito medo de bichos. 

– Eu morro de medo de barata, leão, cobra... 

– Meu medo é de filme de terror. 

– Tenho medo da minha mãe porque ela pega o chinelo quando 

eu apronto muito. 

– Eu também tenho medo da minha mãe 

porque ela bate. 

– No escuro a minha mãe fica muito assustadora. Ela 

fica com o cabelo arrepiado. 

– Eu tenho medo do meu pai. 

– Eu amo meus pais e tenho medo de perder eles. 



 

 

– Eu também tenho medo de perder minha família. 

–

– Tenho medo do mundo acabar. De tsunami. 

– Mas Lili treme de medo do escuro, do frio, do trovão, dos raios, dos 

relâmpagos. Quando chovia e tinha tempestade, ela corria pra a saia 

de sua avó e ficava ali tremendo de medo do escuro. 

 

– Medo do escuro? 

– Ué, eu também tenho medo do 

escuro! 

  – Humm! Formiga 

vira elefante? Como? 

– Que história assustadora. Eu 

já estou começando a ficar com 

medo. 

– Eu também tenho medo de 

uma formiga-elefante. 

– Pura imaginação! 

– Seu bobo, é mesmo.  

Imagem 1 – Os medos de Lili 

Fonte: Os medos de Lili. 



 

 

– Quando eu tenho medo, pego meu cachorro e vou 

andando... Aí, o medo passa 

 – No escuro, Lili via fantasmas e monstros sair das paredes. Em uma noite, 

apavorada, ela viu uma formiga no escuro se transformar num elefante gigante. 

  

– Lili tinha tanto medo, que se distraía escrevendo nas paredes, rezando 

para voltar o dia. Pedia para as estrelas iluminar seus medos e 

transformá-los em alegria. 

  

– Como as estrelas podem transformar o medo dela? 

– Eu olho lá no céu e tomo coragem! 

– Eu faço oração. 

– Eu também desenhava nas paredes da 

minha casa. 

– Eu desenho minha mãe na parede. 

 

– Mas a pequena Lili cresceu com muitos sonhos, enfrentou seus 

medos, que foram ficando pequenos e, assim, inventou belas poesias... 

 

– Meu sonho é ser modelo. 



 

 

– Eu sonho ser rica e famosa. 

– Eu quero ser médica porque eu sempre ficava 

com asma na escola e o médico me ajudava. 

– Meu sonho é ser jornalista e ter um programa 

muito famoso que vai passar todas as quartas. 

– Como enfrentar os nossos medos? Quem já enfrentou seus medos? 

 

– Sendo muito forte. 

– Eu já enfrentei porque, quando assistia a filmes de terror, 

tinha pesadelo, acordava assustada. Agora penso que é só no 

filme mesmo, e não tenho mais medo. 

– Eu também tinha medo de filme de terror, eu assistia com a minha 

mãe e ficava com medo à noite. 

– Eu tenho medo de lugar alto. 

– Eu tenho medo de barata porque, quando eu tinha sete 

anos, entrou uma barata na minha boca. Eu estava deitada 

no sofá e acordei assustada com a barata dentro da boca. 

– Eu já tive medos, mas agora só tenho 

sonhos... 

 



 

 

 A professorinha entende a infância como experimentação 

e investe na criação dos possíveis em fluxos de intensidades, no 

intuito de desconstruir certezas cristalizadas, aprendendo com as 

crianças nos encontros intensivos que constituem a vida. 

Segundo se depreende de Deleuze, a composição de nossa vida é 

uma composição de encontros. Somos atravessados por 

encontros por todos os lados. 

 Destarte, ela parece estar sempre caminhando por zonas 

indiscerníveis, onde tudo não está dado de antemão. Busca 

experimentar, com as crianças, as infâncias, numa educação do 

riso, das brincadeiras, da arte. E questiona: – Quantas 

intensidades um plano pode provocar? 

 

Medos e alegrias em pinturas rupestres 

 

 O desejo da professorinha como um corpo vibrátil 

desloca-se na busca de novas composições que façam pensar a 

educação por meio de práticas que provoquem o pensamento, 

dizendo sim à vida e multiplicando as formas de existência. Ou 

seja, práticas que busquem não somente a decifração de códigos, 

mas também a criação de agenciamentos. 

 

– Que tal desenhar os medos de vocês? Que medos mais lhes assustam? 



 

 

 

 E, com os dedos, lixa de papel, tintas, carvão, as crianças 

fizeram misturas sobre seus medos, alegrias e sonhos... 

 

– Uhull! Vamos usar tintas? 

  

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

 Quanta euforia! Entusiasmo das crianças ao verem as 

tintas coloridas, o carvão, o papel estilo lixa. Algo tão simples, 

mas que produziu tantos sorrisos, empolgação, vida para aquele 

espaço de quatro paredes frias e crianças enfileiradas... Ah! O 

movimento da vida, os barulhos das carteiras tomando outros 

lugares, vozes e sorrisos misturando-se às cores vibrantes... O 

caos instaura-se na sala, no chão, nas roupas, nos corpos, 



 

 

surgindo misturas de elementos coloridos que, por vezes, 

escutávamos: Está sujando o chão! Olha, está manchando meus 

dedos... Sua cara está toda suja... Eu gosto de desenhar! 

 

  

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

 Sujeira que impressiona, vibra, move a vida! Quantas 

intensidades de afetos, alegrias, conhecimentos partilhados, 

expressão de sentimentos! Nas pinturas, imagens, palavras, 

medos foram-se espalhando, sendo expostos e soltos, ora 

diminuindo a intensidade, ora se potencializando. Nesse fluir de 

conversa entre arte, afeto e escuta, as crianças foram inalando 

possibilidades e devires na escola. O deslocamento se faz, se 

produz. 

 

 



 

 

– Eu gosto de desenhar porque não sei ler muito bem. Meu 

pai também não sabe ler nada. 

– Meu avô também não sabe nem a letra A. 

– Eu tenho medo do escuro. Mas como vou desenhar isso? 

– Não dá para fazer meu medo. Tenho muito medo da escuridão. 

 

 A professorinha, entre a infância e a composição da arte, 

produz relações com as crianças. Um corpo que desafia, afeta, 

sensibiliza outros corpos, provoca o deslocamento, dá o que 

pensar num encontro provocador do pensamento: 

 

– Que tal transformar seus medos em alegria? – Assim, ela 

convoca as crianças à experimentação de outros modos. 

       

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

– Meu sonho é viajar de 
avião bem feliz nas alturas e 
ter muita emoção.  

– Um coração que 
representa a paz do mundo e 
o amor para esquecer o medo 
da barata



 

 

 

 As crianças pensam em seus sonhos, desejos, mostram 

possibilidades outras em suas produções imagéticas que trazem 

alegrias, encantamentos. O corpo é atravessado para outros 

lugares. É sair do lugar, colocar-se em outros pensamentos. As 

imagens produzidas pelas crianças em situação não controladas 

pela professorinha levam-nos a pensar em aprendizagens 

desfocadas, aprendizagens moventes que se distanciam de metas 

definidas e planejadas, no intuito de se lançar à criação como 

possibilidade de um devir. 

 Ela deseja, sim, provocar, subverter a ordem, as regras, 

as normas, como fazem as crianças em suas imagens e narrativas: 

“Não dá para fazer meu medo”. Mas um sonho, um desejo, um 

coração, um avião, uma viagem, uma emoção, um pensamento 

alegre, um esquecimento do medo da barata. 

 

– As crianças me provocam a voltar a ser criança. Ser afetada, tocada 

por elas... Na sala de aula, a infância pulsa vibrante! – disse a 

professorinha. 

 

As crianças vão criando pensamentos, imagens, medos... 

  



 

 

– Tenho medo da morte. Eu vi um morto deitado na frente do 
meu portão um dia e fico arrepiado só de lembrar. 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

– Eu tenho medo do escuro me pegar. Você sabe o que tem no 
escuro? 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 



 

 

 – Estou fazendo a minha mãe. Eu tenho medo dela. Sabe, ela é 
muito assustadora. 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

– Uma mão tentando me pegar. É medo da minha mãe que me dá 
cascudos na cabeça. 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 



 

 

 

 

– Medo de pessoas mortas e de homem que bate em mulher. 

 

 

– Desenhei a morte. Eu tenho muito medo de alguém me matar.  

  

  



 

 

 

 As crianças vão revelando seus medos e alegrias entre as 

intensidades da vida que transbordam na experimentação da 

arte. Uma composição de outros modos de viver os currículos, a 

docência, a infância. Movimentos e pensamentos que trazem 

imagens e narrativas que nos tocam e nos afetam para pensar 

outros currículos, uma vez que as crianças levantam problemas 

tanto para a professorinha ou a escola quanto para o mundo. 

 Povoada por afetos, movimentos errantes, pensamentos, 

diz-nos que há sempre tempo para ir à escola e provocar 

aprendizagens outras, mostra-nos uma tensão entre um corpo 

que escapa de ser domesticado por uma maquinaria institucional 

que controla impulsos e um corpo que afirma seu desejo e arrisca 

experimentar outros mundos com as crianças. E, assim, não 

mede esforços para a errância como força de potência. Ela torna-

se com o mundo, com o corpo aberto aos afetos, conforme nos 

sugerem Deleuze e Guattari (1992, p. 220), afetos que não 

passam de um estado a outro, mas entram em relação de devir 

com o outro nos acontecimentos. 

 Ela cria um movimento do pensamento-nômade que se 

distingue do modo de pensar dominante. Um encontro que 

possibilita conceber os processos de subjetivação como força 

artística, estética, experiência, arte. Um pensamento que surge 

do encontro com o impensável, o imprevisto, pelo advento do 

novo – a criação. É preciso partir de um pensamento sem 

imagem, sem essências, que se abre a uma multiplicidade de 



 

 

acontecimentos, provocando desterritorialização, a máquina de 

guerra contra a forma-Estado. 

 A máquina de guerra é a invenção dos nômades, dizem 

Deleuze e Guattari (1997), que discorrem sobre o nômade no 

quinto volume de Mil Platôs, capitalismo e esquizofrenia. O 

nômade é aquele que anda sem destino, o errante, se move pelo 

espaço aberto e liso, sem fronteiras, não tem pontos nem trajetos, 

tampouco terra, cresce pelo deserto. O nômade não é concebido 

como uma identidade fixa e estável, mas uma individuação que 

escapa à categorização binária do racionalismo clássico, à 

consciência e a sua razão. 

 Ela sente-se nômade. Uma vida que permite arriscar e 

criar. Experimenta no movimento, no deslocamento, na 

necessidade de expandir. Para o nômade, o importante é o espaço 

aberto, sem fronteiras, indefinido, ele passa de um ponto a outro 

sem limites fixos, sem destino predeterminado, sem 

representação cognitiva. O migrante, em seu trajeto, vai de um 

ponto a outro com um alvo definido, que consiste em distribuir 

aos homens um espaço sedentário, fechado, atribuindo a cada um 

sua parte; assim como é o mundo escolar, espaço em que tudo é 

dado, pensado por antecipação, organizado, fechando-se à prática 

de aprendizagem nômade em detrimento do espaço sedentário. 

“O espaço sedentário é estriado, por muros, cercados e caminhos 

entre os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado 

apenas por ‘traços’ que se apagam e se deslocam com o trajeto” 

(DELEUZE-GUATTARI, 1997, p. 45). 



 

 

A professorinha e a invenção de uma educação 

errante: uma paixão pelos encontros 

 

 Ela vai mudando seus gostos por meio dos encontros e 

tropeços que tem em seus desejos que são também errantes. Com 

as crianças encontra-se em um entretempo: não há mais presente, 

passado nem futuro. Age em defesa de um tempo por vir, a 

infância que se liberta do tempo. O tempo das crianças, do 

acontecimento, da experiência. Um tempo inventivo, curioso, 

aberto à novidade. Tempo que se deixa sentir, indagar, escutar, 

que se irrompe e, como afirma Kohan (2007), é aión: a intensidade 

da vida humana, uma temporalidade não numerável, nem 

sucessiva, mas intensiva. Eis o tempo da infância: atento e 

sensível à palavra do mundo. 

A infância é devir [...], 

desequilíbrio; busca; novos territórios; nomadismo; 

encontro; 

multiplicidade em processo, diferença, experiência. 

Diferença nãonumérica; diferença em si mesma; 

diferença livre de pressupostos. 

Vida experimentada; expressão de vida; vida em 

movimento; vida em experiência 

(KOHAN, 2005, p. 253).  

 



 

 

 A professorinha e as crianças sentem, pensam, inventam, 

brincam. Aprendem num tempo crianceiro. Contudo, a educação 

é regida por outro tempo, um tempo medido para as 

aprendizagens: o tempo linear, sequencial, objetivo. Um tempo 

que quantifica seus instantes: agora é aula de português, depois 

vamos estudar história, teremos meia hora de intervalo para 

lanchar e depois todos voltam e se concentram na matemática. 

Ou, teremos que dominar tal conteúdo até maio, em junho aplica-

se o diagnóstico e avalia-se se ainda não alcançaram as 

habilidades, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 Assim, ela vai pensando... – chego à sala de aula e estão as 

crianças sentadas em suas cadeiras enfileiradas, seus materiais 

escolares sobre a mesa, esperando qual é a disciplina que irão 

aprender, sempre numa estrutura segmentada. Ora, elas já 

encontram as cadeiras assim todos os dias? Que agonia! Por que 

não apostar em outros modos? Modos coletivos. Modos que 

brotam com as crianças. 

 Ela caminha sem possessão ou guia e lança-se em 

experiências outras naquele espaço-tempo configurado, 

planejado, que ora parece frio e funcional, ora tão alegre e 

revolucionário. Tempo e espaço penetram na literatura, abrindo-

se à sedução da palavra, da escrita, de cartas; ora adentram ainda 

mais os medos, ora desfazem suas amarras num fluxo de 

liberdade, livre e sem rumo, nas incertezas, nas curvas 

descontínuas. 

 



 

 

Cartas para Lili 

 

Querida Lili, 

Não tenha medo de chuva e trovão. 

Logo o dia vai nascer. 

O escuro desaparecer. 

E sua avó vai chegar 

E brincar com você. 

 

 Ressoam pensamentos poéticos de crianças num encontro 

provocador com os signos da arte, que lhes fazem sentir e pensar 

nos encontros com a literatura – a história Os medos de Lili –, 

quando a professorinha propõe escrever cartas, provocando o 

pensamento das crianças: 

 

– O que acham de escrevermos uma carta para Lili? 

 

 A professorinha, junto às crianças, escapa da lógica 

dominante e cria, nos despropósitos, na arte, na poética, um 

currículo que opera outra lógica, aquele que provoca o 

pensamento, o corpo, a potência de vida. É um desejar sem meta, 

um desejo que pode ser revolucionário, que faz fluir, deslizar, 

sentir, produzir conexões e efeitos. 

 



 

 

 

 

 

 Ela se lança à criação, atravessa outros planos, começa a 

traçar linhas em um movimento que dispara em meio aos 

pensamentos, falas, escritas, alegrias, emoção, vida em 

movimento. 

 

– É bom a gente desenhar porque põe o medo pra fora. 

– Eu fiquei com vontade de chorar, mas não chorei. Fiquei 

pegando coragem e não chorei. 

– O monstro não é real. Ele é mentira. 

–

– Não existem essas coisas. Não acredita nisso Lili. 

– O medo é só sua imaginação! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

  



 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 

 

Querida Lili, 

Para de ter medo de tudo. 

Não deixa o mal entrar no seu coração. 

Tira os seus medos e lembre-se de seus pensamentos bons. 

  

 A literatura arrasta-nos em travessias sem fim, encontros, 

expressões, gestos, alegrias, imagens que nos forçam a pensar as 



 

 

cartas poéticas das crianças, produzindo agenciamentos com a 

educação, os currículos. A professorinha, movida pela sensação e 

encantamento de experienciar as coisas que escapam à vida, faz 

inventar conexões e sentidos na literatura como aprendizagem, 

como experimentação sem verdade, assim como revela as escritas 

de pensamentos-criança. 

 

Supera o seu medo, Lili. 

Tenha coragem. 

Não fique triste. 

Gostaria de te conhecer. 

Amei a sua história. 

Você é linda. 

O medo não é real. 

Ele é mentira. 

É da sua imaginação. 

Ele é só lenda. 

Não existem fantasmas. 

Não existem essas coisas. 

 

Oi Lili. Tudo bem? 

Não precisa ter medo. 

Não existe nada. 

Nada existe no escuro. 

Nada existe na sua imaginação. 

.  



 

 

Lili, 

Queria dizer pra você que não precisa ficar com medo. 

As coisas que você pensa não é real. 

Nós estamos com você. 

Beijos. 

 

Lili, você tem muitos medos. 

Eu tinha medo do escuro, mas não tenho mais. 

Não tenha medo porque não tem nada no escuro. 

Você sabe o que tem no escuro, Lili? 

 

Querida Lili, 

Isso que você pensa não existe. 

Você tem medos demais. 

Agora você aprendeu? 

 

  

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 



 

 

 

 

Você vai ler essa carta? 

Você tem medo de bicho ainda? 

Medo de trovão? 

Quantos anos você tem? 

Você ainda tem medo? 

Você amanhece? 

 

 Ora, que efeitos essas composições nos provocam a 

pensar? O pensamento é criação, e não vontade de verdade. As 

cartas das crianças desprendem-se de um currículo estruturado, 

da forma segmentada e se proliferam nas intensidades de bons 

encontros, na arte do pensamento, no acontecimento. É possível 

afirmar as experiências experimentadas como vibrações? As 

crianças, em suas cartas, pensam de outro modo, cada uma sente 

e exprime a seu jeito. 

 A professorinha sente e pensa nos encontros com a arte, 

com as crianças que trazem pensamentos inventivos, poéticos, 

crianceiros, fazendo proliferar devires nos currículos. Devires 

que se afirmam na criação do novo, do inusitado, do 

deslocamento para outros mundos. 

 Em seu caminhar tateante, sem destino, sem modelo, faz-

nos pensar a infância como devir, acontecimento, movimento 

intensivo e inesperado. Pensar a infância nessa perspectiva é um 



 

 

convite para sair da mesmice, do habitual, criando brechas para 

que algo aconteça, como sinalizam Deleuze e Parnet (1998). 

 Kohan (2005, p. 246) aponta que a infância, por um lado, 

deixa de estar necessariamente associada a crianças, e sua visão 

com seres humanos pequenos, frágeis; por outro, ela passa a ser 

condição de rupturas, experiência de transformações e sentido 

das metamorfoses de qualquer ser humano, sem importar sua 

idade. Ela é, então, expressão de vida, uma vida em movimento. 

 Movimentos e desejos sem fim: devir com os outros nos 

currículos 

 O desejo da professorinha é de devir com os outros nos 

currículos: construir modos de existência, agenciamentos, 

aprendizagens. Um desejo de aprender com crianças, um convite 

à travessia, um abrir-se à vida, ao mundo, às potências do corpo. 

Corpos que atravessam e são atravessados nas incertezas, nas 

errâncias de outros modos de educação. 

 Aprender com crianças é estar no meio, na linha, como 

sinalizam Deleuze e Parnet (1998, p. 70), “[...] na linha de 

encontro de um mundo interior e de um mundo exterior. Estar 

no meio”, exposta a todos os contactos, a todos os encontros, 

sensíveis às vibrações. A professorinha provoca encontros com 

as crianças, a arte, a literatura, as imagens, as pinturas. As 

crianças transitam entre a oralidade, a escrita, a palavra, as 

imagens. 



 

 

 Ela anda entre linhas de pensamentos, uma aprendizagem 

para além da lógica explicativa de transmissão de conteúdos que 

seria o princípio do embrutecimento, no dizer de Rancière (2013). 

Está na contramão do mestre explicador que transmite seus 

conhecimentos sustentados por um currículo programa, modelo, 

plano de referência. 

 Ela faz emergir, talvez, um currículo nômade , quando 

busca se aventurar, se lançar à experimentação, aos movimentos 

de criação, conexões, encontros, possibilitando condições para 

outros modos de existência na escola, assim como nos sugere 

Paraíso (2010, p. 602): 

[...] possibilitar o acontecimento em um currículo! 
Deixar vazar! Fazer matilhas! Contagiar! Possibilitar um 
outro currículo; um currículo que pense com a diferença 
para ver, sentir e viver a vida em sua proliferação. 
Experimentar em um currículo: fazer currículo sem 
medo e sem programa. Arriscar! Com certas precauções, 
é claro, pois não podemos esquecer que a vida de 
muitos/as depende do currículo! Aventurar-se: 
aventurar junto com outras pessoas. Partilhar: coisas, 
afectos, sensações, desejos, aprendizagens... 

 

 Por um tempo, infância que brinca como uma criança ela 

acredita no mundo, suscita acontecimentos que escapam ao 

controle ou engendram novos espaços-tempos, mesmo pequenos, 

conforme afirma Deleuze em entrevista a Antonio Negri (1992). 

E, nessa sensação, ensaia na escola, entre crianças, a potência da 

infância no encontro com os signos da arte nas aprendizagens, 



 

 

nos currículos, como condição do encontro, do acontecimento, do 

devir-criança, na ética de uma existência que se pretende resistir 

aos totalitarismos, às certezas, às prescrições. 

 Com seus voos, travessias e pousos que se desdobram em 

movimentos infinitos nos tremores que se arrisca a provocar na 

educação, nos currículos, nas aprendizagens, a professorinha 

continua provocando seus pensamentos: – Ora, podemos 

arriscar, em linhas de fuga criadoras, movimentos disruptores 

que produzem expansão, como na arte, na literatura, na música? 

Que experimenta a possibilidade de uma escola aberta a outras 

temporalidades existenciais e coletivas? Quem sabe a infância 

pode se configurar como força política de habitar a escola e fazer 

o currículo acontecer! 
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Fazer morada na infância 



 

 

Fazer morada na infância 

 

Ana Cláudia Santiago Zouain 

 

Se essa rua 
Se essa rua fosse minha 

Eu mandava 
Eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas 
Com pedrinhas de brilhante 

Para o meu 
Para o meu amor passar 

[...] 

- Cantiga Popular 

 Amanheceu. O dia estava bonito. Era uma quarta-feira no 

final do mês de março. Despedida do verão. A professorinha 

acordou animada. Estava cheia de planos. Preparou um café 

reforçado, pois o dia seria longo. Por um momento, lembrou que 

as férias estavam bem distantes, afinal, chegariam só no próximo 

verão. Bobagem! Preferiu imaginar como seriam os dias letivos 

com a turma que recebera nesse ano... Uau! Quanta coisa veio ao 

seu pensamento... Imaginou momentos alegres. Diversão. 

Descobertas. Desafios também apareceram, claro, mas, o desejo 

de impulsionar diferentes encontros a deixou confiante de que 

viveria um intenso ano escolar com as crianças. 



 

 

 Foi para a escola cantarolando os versos de uma cantiga 

popular que aprendera quando criança e que amanheceram em 

seu pensamento: Se essa rua, se essa rua fosse 

minha... A cantiga e sua melodia trouxeram à memória da 

professorinha, cenas de quando brincava na rua de sua casa com 

seus vizinhos, aos oito anos de idade. Imediatamente, ela pensou 

em seus alunos e na aula que havia planejado para aquele dia. Era 

um conteúdo do livro didático de Geografia: as moradias e seus 

diferentes formatos. A professorinha estava ansiosa para 

conversar sobre moradias com as crianças, pois era um tema já 

suscitado por elas ao longo das aulas. Lembrou, ainda, do filme 

Os Croods que assistiram nos encontros anteriores e de como os 

diferentes modos de existência moveram o pensamento da turma.  

 As narrativas das crianças, ao conversarem sobre o filme 

em aulas anteriores, apontavam para um desejo coletivo de 

investigação: 

- Tia, os Croods moravam em cavernas; 

- Antigamente as casas eram assim; 

- Hoje em dia, as casas são de cimento e de tijolo, 
porque ficou muito perigoso; 

- No meu bairro, tem muita violência. Eu queria que 
fosse mais seguro. 



 

 

 Os relatos das crianças contavam de suas vidas, dos 

medos e dos desejos que perpassavam seus corpos vibráteis ao 

evocarem sentidos, fazendo com que a professorinha desejasse 

compor com os movimentos investigativos do conhecimento pela 

via dos afetos.  

 Assim, na tentativa de deslocar o currículo das 

imposições conteudísticas de uma disciplina e de suas 

fragmentações, a professorinha buscou tecer outros possíveis 

para potencializar os processos de ensino-aprendizagem, 

cartografando currículos crianceiros entre as diferentes 

composições de moradias e de experimentações das crianças.  

 O desejo de compor um movimento investigativo do 

bairro e da rua onde as crianças moravam, suscitava, além dos 

aspectos geográficos, as percepções e as sensações dos 

estudantes. O desejo não é individual, mas sempre coletivo, pois 

engendrava-se em “[...] uma composição de corpos envolvendo 

afecção mútua” (BARROS; KASTRUP, 2015, p. 57), onde o que 

importava era “fazer passar os afetos” (ROLNIK, 2007, p. 47).  

 A cartografia dos processos foi sendo composta em meio 

aos encontros, potencializada pelas narrativas infantis, pelas 

vibrações de seus corpos vibráteis e pelos movimentos 

curriculares que iam sendo tecidos à medida que a professorinha 

se lançava, com as crianças, a pensar outras formas de existência.  

 Movida por esse desejo de afetar e de ser afetada com os 

percursos do pensamento das crianças, a professorinha chegou à 



 

 

escola naquele dia e foi direto para a sala esperar que a turma 

entrasse. O relógio que ela carregava no pulso apitou indicando 

que chegou a hora. A aula vai começar! Ou será que já havia 

começado nos encontros anteriores? E nas reverberações do 

pensamento da professorinha enquanto se dirigia à escola? E, 

ainda, nos desejos investigativos das crianças? Não importava, 

pois a professorinha sabia que a aula estava sempre no meio, nas 

composições. 

Isso porque antes mesmo de começar, a aula já 
está cheia, e tudo está nela, até o próprio 
professor. O professor carrega, encontra-se 
carregado, há cargas: ao seu redor, nos alunos, no 
plano de ensino, nos livros, na escola. Antes que o 
professor comece a dar a sua aula, dela pode ser 
dito tudo, menos que se trata de “a sua aula”; pois 
a aula está cheia, atual ou virtualmente, de 
dados; os quais levam o professor a dar uma aula 
que já está dada, antes que ele a dê (CORAZZA, 
2012, p. 236). 

 A professorinha começou a falar das moradias: casas, 

apartamentos, sobrados... O que mais? Cavernas, iglus, ocas, 

acrescentavam as crianças. Paredes, telhados, portas, janelas... E 

ainda, brinquedos, redes, quintal, flores... Quanta coisa 

envolvida! 

 As crianças falavam das moradias que conheciam e 

daquelas que queriam conhecer. De casas que já viram ao andar 

nas ruas e de outras que viram nos filmes e nos livros. Até mesmo 

daquelas que nem sabiam se existiam: casas mal assombradas.  



 

 

 Elas traziam suas realidades e apresentavam alguns 

descontentamentos: a falta de espaço físico para brincar, o 

barulho da vizinhança e do comércio, que atrapalhava assistir 

televisão, o lixo jogado nas ruas, que deixava mau cheiro, eram 

muitas questões que atravessavam aquele “conteúdo”. 

 A professorinha percebeu que não poderia deixar de lado 

as reverberações do pensamento das crianças em prol de uma 

sequência didática organizacional, afinal, nem teria como, mesmo 

que ela quisesse, pois os afetos já tinham adentrado à aula, 

desdobrando-a em outras experimentações. Ela preferiu compor 

com as linhas inventivas, buscando evocar sensações, pois 

entendia que “caminhar pelas linhas são modos de cartografar os 

espaços, os afetos" (LEITE; CHISTÉ; CAMMAROTA, 2020, p. 

124). 

 E, então, aquela manhã foi sendo tecida entre 

professorinha e crianças, e aula e encontros, e moradias e desejos, 

e silêncios e conversações... Muito embora, existisse uma 

preparação para aquele momento, os acontecimentos 

provocavam outras possibilidades de fazer, de pensar e – por que 

não? – de sonhar aquela aula. 

 Sonhar aulas (CORAZZA, 2019) não se trata de uma 

utopia distante, mas de criar imagens outras de aprendizagem, 

de currículo e de docência. Em seus sonhos-aula, a professorinha 

buscava rasurar o planejamento, dando abertura aos encontros, 

evocando redes de conversações com as crianças, na composição 

do conhecimento como o mais potente dos afetos. 



 

 

 Para ela, de acordo com as formações docentes que 

participava, nas quais tinha ouvido falar da filosofia da diferença, 

de Gilles Deleuze, a aprendizagem está conectada aos afetos que 

perpassam os encontros, não sendo possível antecipá-la ou 

defini-la em objetivos a serem atingidos. A professorinha sabe 

que uma aula pode muita coisa, inclusive, nada. E isso não quer 

dizer que ela não havia se programado para aquele momento, do 

contrário, estudou, planejou e ensaiou, porém, como um 

acontecimento, a aula não seguiu um roteiro, mas produziu seus 

próprios fluxos no encontro com as crianças. 

 Deleuze (1987) ressalta que não se sabe o que pode um 

encontro, portanto, não se sabe que aprendizagens poderão 

emergir, ou não, dele. É o acaso dos encontros que dá a pensar. 

Desse modo, para a professorinha, o efeito no pensamento não 

seria provocado apenas pela discussão geográfica da moradia em 

si, se pertencia ao bairro tal, se era grande ou pequena, se ficava 

em determinada rua etc., tudo isso fazia parte do processo de 

investigação, mas, o que movimentaria os corpos vibráteis das 

crianças a conhecer seriam as diferentes sensações 

experimentadas no percurso. 

 Ela considerava, ainda, as composições curriculares 

produzidas pelos movimentos de pensamentos das crianças em 

redes de conversações. Apostando em currículos que são 

afirmados na temporalidade da infância. Currículos que não tem 

moradias ou territórios fixos, mas que buscam “fazer morada na 

infância” (LEITE; CHISTÉ; CAMMAROTA, 2020), pela via do 



 

 

devir e da multiplicidade. Currículos nômades que se 

desterritorializam e se reterritorializam em diferentes espaços-

tempos. 

 Nas redes de afetos, professorinha e crianças praticavam 

uma docência poética que não vislumbra um sentido ou 

significado, mas experimentações, “pois ser um sonhador de 

aulas é viver nesse mundo e, a um só tempo, projetar uma cidade 

de sonho” (CORAZZA, 2019, p. 8). 

 E, nessa cidade de sonho, crianças e professora sonharam 

modos outros de habitação. Não era apenas uma rua qualquer, 

mas a rua da tia de fulano, o bairro da irmã da 

Amanda, a casa mal-assombrada, o bar que 

incomodava os vizinhos com a música alta, o 

bueiro que estava destampado, o matagal que a 

prefeitura precisava cortar... 

 Entre os movimentos investigativos das moradias, dos 

bairros e das ruas das crianças, experimentações curriculares 

nômades iam sendo praticadas. Eram nômades porque não 

buscavam se territorializar, não se fixavam em uma sequência 

didática de um livro ou de um modelo curricular. Todavia, as 

experimentações se desdobravam em travessias, em percursos 

rizomáticos do conhecimento que extrapolavam os currículos 

prescritos em processos outros de criação. 



 

 

 Assim, a professorinha, em um desejo coletivo de 

enunciação, lançava-se a “cartografar espaços nômades de/em 

travessias, mapear um percurso no qual, junto à criança, atento 

ao acontecimento, [possa] atravessar, aventurar. Traçar linhas! 

Linhas nômades!” (LEITE; CHISTÉ; CAMMAROTA, 2020, p. 

124). 

 Tais linhas de vida nômade eram produzidas em redes de 

conversações entre professorinha, crianças e sonhos, nas quais, a 

cidade de sonho se afirmava em lógicas outras do pensamento 

pela potência inventiva das fabulações infantis. Sendo assim: 

O sonho é uma rede comunista que trança toda a 
humanidade numa união explícita: todos sonham e 
nunca deixam de sonhar. Deveríamos usar o dístico 
no peito: – Sonhantes de todos os países, Uní-Vos! 
O sonho não é figuração de objeto ou de coisa, não 
é um quebra-cabeça, nem uma simples letra: é um 
rébus (CORAZZA, 2021, p. 16). 

 Ela entendia que as enunciações infantis não 

representavam apenas imagens clichês daquilo que conheciam 

como moradias, mas evocavam sentidos outros ao fabularem, 

coletivamente, uma cidade de sonho. Tal cidade era formada por 

casas com aparências habituais, desenhadas por linhas retas 

formando um quadrado e outras linhas formando um triângulo. 

Tinha também poluição, lixos, enchentes, esgotos. Vizinhos 

chatos, pais que não deixavam sair na rua, animais abandonados. 

Mas, tinha, ainda, movimentos de uma vida outra.  



 

 

 Uma vida inventiva que tomava conta da cidade. Que 

atravessava a organização dos espaços e bagunçava os sentidos. 

Uma vida produzida pela diferença. Onde não importava 

simplesmente a casa que nela habitava, nem a rua, nem o bairro, 

mas os agenciamentos que ali se engendravam. 

 A professorinha, enquanto cartógrafa, estava atenta aos 

agenciamentos coletivos de enunciação, pois deles emergiam a 

produção comum do desejo “que fazem os corpos, em sua 

qualidade de vibráteis: o desejo só funciona em agenciamento” 

(ROLNIK, 2007, p. 37). Não se tratava de um desejo único, 

homogêneo, mas produzido em redes de multiplicidades. Desejos 

de vida: 

- Tia, eu desenhei uma casa cheia de amor!  

- Eu fiz uma casa bem grande! O meu quarto é o 
maior cômodo dela. Tem muitos brinquedos. 

- Eu posso fazer minha casa no quadro? Uma parte é 
de madeira e a outra é de barro, tipo cimento, sabe? 

Eu tiraria o valão da minha rua porque tem uma 
cachoeira lá que está suja, mas eu tiraria só o sujo e o 

mato.  

- Eu sei onde você mora, já passei lá. 

- A minha casa vai ter mais um andar só para eu 
brincar nele. 

- Também posso desenhar a minha casa? Na verdade, 
é um prédio. 



 

 

- Tia, a minha casa é perto do morro 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 
Imagens 01, 02, 03 e 04 – A cidade de sonho. 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 
 

 As crianças desenhavam no quadro ou na folha de papel 

as suas moradias-sonhos. Para elas, eram muito mais do que uma 

simples representação de suas casas e/ou apartamentos, eram 

desejos de uma vida outra que se expressavam em casas, ruas, 

bairros, entornos, proximidades, animais, vizinhanças, famílias, 

amigos... Desejos de habitar outros espaços e de percorrer outros 

modos de existência vertidos em desenhos infantis. 

 Nesses percursos dos sonhos crianceiros, a professorinha 

buscou fazer morada na infância, percorrendo currículos 

nômades e aprendizagens inventivas de uma aula de Geografia 

que se deslocou com os corpos vibráteis de crianças e professora. 

Corpos que não se fixam em moradas habituais, mas se 

desterritorializam em processos investigativos por uma 

infinitude de pensamentos. 



 

 

 E, entre as cartografias de vida e as moradias-sonhos 

infantis, a professorinha questionou: o que vocês 

mudariam em seus bairros? Vocês têm amigos 

nele? Brincam na rua? Instigando mais detalhes dessa 

cidade de sonho. Com isso, novas imagens do pensamento iam 

sendo enunciadas na produção de um comum desejante com as 

redes de afetos que se estabelecia naquela despretensiosa “aula de 

Geografia”: 

- Eu queria mudar muitas coisas no meu bairro, 
porque passam muitos moradores de rua. Um dia um 
passou e eu fiquei triste. Dei algumas coisas para ele e 
ele me ajudou também, me deu umas coisas para eu 
brincar... Também queria ajudar os cachorrinhos de 

rua, porque ficam na chuva com a barriguinha 
magrinha, são maltratados. 

- Você brinca na rua? Perguntou a professorinha. 

- Eu não posso, porque os meninos fazem bullying 
comigo. Eles me chamam de baleia, de cabelo de 

pico. 

- Você conversa com sua mãe sobre isso? A 
professorinha insistiu. 

- Eu falo, mas os pais deles acham que a culpada sou 
eu. Uma mãe falou que iria colocar a filha dela de 18 

anos para me bater, me espancar. Por isso, minha 
mãe não deixa mais eu brincar na rua. 



 

 

- Você gostaria de brincar na rua? 

- Sim. Eu queria muito. Queria brincar de boneca e 
de pique. 

- Se eu pudesse, eu tirava os bares e colocaria uma 
delegacia para cuidar do bairro. Os bares fazem muito 

barulho, e a delegacia é importante. 

- Ah... Eu moro aqui no bairro, mas eu gosto 
mesmo é da Bahia. Eu quero ir para a Bahia. Não tem 

a minha irmã? Ela mora lá. 

- Eu gostaria que a macumbeira do meu bairro fosse 
embora! 

- Mas, por que ela teria que ir embora? Questionou a 
professorinha. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Imagens 05, 06, 07 e 08– Desejos em redes de conversações. 

Fonte: Acervo dos pesquisadores, 2022. 
 

 Diante das enunciações das crianças, a professorinha 

propôs algumas provocações para a turma na tentativa de 

elucidar outras dimensões no campo do desejo. Dimensões que 

perpassavam a ética, mas também a política e a estética: Será que 

uma cidade precisa ser tão silenciosa? Por que o barulho 

incomoda? As pessoas que habitam essa cidade são todas iguais? 

Que graça teria se tudo fosse de um único jeito? Será que as 

pessoas que habitam essa cidade – em casas ou nas ruas – trazem 

consigo diferentes modos de existência? Será que estamos 

afirmando uma vida coletiva ou estamos tentando consolidar um 

único modo de ser, pensar e agir? A professorinha disse que as 

perguntas não eram para serem respondidas, mas pensadas. E 

acrescentou: de que modo, então, era possível pensar uma cidade 

de sonho com a diferença? 

 A cidade da diferença não busca para si um mapeamento, 

nem rotula modelos prescritivos, mas afirma a multiplicidade dos 

modos de ser, fazer e pensar, ampliando suas ações e extensões. 

Ela não cabe em um espaço fechado, circunscrito, abrindo-se 



 

 

pelas fronteiras que cruzam suas linhas existenciais. Ela habita 

cantos, becos, estradas. Embora, se perpetuem nela, as marcas e 

as reproduções de seus moradores, há diferentes rastros de vidas 

que por ali passam, transformando-a. 

 As enunciações infantis evidenciam, ainda, desejos 

coletivos por uma vida outra. Uma vida que não se aprisiona em 

realidades concebidas tal como estão, mas que desloca outros 

possíveis de fazer, de habitar e de sonhar. Uma vida que brinca 

na rua com os amigos, que aposta na gentileza, que transforma o 

parquinho... Vida produzida como criação coletiva em 

“comunalidade expansiva” (CARVALHO, 2009) que não se 

define em indivíduos, mas, enquanto redes cooperativas na 

composição de uma vida insurgente que pensa para além dos 

muros de um aprendizado estanque, na tessitura de processos 

fronteiriços do conhecimento. 

 Uma vida crianceira que deseja sonhar. Sonhos de uma 

infância que brinca na praça, que cria outros possíveis para o 

bairro onde mora, que não se conforma com o território habitual 

que já está posto, muito embora, seja atravessada por ele, 

reproduzindo seus discursos e seus medos, mas que não se limita 

a vivê-lo. Uma vida que se lança à criação, aos desejos que não 

são individuais, mas de coletivos. 

 Tomada por essa vida resistente que compõe a cidade de 

sonho com a diferença, a professorinha lembrou da cantiga 

popular que cantarolava mais cedo ao ir trabalhar:  



 

 

“Se essa rua fosse minha, eu...?” Sonhava! 

 Atravessada pelas composições infantis, ela percebeu que 

“[...] o bom é a vida emergente, ascendente, a que sabe se 

transformar, se metamorfosear de acordo com as forças que 

encontra, e que compõe com elas uma potência de viver, abrindo 

sempre novas ‘possibilidades’” (DELEUZE, 2007, p. 173).  

 Nesse sentido, ela buscava abrir possibilidades para uma 

educação não dogmática do pensamento, que se lançara na “vida 

do sonho” (BERGSON, 2006) com crianças e com aulas-

acontecimento. A professorinha desejava percorrer sonhos de uma 

escola outra. Esses sonhos não são individuais, do contrário, são 

devires afirmados em redes de afetos coletivas que duram e 

perduram nos sentidos.  

 Sonhar aulas requer um desprendimento para ‘aprender 

com’, ‘viver com’, produzir com o outro, no caso, com as crianças 

e com seus sonhos de vida. Desabitando currículos e planos de 

aula idealizados na composição de processos aprendentes 

investigativos. 

A Aula é a cena manifesta dos sonhos de 
professores e de alunos. Lá, nos sonhamos, 
enquanto sonhamos a matéria. Algumas vezes, 
sonhamos juntos. Em outras, trocamos 
equivalências de um sonho para o outro. Por muitas 
vezes, cavamos diferenças entre os sonhos. A Aula é 



 

 

a casa da artistagem do sonhar (CORAZZA, 2021, 
p. 16). 

 Ao sonhar, a professorinha e as crianças habitam a casa da 

artistagem docente (CORAZZA, 2021). Engana-se quem pensa 

que se trata de uma moradia fixa, pertencente a uma rua tal, no 

bairro tal de uma determinada cidade. Nada disso. Trata-se de 

uma casa de artistagens nômades, composta de imagens-sonhos, 

de currículos crianceiros e de aprendizagens inventivas. Na casa 

da artistagem, crianças e professora praticam uma docência 

artista que se desdobra em múltiplas possibilidades de aulas-

acontecimento ao perambular, entre os diferentes corpos vibráteis, 

pela cidade de sonho. 

 Sonhos de vida. Sonhos de escola. Sonhos de aula. Sonhos 

de crianças. Sonhos de professora... Uma infinitude de sonhos 

que fazem o corpo delirar ao viver a vida do sonho. Isso não 

significa deixar de se movimentar, nem permanecer inerte, 

adormecido ou alheio à realidade. Mas, percorrer os delírios que 

fazem o corpo pulsar. Os afetos que se desdobram em desejos 

coletivos por uma vida outra, por uma educação outra, inventiva, 

delirante, sonhante. 

 Ao falar de sonhos, a professorinha lembrava, mais uma 

vez, das formações de professores que já havia participado. Em 

algumas delas, foram apresentados os pensamentos de Bergson 

(2006) e de Deleuze (2007). Ela achou interessante, embora 

nunca tivesse lido nada sobre eles, mas foi movida, com as 



 

 

conversações formativas, a pensar o sonho como potência do 

pensamento, aquilo que o instigava, tirando-o da inércia. 

 Para Bergson (2006), o sonho seria um estado de espírito 

que não se aprisiona ao mecanismo sensório-motor habitual do 

corpo. Ou seja, quando a professorinha e as crianças se afastavam 

de uma ação prática, elas estavam na direção do sonho. 

 Já para Deleuze (2007), a imagem-sonho é ótica e sonora 

pura, traça linhas outras quando não se fixa em uma ação 

orgânica, mas ao percorrer os devaneios de um corpo que se abre 

aos encontros, lançando-se ao “devir que pode, em direito, 

prosseguir ao infinito” (DELEUZE, 2007, p. 73). Um infinito de 

possibilidades.  

 Assim, entre moradias e ruas, e bairros e cidades, e 

crianças e professoras, e aulas e conteúdos, e conversações, os 

sonhos de uma docência artista da diferença estavam sendo 

projetados naquela manhã de verão. 

 E não importava, para a professorinha, como esses sonhos 

terminariam – se é que terminariam. Não interessava, também, 

como eles começaram, pois nem ela mesma sabia ao certo o que 

a fez sonhar. O que ela desejava era continuar sonhando. 

Impulsionando, com as crianças, vidas outras na afirmação de 

currículos e de docências crianceiras.   

 

O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a 
gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para 



 

 

isso que servem os caminhos, para nos fazerem 
parentes do futuro (COUTO, 2007, p. 5). 

 A professorinha acreditava que o sonho durava para 

manter a estrada viva. Com isso, voltou para casa no final do dia 

– e que dia! – cheia de esperança, mas não uma esperança que 

paralisava o corpo, mas aquela no sentido do verbo esperançar, 

que remete à vida. Uma vida que não se limita aos contornos 

geográficos pré-estabelecidos, mas que se expande em redes de 

comunalidade, com a potência dos encontros.  

 Embora estivesse cansada, a professorinha estava feliz. 

Tomou um banho revigorante, daqueles que recarregam a 

energia do corpo, pois ela precisaria de mais energia, já que os 

sonhos de uma docência artista ainda persistiam. Preparou sua 

janta. Comeu bem devagar – pois agora tinha ‘tempo’. Tomou 

um chá e foi dormir. Descansou. Amanhã seria um outro dia, e 

novos sonhos – ou, ainda, os mesmos ampliando-se na duração 

dos sentidos – vibrariam nos corpos vibráteis da professorinha e 

das crianças ao se encontrarem em novas composições. 

 Pois, quem sabe o que aconteceria na próxima aula? Não 

se sabe. Ninguém sabe. E, que bom! A professorinha afirmava a 

potência da vida com a força dos acontecimentos. Nem sempre 

vivenciava bons encontros, mas preferia buscar o devir-alegria 

minoritário dentro de um sistema capitalístico que visa 

constantes tentativas de entristecer os corpos e, muitas vezes, 

consegue. Embora, ele não seja capaz de impedi-los de sonhar... 



 

 

 Assim, aquela aula de Geografia se desdobrou em aula de 

sonhos, de infâncias, de docências e de múltiplos currículos 

vividos e praticados que se entrelaçaram às ruas, aos bairros e 

aos corpos crianceiros, mostrando, mais uma vez, que nunca se 

sabe o que pode um encontro. O que a professorinha sabia era 

que essa imprevisibilidade abriria espaço para que diferentes 

movimentos fossem compartilhados nas redes de afetos e era 

nisso que ela apostava. 

 Ela nunca almejou escrever um plano de aula ‘pronto’ 

para segui-lo fixamente ignorando as relações estabelecidas nos 

processos. Ela tinha ideias. Com isso, o que ela desejava era que 

os encontros com os corpos vibráteis das crianças reverberassem 

a aula, potencializando-a pelos afetos. Afinal, os acontecimentos 

produziam outras sensações ao que inicialmente fora pensado 

pela professorinha. E que bom! 

 Portanto, aquela canção cantarolada por ela já tinha outro 

sentido, não mais importava se essa rua fosse dela, das crianças ou 

de alguma outra pessoa, pois a rua era da cidade do sonho, e o 

sonho é coletivo... 

E, nessa vida do sonho, professorinha 

e crianças afirmam a abertura de outros 

mundos possíveis na escola. 
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Brincadeiras e outros tempos... 



 

 

Brincadeiras e outros 

tempos... 

 

Janete Magalhães Carvalho 

 

 

A escola ficava num "mar de morros", onde o vento e o 

frio 

circulavam sem piedade. A pequena de 6 anos, estudante 

do 1.° ano, ainda no pátio, na fila que antecedia à 

entrada, as 7h30, comentou com a amiga: 

- Hoje a Frozen se empolgou! 

#vidadeprofessora 

 

A velha professora encontra um grupo de estudantes em 

um dos corredores da escola. Uma das meninas, sapeca e 

alegre, lhe dá um abraço. Mexe no colar da adulta e 

comenta com a colega. 

- Olha que legal o cordão da tia! Ele está glitando. A 

velha não entende o comentário e questiona: 

- Menina, por que você acha que o colar está 

gritando? Porque é 

colorido? A criança ri da ignorância da professora e 

explica: 

- Não é gritando, tia! É GLI-TAN-DO, de glitter, 

porque brilha, 

entendeu? #vidadeprofessora 

 

 



 

 

A professora aprende ou ensina? 

 Certamente, como a fala acima demonstra, aprende e 

ensina. Ela adentra a escola todos os dias, ainda com muita 

paciência devido aos poucos anos de labuta, sempre desejando ser 

ponte, e busca aprender a ser sempre diferente sendo igual. 

Tendo os braços firmes na terra, pode sentir as texturas que 

diferenciam seus alunos e, mesmo sendo aparentemente só uma, 

ela é múltipla. Deseja ser lugar que possibilite encontros quando 

houver amor e de fuga, quando houver opressão. Quer ligar 

mundos e a eles servir. Procura ser ponte pequena, grande, forte 

ou frágil, mas ponte e nunca muro. Apesar de, algumas vezes, sê-

lo... 

 Nos dias atuais, como no passado, a educação escolar 

enfrenta o impasse da exigência de responder quantitativamente 

à sociedade nos aspectos materiais de seus conteúdos 

padronizados e objetivos planificados a partir de escores (BNCC, 

2017). Porém, nossa professorinha múltipla concorda em que 

“[...] um dos problemas do nosso tempo é que perdemos a 

capacidade de fazermos as perguntas que são importantes. A 

escola nos ensinou apenas a dar respostas, a vida nos aconselha a 

que fiquemos quietos e calados” (COUTO, 2011, p. 84). Por isso, 

para nossa professorinha, não basta enfrentar a questão material 

da fome, da guerra, da miséria, da violência, é preciso também 

enfrentar a imaterialidade do mundo, isto é, a materialidade dos 

sonhos. Trata-se de pensar que “[...] a mente, bem como a terra, 



 

 

teria de ser descolonizada” (JANZ, 2008, p. 108). Nossa 

professorinha busca considerar a relevância educacional dos 

sentidos visíveis e invisíveis, aprender a pensar e a sonhar. Para 

ela, habitar o mundo com imaginação e razão, permite propor 

outros modos de educar as crianças em contextos coletivos, com 

sentido ético-estético e político. Nesse sentido, nossa 

professorinha busca favorecer a emergência de outras 

interrogações capazes de forjar rupturas em sua potência poética 

de produzir brechas, fendas nos discursos constituídos ante os 

modos institucionalizados de pensar como movimentar o 

pensamento de crianças em tempos e espaços de vida coletivos 

nos terceiros e quartos anos de uma escola de ensino fundamental 

situada na periferia. 

 Nossa professorinha parte, desse modo, de 

problematizações e novas experimentações, procurando 

formular um discurso prático em torno da educação das crianças 

pequenas que permita resistir à tendência contemporânea de um 

pensamento pedagógico fortemente instalado nos sistemas de 

classificação e hierarquização que criam mecanismos de 

subalternização, se fundamentam em uma lógica binária que põe, 

em lados opostos, adultos e crianças, brancos e negros, homens e 

mulheres, e contribui para a construção, desde o nascimento, da 

desigualdade, ajudando, assim, a manter a norma estabelecida. 

Esta é, por si só, mais uma razão para afirmar a necessidade de 

desvelá-las (FARIA; MACEDO; SANTOS, 2013, p. 53). 



 

 

 Conforme afirma Mia Couto (2005, p. 11), “[...] o 

colonialismo não morreu com as independências. Mudou de 

turno e de executores”, a opressão permanece e se expressa tanto 

pela distribuição desigual da riqueza e pelo controle geopolítico 

do conhecimento quanto pela hegemonia de determinados modos 

de sentir e pensar, isto é, pela constituição das sensibilidades. O 

enfrentamento a tal situação passa, por um lado, por superar 

concretamente as desigualdades e estabelecer a justiça social e, 

por outro, por acolher as diferenças no encontro de distintos 

modos de coexistir com as diferentes temporalidades que tecem 

a existência comum. 

 

L I Ç Õ E S 

 

Não aprendi a colher a flor sem esfacelar as 

pétalas. 

Falta-me o dedo menino de quem costura 

desfiladeiros. 

 

Criança, eu sabia suspender o tempo, soterrar 

abismos 

e nomear as estrelas. 

Cresci, perdi pontes, esqueci sortilégios. 

 



 

 

Careço da habilidade da onda, hei-de 

aprender a carícia da brisa. 

 

Trêmula, a haste 

me pede o adiar da noite. 

 

Em véspera da dádiva, a faca me recorda, no 

gume do beijo, 

a aresta do adeus. 

 

Não, não aprenderei nunca a decepar flores. 

 

Quem sabe, um dia, eu, em mim, colha um 

jardim? 

 

(COUTO, 2007) 

 

 

 Nossa professorinha, no desejo de colher um jardim, 

apresenta pinturas de brincadeiras infantis criadas pelo artista 

brasileiro, de fama internacional, Cândido Portinari. Desejosa de 

impulsionar a magia de sermos nós, sendo outros, concepção que 

reafirma o pensamento deleuze-guattariano (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 11): “Como cada um de nós era vários, já 

era muita gente”, ou seja, cada um é porque é todos os outros, no 

sentido de que esses outros se referem tanto a pessoas quanto aos 

lugares que habitam, à escuta de seus processos sociais, suas 



 

 

tradições, enfim, às vidas que neles são vividas. As reflexões 

despertadas pela apreciação das obras de arte permitiram romper 

com hábitos instituídos de pensar a educação das infâncias, ao 

favorecerem a resistência ao modo hegemônico de conceber e 

realizar a educação de crianças com base em uma única forma 

escolar de promover experiências. 

 Enfim, mediante o estabelecimento de redes de 

conversações com os alunos, posições foram apresentadas, ou 

seja, houve uma participação/ 

  

Imagem 1 – Menino com pião. 
 

 
Artista: Cândido Portinari (1947) 

Fonte: www.portinari.org.br 
 

 



 

 

– Eu não gostei por causa do olho e do chapéu. 

– Não ficou tão feia. 

– Eu também achei bonita. 

– O rosto está engraçado porque está com o olho estranho, 

mas ele está se divertindo. 

– Ele está com um pião na mão. 

– Não gostei por causa do tom da cor. A cor está sem vida. 

– O chapéu é de quê? 

– De papel. 

– A gente faz para quê? 

– A gente faz para brincar de pirata. 

– É difícil jogar pião. 

– A gente enrola num barbante e depois joga para o chão e 

puxa. Eu já joguei. É bom ver o pião rodando no chão. 

  

  



 

 

Imagem 2 – Meninos brincando 

 

 
Artista: Cândido Portinari (1955) 

Fonte: www.portinari.org.br 
 

– Eu gostei, mas achei esquisito. 

– É um burro e umas crianças brincando com ele. 

– Cor do chão. Areia de praia. 

– O pintor usou a imaginação. 

– O que o burro está fazendo aqui? 

– Até que enfim alguém perguntou. 

– E se fosse um deserto? Burros podem andar no deserto? 

– Acho que lá é muito frio. Vou contar uma coisa: a minha 

irmã sabe fazer chocolate bem quentinho. 

– Por que no deserto? 



 

 

–Burros também andam no deserto. O que tem no deserto? 

– Areia, coruja, camelo, frio. 

– Camelo só fica na África. Tem leão aqui? 

– Não. Pode aparecer uma cobra, macaco, elefante. 

– Elefante? 

– Não. 

– Tem felino grande no Brasil? 

– Tem onça, jacaré, girafa. 

– Nossa, felino? 

– São os animais que parecem com gato. Tigre é um felino 

grande, mas não tem no Brasil. Só onça, eu acho! 

– Onça pintada. Abelha. 

– Quem já viu uma abelha? 

– Toda vez ela pica? 

– Se não mexer, ela não vai atacar. 

– Alguns animais atacam se vocês estiverem com medo. 

– Nem todos os animais sentem seu medo. 

– Um marimbondo me picou. 

– Se a gente vê uma onça pintada ou um leão, ou um tigre, 

eles vão me atacar na hora? 

– Se estiver perto dela, sim. 

– Eu já passei perto de uma cobra. 



 

 

 

Imagem 3 – Montado às avessas 

 
 

Artista: Cândido Portinari (1932) 
Fonte: www.portinari.org.br 

  

– Amei esta pintura, gostei, bonita, muito colorida. 

– Eu achei sem cor. 

– Sem cor? 

– Uma coisa bonita precisa ter muita cor? 

– Não! 

– Eu gostei por causa do cara na frente do cavalo guiando 

todos eles. 

– O que está acontecendo na pintura? 

– Parece que o cavalo é um touro e todo mundo guiando e 

indo para o circo. 



 

 

– Estão fazendo palhaçada. 

– Parece o cavalo de um rei. Muito bonito! 

 

Imagem 4 – Roda infantil – Obra de Cândido Portinari (1932) 

 

Artista: Cândido Portinari (1932) 
Fonte: www.portinari.org.br 

 

– Eu não gostei. 

– Eu amei. Parece que estão brincando de roda. 

– Eu não gostei por causa do marrom. 

– Você gosta de chocolate? Vamos parar de preconceito por 

causa da cor. 



 

 

– Eles estão brincando de roda, se divertindo. 

– Olha as roupas. Muito antigas. 

– Tem uma criança com um cachorro de fora, olhando com a 

cara triste. 

– Acho que eles não gostam dele e deixaram de fora. 

– Acho que ele é pobre e as outras crianças são ricas. 

– Mas todos daquela época eram pobres. 

– Todos já brincaram de roda? Já ficaram de fora? É legal? 

– Não! 

– Uma vez meus dois irmãos estavam brincando e eu fiquei 

de fora porque eu estava fazendo o dever de casa e depois eles 

não deixaram eu brincar. Fiquei muito triste. 

– Teve um dia que eu queria desenhar no quadro e meu irmão 

não queria repartir o quadro para eu desenhar. Tive que falar 

com o meu pai. 

– Teve uma vez que minhas amigas estavam brincando de 

imobiliário. Eu pedi para brincar e elas não deixaram. Sempre 

que eu ia brincar com elas, me tiravam da brincadeira. 

– O menino que ficou de fora deve ter ficado muito triste. 

Não é legal! 

 

  



 

 

Imagem 5 – Menino com estilingue  

 

 
Artista: Cândido Portinari (1947) 

Fonte: www. Portinari.org.br 
  

– Um menino com estilingue. 

– Quem já brincou? 

– Isso pode se machucar. Morri. [E se joga no chão]. 

– Eu nunca brinquei. 

– Essa brincadeira é bem legal, mas não é para jogar pedra 

nas pessoas. 

– Você mata os passarinhos? 



 

 

– Eu não acho essa brincadeira legal. 

– Mas eu acho. 

– Eu tocava todas as campainhas das casas na rua e depois 

saía fora correndo, e dava a maior confusão. 

– Arranjar confusão é brincar? 

– É brincadeira e confusão também. São os dois. 

– Para ser brincadeira tem que ser o quê? 

– Divertido. 

– Quando as pessoas se divertem é brincadeira. 

– É brincar de futebol na rua. Brincar de pular corda. Jogo 

da galinha gorda. Elefante gordo. 

– Uma vez o meu tio jogou um rojão e todos ficaram com 

medo. 

– Eu não gosto dessas coisas que assustam. 

– Se causa terror, não é brincadeira. 

 

 As falas dos estudantes, por refletirem o mundo em que 

vivemos e apontarem questões fundamentais da vida em comum, 

nos oferecem caminhos para pensar a educação que a elas 

podemos favorecer, no intuito de intensificar uma ideia de 

infância. Uma ideia que não é a do ideal romântico, nem muito 

menos a redentora de nossos problemas, mas uma infância 



 

 

concebida como alteridade do adulto, cujo pensamento está em 

movimento questionando o mundo. 

 A relação explícita entre a vida vivida e a vida sonhada – 

na casa, na geografia das ruas –evidencia-nos, nas falas dos 

estudantes, a importância da ação, tão característica na infância, 

de transitar sem medo entre o real e o ficcional. Apesar de 

realidade e ficção configurarem oposições que demarcam, no 

pensamento ocidental, rígidas fronteiras entre o inteligível e o 

sensível, ambas habitam as palavras em seu poder de não apenas 

nomear e comunicar, senão de inventar e produzir encantamento, 

coexistindo e confabulando continuamente. 

  

Fuzarcas 

  

 

O bairro da minha infância 

Não são as criaturas que morrem. 

É o inverso: só morrem as coisas. 

 

As criaturas não morrem porque a si mesmas se 

fazem. 

 



 

 

E quem de si nasce à eternidade se condena. 

 

Uma poeira de túmulo me sufoca o passado 

sempre que visito o meu velho bairro. 

 

A casa morreu no lugar onde nasci: a minha 

infância 

não tem mais onde dormir. 

 

Mas eis que, de um qualquer pátio, me chegam 

silvestres risos de meninos brincando. 

  

Riem e soletram as mesmas folias 

com que já fui soberano 

de castelos e quimeras. 

 

Volto a tocar a parede fria e sinto em mim o 

pulso 

de quem para sempre vive. 

 

A morte 

é o impossível abraço da água. 

 



 

 

 

 Brincadeiras. Invenção. Crianças. Pinturas. Essas obras 

são do Portinari. O que é isso? Acho que é uma ciranda! Essas 

brincadeiras são de antigamente. Por quê? Porque foram 

inventadas antigamente. Olha, estão fazendo capoeira. Não! Eles 

estão plantando bananeira! Eu gosto mais de brincar ao ar livre 

porque tem mais espaço para jogar bola. É igual na pintura, eles 

também estão brincando fora de casa. 

 

“Dessas brincadeiras aí a gente gosta de balanço, 

roda, gangorra e de plantar bananeira! Essa do 

pião e do estilingue são antigas! A gente brinca 

de pedra, papel e tesoura, par ou ímpar, dois ou 

um, adedonha, amarelinha e pique esconde. Na 

verdade, a gente gosta de vários tipos de piques.” 

 As crianças definem em poucas palavras: brincadeira é da 

imaginação! 

 Brinquedo é feito em máquina! 

 A nossa professorinha propõe fazer uma listagem das 

brincadeiras de que os estudantes mais participam e depois fazer 

uma representação em gráfico: 

 



 

 

Imagem 6 – Gráfico das brincadeiras em barra (4.º ano) 
  

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
Imagem 7 – Gráfico das brincadeiras em pizza (3.º ano) 
 

 
Fonte: arquivo da pesquisa. 



 

 

 

 A matemática entra em cena: 

– Tia, mas isso aí é matemática? Nem parece! 

– Eu nunca vi um gráfico. 

– Ah, é isso! Eu gostei mais do de pizza, ficou mais fácil de 

enxergar no gráfico. 

– Tia, eu não sei escrever! 

– Mas agora não precisa! A gente vai desenhar. Quero fazer 

um gráfico de estilos! 

– Minha avó falou que menina brincar de boneca é normal, 

mas menino é uma vergonha! 

– Não é vergonha porque tem boneco de menino e os pais 

cuidam dos seus filhos, não é? 

– O meu não cuida! 

– Opa! O gráfico apontou uma preferida: PIQUE! 20 crianças 

votaram. E o de que menos gostam? Ioiô, votado por 9 

crianças. Pique é mais legal. Gostam mais de correr, 

movimentar-se, pular, subir, descer, pegar... 

As redes ampliam-se entre gráficos, brincadeiras e crianças: 

– “Tia, eu quero tirar foto! 

– Tia, eu posso tirar foto? 

– Eu também quero! 

– Deixa eu, tia!” 



 

 

 

 

 Inicialmente, as fotos eram dos trabalhos feitos pelas 

crianças: gráficos, desenhos no quadro, representações das 

brincadeiras preferidas, do gráfico colado na parede da sala... Eis 

que uma criança pega o celular e vai à frente da sala, mira a 

câmera para a turma e um novo movimento se desdobra: poses, 

dedos, línguas, caretas, crianças levantam, fazem gestos com as 

mãos, acenam... Pronto, a brincadeira virou tirar fotos da turma. 

Nada muito organizado, pelo contrário, as fotos mostram 

crianças eufóricas e alegres, umas em cima da outra. Vem, tia, 

aparece também! E a beleza do registro estava na mistura dos 

corpos, dos sorrisos abertos e dos braços levantados para cima. 

Viva, era aula de matemática, lembra? Não, esqueci! Agora é aula 

de brincadeiras... 

 

– Vamos inventar brincadeiras? 

– Vamos!!! 

 

  



 

 

Imagem 8 – Brincadeira de ladrão, gelo e fogo 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

 

Imagem 9 – Brincadeira de arremesse o ovo 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa 

  



 

 

 Imagem 10 – Brincadeira de pique parado 

 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

 Falando sobre invenção e brincadeira e brincadeira e 

imaginação, a professorinha inicia a leitura do livro A Criança 

Mágica, de Menengucci (2017), livro infantil que aborda uma 

aventura que começa no momento em que a criança entra em 

contato com as próprias potências na reinvenção do mundo que 

habita e é habitado por ela. A fantasia, a curiosidade e a 

criatividade conduzem a narrativa poético-visual da obra. Em 

síntese, o livro trata da história de uma menininha que decidiu 

brincar com o que ia e vinha em seu pensamento. Muitas coisas 

movimentam o pensamento, em um ir e vir criativo, pois ele tem 

vida própria. Então, a menina voou nas nuvens altas sem tirar os 

pés do chão; fez, nas nuvens, esculturas de objetos, coisas e 



 

 

pessoas, achando tudo fantástico; brincou de ser vento, puxando 

e soltando o ar; pulou no pula-pula e pisou na grande lua; andou 

a cavalo montada em cabos de vassoura; dirigiu carros com 

volantes feitos de tampas de panela e tirou sons musicais de todas 

elas; trouxe salpicadas estrelas para a gruta feita com o cobertor; 

fez barquinhos de jornais e com eles atravessou oceanos e mares; 

olhou dentro do espelho viu uma pessoa que não se movimentou; 

brincou de atividades e ficou entre ser artista, professor ou 

presidente; experimentou roupas e objetos de seus pais e os 

imitou com palavras de ordens de compostura aos seus 

brinquedos; jogou talco no cabelo e ficou parecendo seus avós; 

mas devagar abriu os olhos e percebeu que era uma história 

vivida pela criança mágica que mora em todos nós. 

 Durante a narrativa, acontece a seguinte rede de 

conversações: 

 

– O pensamento pensa e a gente fica sabendo quando o 

pensamento pensa? 

– Parece uma figura infinita, um pensamento infinito, um 

pensamento de brincadeira. 

– Se a gente não pensasse, a gente não iria poder fazer nada. 

– Como se voa sem tirar o pé do chão? 

– Na imaginação, a gente pode sair voando. 

– Essa daí vai apanhar da mãe dela. 



 

 

– Parece que ela nem tem mãe. Ela faz bagunça e a mãe nem 

vê. 

– Até no final ela vai apanhar. 

– O meu tio brincava com as bonecas, e a minha mãe com a 

bola. 

– A minha mãe fazia boneca com espiga de milho e boneca de 

pano. 

– O meu pai manda eu brincar na rua ao invés de ficar no 

celular. 

– Meus pais não deixam brincar na rua. Eu fico brincando 

dentro de casa. 

 

 Observamos, assim, a nossa professorinha escapando, 

abrindo fissuras nos termos que articulam tradicionalmente o 

ensino fundamental, ou seja, aula, ensino, disciplina, 

competência, produtividade, avaliação, classificação. 

Ressaltamos que a mera transposição de tais termos/conceitos, 

geralmente simplificados, só convida a pensar o que já foi 

pensado para a educação das crianças. O perigo, para Mia Couto 

(2005, p. 17), é sermos “[...] consumidores e não produtores de 

pensamento”. Torna-se relevante, portanto, não educar as 

crianças apenas para as permanências, para as respostas prontas, 

mas também para que aprendam a constituir transformações a 

partir de suas singulares histórias, suas inusitadas perguntas. 

Implica investir na intenção educacional de promover “[...] 



 

 

pedagogias da infância desvinculadas das imposições normativas 

e excludentes, propiciando um navegar múltiplo, que não se 

limita a uma única linguagem, a um saber e uma visão de mundo: 

descolonizar é preciso!” (FARIA et al., 2013b, p. 36). 

 

[...] o que nos faz pessoas é o modo como pensamos, 
como sonhamos, como somos outros. Estamos, 
enfim, falando de cidadania, da possibilidade de 
sermos únicos e irrepetíveis, da habilidade de 
sermos felizes (COUTO, 2011, p. 84). 

 

Para não concluir 

 

 O brincar é sempre uma experiência criadora e inventiva, 

uma experiência que consome um espaço e um tempo, 

configurando uma forma básica de viver. Essa experimentação 

diz respeito à criação e invenção nas artes e nas ciências. “[...] 

afinal, a ciência e a arte são como margens de um mesmo rio”, 

pois a vida “[...] é tão extraordinária que só pode ser escrita 

juntando o rigor da ciência ao fulgor da arte” (COUTO, 2011, p. 

60). 

 Por uma educação descolonizadora, nossa professorinha 

buscou a com- vivência entre os saberes escolares, os saberes 

mundanos, os saberes ético- político-estéticos. Essa atenção 

estésica – entendida e vivida como lente de interpretação do 



 

 

mundo – diz respeito à inseparabilidade entre imaginação e razão 

e essa pode ser concebida como fundamento da integração entre 

corpo e mente, entre sensível e inteligível. Por seu modo 

relacional de acontecer, não está nem no corpo nem no mundo, 

mas na relação entre ambos. E, para descolonizar a vida e a 

infância, nossa professorinha tentou por uma pedagogia flexível 

que cria e fortalece as práticas culturais presentes em nossa 

sociedade com base em currículos cotidianos, defendendo e 

promovendo a valorização de conhecimentos múltiplos, 

corroborando o respeito às diferenças. 

 A tendência simplificadora dos processos de escolarização 

contemporâneos tem como alicerce a premissa pedagógica de 

desconfiar da seriedade da alegria e do divertimento nos 

processos singulares de aprender coletivamente a sentir, fazer, 

dizer e mostrar. Processos complexos de aprendizagem que 

exigem tanto o pensamento mágico mítico quanto o pensamento 

conceitual, já que ambos exigem operar ações de relacionar e 

repetir para aprender a decifrar e interpretar sentidos na 

convivência. Se arte e ciência não se confundem, sendo 

irredutíveis uma à outra, a professorinha, ao buscar despir os 

“velhos jalecos”, destaca para o pensamento educacional a 

relevância de resistir, desde a educação infantil até o ensino 

superior, à interdição ao lúdico configurada pela simplificação 

escolar da polarização entre a seriedade do útil e a alegria do 

aparentemente inútil. 
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Gira(sol) com as crianças 

Diário de um dia ensolarado na escola 

 

Camilla Borini Vazzoler Gonçalves 

 

 Como todos os dias pela manhã, o despertador tocou às 5 

horas, mas ainda era noite, e a professorinha já conseguia 

visualizar os primeiros raios de sol. Seu corpo queria ficar um 

pouco mais na cama, porém, para chegar à escola antes das 7 

horas, precisava sair de casa pelo menos às 5 horas e 30 minutos. 

Aprontou o café da família, deixou tudo organizado e colocou, na 

bolsa térmica, a comida para o dia, afinal ela vai de uma escola 

para outra e chega à casa, às 19 horas. 

 Tudo pronto, deu um beijo no filho e o acordou para que 

se preparasse para ir à escola. Saiu de casa, o Sol já começava a 

nascer, e o céu alaranjado despertou algo diferente naquele dia. 

Algumas nuvens se entremeavam pelos raios solares, formando 

raios longos que tocavam o chão. Chegou ao ponto de ônibus e 

ficou observando o Sol. 

 Entrou no ônibus e logo procurou um lugar à janela, para 

que pudesse observar o nascer do Sol, que a cada minuto ficava 

mais intenso. Não demorou muito e começou a lembrar a escola, 

as crianças, suas brincadeiras, o momento do lanche, do almoço 

ou do jantar, o jeito como brincam no pátio ou na sala de aula, a 



 

 

chegada sonolenta de muitas delas que, assim como o Sol, vão 

ficando com mais energia, despertando; outras, porém, já chegam 

à escola irradiando toda sua intensidade. 

 Não demorou muito, o pensamento seguiu para a maneira 

como as crianças produzem na escola e simultaneamente como a 

escola cria meios para conter a intensidade delas. A professorinha 

ficou pensando no Sol e nas crianças, e ficou a pensar como elas, 

assim como o Sol, resplandecem suas intensidades em meio a 

muitas nuvens que tentam conter seus corpos. Isso é algo que 

inquieta: de onde tiraram a ideia de que lugar de criança é sentada 

na cadeira? Por que os horários de recreio são cronometrados 

para míseros 20 minutos? Por quais motivos se dá tanta 

importância ao deslocamento das crianças por meio de filas 

(in)termináveis? Seu pensamento atravessou linhas de Vida que 

se entremeavam entre os raios de sol que nasciam e os fluxos 

intensivos dos corpos das crianças. 

 Havia lido, em algum lugar, que as crianças são como 

cartógrafas, pois criam mapas extensivos e intensivos, já que elas 

são feitas “[...] de trajetos e devires, por isso faz[em] mapas, 

extensivos e intensivos” (DELEUZE, 1997, p. 78). Foi 

inevitável, nesse sentido, pensar na força de criação das crianças 

com a intensidade do Sol. 

 Assim como as crianças, o astro-rei cria seus mapas 

extensivos, irradia sobre a terra trajetos, percursos, e, mesmo se 

algo tentar conter sua intensidade, de alguma maneira, burla o 

obstáculo e segue irradiando. A intensidade que o Sol aquece a 



 

 

terra se assemelha aos movimentos de devir que as crianças 

criam. Elas contagiam o fazer docente e, quando menos se espera, 

sentimos a força de vida e passamos experimentar o devir-

criança1 na docência, mesmo que por um instante. 

 Dentro do ônibus, seguiu pensando na força do Sol e na 

intensidade das crianças, em quanto elas criam seus mapas 

intensivos e extensivos mesmo diante dos condicionamentos, 

controle e silenciamento de seus corpos. O ponto já era próximo, 

o sol já estava forte, a professorinha desceu do ônibus e seguiu 

pensando nas suas fabulações e invenções cotidianas. 

 No caminho ponto-escola, observava as crianças 

acompanhadas de seus responsáveis ou de algum irmão ou primo 

mais velho, seguindo em direção à escola. Algumas delas já iam 

brincando no percurso, fabulando com a sombra que seu corpo 

criava, burlando os obstáculos ou inventando um novo jeito de 

andar. A qualquer momento, podia ouvir: “Oi, professorinha!”; 

“Bom dia, professorinha!” Seguia o caminho para a escola, 

conversava com algumas crianças, suas famílias, mas sem parar 

de pensar na força inventiva delas. 

 

1 “O devir-criança é uma forma de encontro que marca uma linha de fuga a 
transitar, aberta, intensa. [...] Devir-criança é, assim, uma força que extrai, 
da idade que se tem, do corpo que se é, os fluxos e as partículas que dão lugar 
a uma “involução criadora”, a “núpcias antinatureza”, a uma força que não se 
espera, que irrompe, sem ser convidada ou antecipada (KOHAN, 2004, p. 
67). 



 

 

 Naquele dia, deixou-se afetar ainda mais nas crianças e no 

movimento da escola: a coordenadora, já à entrada, recebendo as 

crianças; a diretora, na secretaria, conversando com algum pai, 

parecia que algo grave havia acontecido; na sala das professoras, 

o café já estava quase acabando, todo mundo se preparando para 

mais um dia de aula. Guardou suas marmitas na geladeira, tomou 

um pouco de café e se sentou nos últimos minutos, antes de o 

sinal bater. 

 O dia estava apenas começando, mas já era possível 

acompanhar o movimento intenso da escola. Algumas 

professoras já estavam organizando seus materiais, imprimindo 

atividades, separando cartolinas, selecionando as atividades do 

livro didático daquele dia. Quanta coisa acontece na escola ao 

mesmo tempo! A professorinha saiu da sala dos professores 

pensando no Sol e nas crianças. Foi para o pátio e visualizava 

algumas crianças posicionando-se na fila, outras abrindo as 

mochilas e mostrando algum brinquedo que haviam trazido para 

escola, é claro que escondido. Afinal, quem disse que na escola 

pode levar brinquedo?! Algumas crianças não se continham e 

brincavam de correr por todos os lados, outras pareciam que 

ainda estavam dormindo. O sinal bateu, a diretora já havia 

resolvido o problema com a família e posicionava-se para 

organizar as filas. Ao final daquele som ensurdecedor, as filas 

estavam milagrosamente organizadas. Cada professor à frente de 

sua turma. Tudo em ordem, corpos seguindo os procedimentos, 

crianças quietas, professoras disciplinadas. 



 

 

 Por um instante, ela olhou aquela cena que se formava: de 

alguma maneira, parecia que não havia silêncio entre corpos de 

crianças e professoras. Era como se pudesse sentir as linhas 

intensivas que circulavam. Crianças aparentemente quietas, mas 

que se remexiam, olhavam para todos os lados, cutucavam o 

colega. Professoras à frente das crianças pareciam que traçavam 

na mente todas as atividades daquele dia. A professorinha 

começou a organizar aquela manhã: “Na aula de matemática 

faremos a atividade da página 23 do livro, na aula de ciências 

vamos pintar o sistema solar, durante o planejamento vou 

organizar as atividades impressas; se bem que hoje tem reunião 

com a família de um aluno, farei isso amanhã! ” Seu pensamento, 

por um instante, foi condicionando-se aos procedimentos 

escolares, ela percebeu seu corpo controlado como o das crianças. 

 Parou um pouco, parecia que voltava a pensar no nascer 

do Sol. A diretora sinalizou que estava na hora de seguir com a 

turma para a sala. Naquela manhã, a professorinha seguiu com o 

planejamento, mas algo inquietava o seu corpo-pensamento. 

Observava as crianças resolvendo as atividades no livro de 

matemática, pintando o sistema solar, brincando no refeitório 

durante o recreio. No final da manhã, ela sentou-se no chão e 

brincou um pouco com elas, queria de alguma maneira artistar 

com as brincadeiras das crianças. 

 Os movimentos que ela experimentava a faziam pensar na 

turma da tarde e na temática que estavam estudando: o meio 



 

 

ambiente. O turno da manhã terminou. Almoçou na escola 

mesmo, como todos os dias, pegou o ônibus e se encaminhou para 

a escola da tarde. No caminho, visualizou uma floricultura e 

pensou: “E se plantasse girassóis com as crianças? Quais 

processos de investigação elas não criaram acompanhando o 

caminhar dos girassóis com o sol?”. Comprou as sementes, 

alguns vasinhos, terra, pedrinhas e seguiu para a escola. 

 A professorinha pensava na força do girassol, que, mesmo 

fixo no chão, se desloca para acompanhar a intensidade do Sol. 

“Não seria o mesmo com as crianças que, apesar das múltiplas 

tentativas de conter os seus corpos, seguem, criando seus trajetos 

e devires? Assim como o Caio, que sempre precisa beber água 

quando demora muito para terminar as atividades. Esse não 

seria o seu modo de dizer: meu corpo não suporta mais ficar 

parado, ele precisa seguir outros movimentos, cartografar outros 

trajetos, precisa se movimentar”, pensava a professorinha. 

 Chegou à escola com as sementes e perguntou à pedagoga 

onde poderia deixar as sementes de girassóis plantadas. Ela foi 

indicando um pequeno espaço nos fundos da escola, que pegava 

um pouco de sol da tarde. Achou aquele lugar perfeito. Inevitável 

foi ser questionada sobre os motivos que a levaram a querer 

plantar os girassóis e onde essa atividade se encaixava no 

planejamento. Aquilo a fez pensar: Mas será que tudo precisa 

de um por quê? 



 

 

 A professorinha foi logo se justificando, que, na aula de 

ciências, estavam estudando sobre o meio ambiente e iríamos 

acompanhar o desenvolvimento dos girassóis. A pedagoga 

pareceu convencer-se. Mas ela ficou refletindo quanto os corpos 

das professoras também sofrem processos de silenciamento e 

aprisionamento do pensamento. É claro ser preciso ter 

planejamento, organização no trabalho com as crianças, afinal há 

uma intencionalidade nos processos de ensinoaprendizagem. 

Contudo, a um só tempo, isso a fez pensar como há uma força 

molar que aspira à manutenção de uma justificativa pedagógica 

para tudo. Isso a deixou um pouco irritada, queria plantar com as 

crianças, investigar os movimentos dos girassóis, propor que 

criassem hipóteses; desejava que elas sentissem a terra, olhassem 

as nuances de cor das sementes e investigassem a força dos 

girassóis em acompanhar o Sol. Voltou o pensamento para as 

crianças. E, de alguma maneira, permitiu que o devir-criança 

fizesse morada em sua docência. 

 Organizou o lugar onde iria plantar os girassóis, pegou o 

Datashow e o computador para projetar o videoclipe da 

Amazônia e seguiu para o segundo turno de trabalho. As cenas 

se repetiam, a coordenadora na entrada recebendo as crianças; as 

professoras na sala dos professores organizando as atividades do 

dia; as crianças correndo, brincando ou apenas esperando o sinal 

para se organizarem na fila. O sinal bate, e milagrosamente as 

filas estão prontas. Nessa tarde, a professorinha não ficou 



 

 

pensando nas atividades que iríamos fazer, desejava brincar com 

as crianças e plantar os girassóis. 

 Chegaram à sala, e as crianças já estavam seguindo o 

procedimento padrão: guardaram as mochilas, colocaram as 

agendas em cima da mesa e se sentaram nas cadeiras. Nesse dia, 

ela observou as cenas cotidianas se (trans)formando. Uma 

criança foi logo perguntando: “Professorinha, vamos fazer a 

rotina?” Aquela pergunta a tirou do lugar, levantou-se da 

cadeira, pegou o pincel e parecia que pensava: Que horas vamos 

plantar os girassóis? 

 Escreveu a rotina no quadro, como de costume. No 

entanto, algo inquietava o seu corpo, não queria as crianças 

sentadas nas cadeiras seguindo os procedimentos escolares. 

Desejava experimentar o dia como a intensidade do Sol ou como 

a força das crianças. Com a ajuda das crianças, arrastaram as 

cadeiras e se sentaram no chão para assistir ao videoclipe da 

Amazônia. A força do devir que atravessava seu corpo afetava as 

crianças, e é claro que começaram a conversar, assim que o vídeo 

terminou, e a professorinha perguntou: 

Sobre o que fala a música?” 

 As crianças se entreolharam e parecia que aquele 

movimento era, de certa maneira, diferente para elas. Aquelas 

que sempre gostam de participar começaram a responder: 



 

 

- A música pede para salvar a Amazônia. 

- Eles estão matando a Amazônia. 

- Acabando com tudo. 
 Sentiu que a turma havia se convencido com aquelas 

respostas, então lançou outra pergunta, no desejo de ouvir o que 

mais as afetaram nas imagens do vídeo, questionando: 

O que aparece no vídeo? 

 Rapidamente as crianças passaram a enunciar o que o 

vídeo tratava e, consequentemente, o que mais lhes chamou a 

atenção: 

- Estão derrubando árvores. 



 

 

- Estão tentando não 

deixar a Amazônia morrer. 

- Tem uma parte que eles 
escreveram com velas. 

- Tem indígenas. 

 

 Astutas que são, as crianças começaram a traçar outras 

linhas de pensamento ante as provocações e foram envolvendo-

se pelas enunciações e passaram a criar outros mundos. O 

pensamento, assim, foi traçando suas linhas, passaram a fazer 

conexões inusitadas, e, a cada fabulação, a professorinha passou 

a provocar que outros mundos fossem criados, e seguiram: 

 

Para que serve a madeira? 

- A madeira serve para móveis, casas, barcos, 

janelas, portas, canoas. 



 

 

- Tem que replantar as árvores. 
- Tem árvores de muitos anos na 

Amazônia. 

- Elas demoram a crescer. 

- A árvore serve para respirar. 

- Se retirara as árvores vamos ficar sem 

respirar. 

 

- Podemos morrer. 

 

- Cabe uma árvore em sua casa? 

- Tem que cavar. 



 

 

- É só colocar a terra. 

- Tem árvore de Natal que não precisa de ter terra. 

 Quem é capaz de definir por onde o pensamento pode 

fazer morada? Ou quais conexões de linhas produzem outros 

conhecimentos, linguagens, afetos e afecções? É evidente que a 

resposta daquela criança causou um pouco de espanto. Mas foi 

com essas fabulações que ela foi sentindo a força solar das 

crianças em suas invenções e criações. E perguntou: 

- Árvore de Natal cresce? 

- Não. 

- Uma árvore dentro de casa tem 
que limpar. 

- Tem que ter uma terra boa. 
 As crianças passaram a fazer outras conexões de 

pensamento com a árvore de Natal, criar hipóteses, investigar. 

Assim como elas, a professorinha queria que elas começassem a 

perscrutar outros possíveis para pensar sobre as árvores. Ela não 



 

 

esperava, mas essa conversa inusitada foi seguindo para um 

caminho, talvez essa seja a grande força para pensar na produção 

de currículo e aprendizagens com as crianças, deixar que o 

pensamento produza variações, fabule outros possíveis e, assim 

como a força do girassol, force o pensamento para que ele gire 

para caminhos inesperados. 

 Nesse caminhar movido pelos afetos, perguntas, silêncios 

e brincadeiras, aprendemos, com as crianças, que é possível 

interrogar uma ideia fixa do pensamento e prescrutar o 

inimaginável. São nesses enunciados, fabulações ou “ideias-

imagens-signos diferenciais que podem afetar os corpos 

aprendentes, envolvidos e implicados, constituindo uma 

composição intensiva que instaura, por meio de um processo 

investigativo comum, um percurso de aprendizagem” 

(HOLZMEISTER; GONÇALVES, 2022, p. 42). 

 Nesse percurso aprendente, não era mais a professora que 

ditava o caminho a seguir ou as crianças que delimitavam o que 

queriam compor; era um corpo coletivo que desejava compor com 

a força da natureza. Deixaram de lado qualquer tentativa de 

condicionamento do pensamento ou de direcionamento daquilo 

que as crianças precisam aprender, por um momento apostaram 

na força investigativa das crianças, experimentando o devir-

criança na docência. 

 As perguntas foram surgindo como uma boa conversa, 

todos queriam participar, dar seu ponto de vista e, assim 



 

 

seguindo pela força dos afetos, deixaram-se guiar por uma 

conversa-aprendizagem. Questões seguiram: 

 - Quem tem árvore? 

- Eu tinha um pé de acerola na minha casa 

e meu pai cortou. 

- Na minha casa tem um pé de morango no quintal. 

- Se plantar dentro de casa, vai quebrar o 

telhado quando crescer e tem que molhar. 

 

 Quem poderia pensar algo tão inusitado? A pergunta da 

menina de cabelos encaracolados fez a professorinha questionar: 

 

- Todas as árvores são gigantes? 

- Muitas árvores são: carambola, cajá, acerola, manga, 

jaca, banana, jambo. 



 

 

- A casa dela é tipo uma floresta. Desce 

macaquinho, passarinhos, vagalume, cobra, 

passa tudo lá. 

- Minha mãe adora plantas. Já 

plantou feijão e morreu, mas o pé de 

acerola não morreu. 

 Os exemplos não paravam de surgir, todos queriam falar 

de alguma árvore ou alguma fruta que comeram. Nesse 

emaranhado de falas e silêncios que foram produzidos, a 

professorinha pensou sobre como o currículo extrapola os muros 

da escola. Mediante as provocações que realizaram, elas criaram 

conexões de pensamento que trouxeram a própria experiência de 

vida para o momento da sala de aula, compararam as frutas que 

comeram ou não, frutas que uns conheciam e outras não. 

 Isso fez a professorinha pensar quanto o currículo não 

cabe na escola, ele está na própria vida e talvez essa seja a grande 

questão para pensar os caminhos curriculares com as crianças. 

De que maneira elas mesmas não fazem com que o currículo atue 

como nômade e faça morada em lugares inimagináveis? Aquele 

dia começou com a afetação com o nascer sol e naquele momento 

estavam discutindo sobre os mais variados tipos de frutas e 

tamanho das árvores. A professorinha parou por um segundo e 

ficou refletindo como a produção de conhecimentos com as 



 

 

crianças tem relação com as redes de afetos nas quais elas se 

estabelecem. Por isso, é preciso entender que “[...] a base do 

pensar é afetiva, nesse sentido, haveria uma base comum (afetos 

e afecções) que atribui um papel facilitador à imaginação na 

aprendizagem, que implica a compreensão do pensamento como 

movimento, para além dos modelos precritivosmodulares do 

ensinaraprender” (CARVALHO, 2012, p. 23). 

 Foi, então, nessa conversa despretensiosa que o 

pensamento com as crianças se movimentou, elas seguiam 

fazendo conexões entre a vida e o que conversávamos, 

compartilharam frutas de que elas mais gostavam e quais elas 

não comiam. Ouviram um emaranhado de vozes que se cruzavam 

e ficaram pensando como a produção de conhecimento não se 

estabelece pelo sabor que gostamos ou não de apreciar. Quem se 

atreve a afirmar que todas as crianças precisam aprender ao 

mesmo tempo e do mesmo modo? A professorinha ficou 

pensando: “Será que poderíamos pensar que aprender não seria 

como as preferências do paladar? Como poderia aguçar a 

investigação gustativa das crianças para que elas produzam 

seus próprios caminhos aprendentes?” 

 O pensamento seguiu para as páginas dos livros didáticos, 

os textos da Base Nacional Comum Curricular, dos artigos que 

havia lido, das formações de professores das quais tinha 

participado. Onde estavam as crianças em cada palavra que havia 

lido ou ouvido? Uma frase ecoou na cabeça da professorinha: “As 



 

 

crianças nos convidam – às vezes nos forçam – a nós, adultos, a 

nos tornamos crianças. Teremos coragem e o desprendimento 

necessários para isso?” (GALLO, 2010, p. 120). Não tinha outro 

caminho a seguir, tentou acompanhar o pensamento das crianças, 

produziu outras perguntas, mas tentou ter a coragem necessária 

para brincar, fabular e inventar mundos. Ouvindo as provocações 

das crianças sobre os frutos, questionou-as: 

 

- Árvores só servem para dar frutos? 

- Serve para sobreviver, comer e fazer 
muita sombra. 

- Serve para o nosso oxigênio. 

- Antigamente as pessoas comiam 
as sementes. 
 Nesse movimento de pensamento com as crianças, queria 

produzir outros sentidos aos currículos. Não se convenceria de 

realizar as mesmas perguntas. Sabe aquelas que há no livro 

didático? Querendo deixar que o pensamento de professora 



 

 

também produzisse outros sentidos para os conhecimentos que 

estavam sendo ali fabulados, perguntou: 

 

– A planta é um ser vivo? 

 Não esperava respostas previsíveis, aprendeu com as 

crianças e com o Sol a guiar-se pelos enunciados que eram 

produzidos. A professorinha imergiu nas intensidades que estava 

experimentando e passou a movimentar o pensamento com as 

crianças. Talvez, por um instante, a professorinha tenha se 

desprendido do lugar de professora e deixou-se afetar pelos 

enunciados das crianças. Parecia que a aula tinha tomado outros 

contornos, e as crianças, astutas que são, embarcaram nesse 

outro mundo que estávamos criando. Passou a investigar, assim, 

a vida das plantas: 

 

- O que acontece se der água demais? 



 

 

- Morre. Mas tem planta que 

vive na água. 

- As plantas marinhas. 

 Aquelas respostas, mais uma vez, apontavam quanto o 

pensamento buscava outros sentidos, e mais uma vez propôs uma 

reflexão inesperada: 

 

- Quem conhece alface? Tem alface 

que nasce e cresce na água. - Quem 

conhece a cebolinha? Por que a 

árvore é um ser vivo? 

- Eu sei como é a alface. 



 

 

-  O chocolate é feito de cacau. O cacau é uma 

fruta. 

- Quem gosta de pão? É feito de quê? 

 

- Como se faz chocolate de cacau? 

- Eu sei. Eles pegam o grão e torram, 

amassam e depois colocam muitas 

coisas dentro e colocam no fogão para 

virar chocolate. 
 

 Por um instante pensou: onde essa criança aprendeu 

como fazer chocolate? A comprovação daquele menino e como 

ele passou a compartilhar com os colegas os possíveis caminhos 

para fazer chocolate a fez refletir: que outros conhecimentos 



 

 

aquelas crianças não estariam produzindo naquela conversa 

sobre a natureza? Se, por um lado, havia crianças que gostariam 

de partilhar e fabular mundos com a nossa confabulação, havia, 

por outro, crianças que apenas observavam em silêncio? Pareceu 

que não, seus corpos acompanhavam, a seu modo, cada 

movimento. Havia crianças que preferiam partilhar, em 

sussurros, com os colegas do lado, outras que tomavam conta e 

queriam compor a todo momento. Mas não seria essa a beleza e 

a força da escola e da produção de vida com as crianças? 

 Foi, assim, nessas primeiras conversas, que desejou 

instaurar um “[...] reino de processos criadores, antagonista à 

ordem estabelecida das significações. Processos de produção de 

uma subjetividade mutante, portadora de potencialidades 

passíveis de indefinidos enriquecimentos (GUATTARI, 2022, p. 

8). Isso ajuda a pensar quanto os processos de produção de vida 

se dão na multiplicidade, na diferença, uma vez que cada criança 

produz processos de composição a sua maneira. Elas traziam 

aquilo que vivem, experimentam, lembravam, umas na 

velocidade de um furacão tecendo articulações inesperadas, 

outras como uma brisa, trazendo reflexões e provocações. 

Independentemente dos modos como esses processos se davam, 

cada uma delas a fazia pensar nos currículos, na escola, na 

docência e na força dos processos criativos para produzir 

conhecimentos e aprendizagens. 

 A professorinha ficou afetada pelas falas das crianças, não 

conseguiu deixar de pensar no nascer do Sol e nas linhas que a 



 

 

levaram, naquele dia, até aquela conversa investigativa e criativa. 

A professorinha lembrou os girassóis que estavam nos esperando 

para serem plantados, mas antes disso, perguntou: 

 

– A gente cuida bem da natureza? 

 

 Muitas foram as respostas sobre se cuidávamos, ou não, 

da natureza, mas aquela aula-acontecimento já havia tomado 

contornos mais estéticos. Em meio a muitas respostas sobre 

árvores, plantas, natureza, ouviu quase como um sussurro: 

 

 Ainda se lembra do tom da voz daquela criança, da 

sensação que todos experimentaram ao lembrar um momento 

qualquer embaixo de uma árvore. São conexões inesperadas que 



 

 

realizam no corpo um acontecimento qualquer, mas, de alguma 

maneira, marcaram o pensamento para que outros processos de 

criação fossem produzidos. Por um instante, um silêncio criador 

tomou conta daquele momento: as crianças deixaram-se guiar 

pelas linhas afetivas criadas pelo menino que se sente mais leve 

embaixo de uma árvore, e outros enunciados passaram a surgir: 

- Fica muito 

fresquinho. 
- É ruim quando a gente 

procura uma sombra e não tem. 

E a gente fica no sol. 

- Ficar no sol dá dor de cabeça e 

tonteira ficar. 

- Se ficar muito tempo no sol, a gente fica 

vendo tudo preto. 

 



 

 

 Naquele instante, a professorinha relembrou o nascer do 

Sol que havia iniciado naquele dia. E pensou: como a intensidade 

do Sol pode ser sentida de diferentes maneiras? Mais uma vez 

pensou no currículo e como ele “[...] muda à medida que nos 

envolvemos com ele, refletimos sobre ele, consideramos sua 

complexidade tecida em rede de conversações e agimos em 

direção à sua realização, buscando nos afetos e afecções a 

potência inventiva de um currículo não burocratizado e 

normalizado” (CARVALHO, 2009, p. 196). 

 E tudo muda. De uma conversa-acontecimento sobre a 

relação com a natureza, trouxe para a roda os itens para que os 

girassóis fossem plantados. A professorinha estava aguardando 

esse momento. Organizou todos os itens, separou os potes, 

selecionou as sementes e acomodou o saco de terra para que 

todos pudessem plantar os girassóis. As crianças se sentaram no 

chão em grupos, e fomos distribuindo os itens: terra, sementes, 

pedras, potes... 



 

 

 

 

 Por um instante, a professorinha percebeu que as crianças 

estavam esperando instruções de como fazer. Aquilo a inquietou 

um pouco: nunca haviam plantado? Precisavam de passo a passo? 

Autorização? Esperavam sua orientação? 

 

 



 

 

 

 

 Então, organizou como deveriam fazer: primeiro um 

pouco de pedras no fundo; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

agora, um pouco de terra. 



 

 

 

Em seguida, façam um buraco na terra para plantar as sementes. 



 

 

 

Um emaranhado de mãos tentou tocar todos os itens. Corpos que 

seguravam o pote, outros que tocavam na terra, alguns que 

seguravam as sementes e aqueles que observavam o que estava 

acontecendo. 

 



 

 

 

 

 Após os principais comandos, a professorinha começou a 

circular entre os grupos, ouvir o que diziam, provocar o 

pensamento sobre o que criavam. Nesse emaranhado de 

possibilidades apresentadas, havia aquelas crianças que se 



 

 

colocaram em relação com a possibilidade de plantar, colocar a 

mão na terra, se sujarem. Mas, ao mesmo tempo, algumas 

crianças pareciam que não queriam se sujar. 

 Mãos que não queriam tocar a terra, que confabulavam as 

coisas mais inusitadas. A professorinha pensou: esses meninos 

não sabem lavar as mãos?! Naquele momento, não se colocava 

mais como a professora que insistia para que todos plantassem 

os girassóis, isso já não fazia mais sentido. Aprendera com as 

crianças a cartografar os infinitos modos subjetivos de criar, 

compor, inquietar, fabular e plantar. 

 Um dos meninos, arrumadinho, fofo e engomadinho, com 

pote de gel na cabeça, diz: 

- Vou mexer nisso aí não. 

Outra menina pergunta: 

- Tem minhocas na terra? 

- Não, sei. Prefiro não me 

comprometer! 

 Por um momento, a professorinha foi afetada pelos 

olhares curiosos das crianças, sorrisos, gargalhadas, 

reclamações. Lembrou-se do Sol, de sua intensidade, é claro, dos 

girassóis que acabaram de plantar. Girassóis que seguem a 



 

 

intensidade do Sol. Não seria assim com a docência? Qual 

coragem necessária é preciso ter para recusar meios que 

aprisionam a criatividade e fazer uma aposta política na escola 

com crianças? Aquele dia já estava terminando, e o Sol já estava 

se pondo. 

E amanhã há de ser outro dia... 
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Aninhar-se com os outros 

 

Steferson Zanoni Roseiro 

 

 

– Afinal, como podemos cuidar do mundo? 

 

 Tudo para a professorinha levava a isto: “Temos cuidado 

do mundo?”. Ela via sua sala em certa paz e comemorava. Mas 

também lembrava de brigas e discussões tantas em outros 

espaços da escola que ela voltava essa pergunta 

involuntariamente. “Temos cuidado do mundo?”. Por vezes, 

lembrava a ela sobre perguntar se as pessoas davam conta de 

cuidar umas das outras. 

 Mas, afinal, o que seria cuidar do mundo? 

 A professorinha não sabia. Certeza absoluta de que 

tentava uma coisa ou outra, fazia aqui e ali uma tentativa. Nunca 

se importou muito em ser vista e elogiada por essas coisas! 

Acreditava que a valorização nunca era da ordem de comentarem 

e darem parabéns, mas de conseguir produzir no outro um pouco 

daquele alento, daquele carinho. E, por vezes, ela podia se dar por 

satisfeita consigo mesma quando ouvia, da boca de alguma de 



 

 

suas crianças, algumas das tantas coisas que ela acreditava serem 

boas para o mundo. 

 Daí, lembrando da sua loucura de pensar a escola como 

uma travessia, pôs-se a perambular sem rumos com sua turma 

uma vez outra. 

 

– Eu sei como podemos cuidar do mundo, professorinha – disse 

uma menina resoluta – Isso é fácil! Basta ajudar ele! 

 

 E mesmo a professorinha não pôde deixar de rir com as 

crianças. 

 

– Ajudar o mundo é uma boa... mas como fazemos 

isso? 

 

 Como ajudar algo que não vemos? Ou melhor, que 

estamos tão próximos que não damos conta de suas dimensões? 

Que não damos conta do efeito das coisas que fazemos? Como 

ajudar àquilo que nos é tão próximo e tão precioso que não 

podemos sequer imaginar como seria viver sem, apesar de tantos 

esforços coletivos para sua destruição? 

 A professorinha não sabia. E, justamente por isso, 

conversava com as crianças. 



 

 

 Porque isso era uma aula para ela – uma conversa sem 

rumo, ainda que tantas balizas sejam colocadas aqui e acolá. 

 E as crianças, já habituadas ao ritmo de uma aula-

conversa-ousadia, não hesitavam. 

 

– Não desmatando as florestas! 

– Não jogando lixo no chão. 

– Não entupindo os esgotos. 

– Não desperdiçando água. 

– Não poluindo os mares. 

– Não queimando a Amazônia. 

– Não pescando com rede. 

– Não matando animais. 

 

 

 

 “Quanto não!”, quis gritar a professorinha. 



 

 

 Como era possível que todo o modo de cuidado se 

resumisse a negar algo? Será que para viver era mesmo 

necessário tanto controle? Tanta negação de algo? A vida era 

negação, a própria produção do não, do corte em algo? 

 Ela não queria e não podia acreditar nisso. Recusava-se a 

aceitar a receita de bolo cheio de  que surgia como modo de 

cuidar do mundo. “Cuidar tem que ser carinho, não negação!”, 

pensou irritada. Mas nem tanto com as crianças. Irritava-se mais 

consigo mesma que com as crianças. 

 Porque, ora essa! Quem tinha feito essa conversa com os 

alunos poucos dias antes? Ela mesma! Tinham conversado sobre 

a Amazônia e os ataques a ela e ao Pantanal, das queimadas, dos 

desmatamentos, dos ataques às aldeias indígenas. Conversaram 

com uma belíssima música cantada por tantas e tantas vozes 

diferentes, e, no fim, prendeu-se a uma lista de coisas do que não 

fazer. Tudo girava em torno do “não”. “Não” para isso e aquilo e 

aquele e todos e tudo. 

 

Viver é só marcar um monte de caixinhas de 

NÃO como em um formulário de múltipla 

escolha?  

 

 A professorinha, naquele dia, foi para casa pensativa. Os 

alunos tinham ficado maravilhados com os elogios. Ela não podia 



 

 

fazer outra coisa, não é? Ela mesma ensinara isso a eles. Eles 

apenas repetiram o que lhes fora ensinado. Ela tentou não se 

perguntar se eles apenas tinham respondido o que ela queria 

ouvir. Era melhor não ir por esse caminho ou se sentiria muito 

pior do que já estava. 

 

É possível tirar da aula esse caráter de 

pergunta-resposta? Tirar das ideias essa lógica 

de resposta certa? Eu sei, eu sei... Quando falo 

sobre tirar das ideias, não pode ser só das 

crianças! Também, e principalmente, da 

minha... Será possível? 

Falo tanto com as crianças que uma conversa é 

uma aula e vice-versa, mas será mesmo que 

estou aberta às conversas? 

Hoje foi um baque. Aquele zum-zum-zum de 

respostas corretas foi certeiro... 

 

 A pergunta que pensava ser sua força motriz a atingiu de 

novo: “Temos cuidado do mundo?”. 



 

 

 O dia seguinte foi aquele lapso. A aula de ciências se 

misturou com a de geografia, e parte da professorinha alegrou-

se em perceber que ela não era, de novo, toda quadrada como 

pensava. Riu de si mesma ao pensar que ela vivia a querer fugir 

dos quadrados e ainda assim lambuzava-se nas quadradices! 

 Riu e continuou apreensiva. 

 Como espantar de si mesma as quadradices? 

 Essa, talvez, fosse a primeira resposta que poderia dar à 

pergunta que tanto a provocava naquela vez. Cuidar do mundo 

começava a implicar, para ela, a necessidade de sair de certas 

mesmices. 

 – Professorinha, não é que não pode ir ao banheiro 

agora? A gente acabou de voltar do recreio... – perguntou 

uma menina enquanto divagava registrando as burocracias do 

diário de classe. 

 – Ora, quantas vezes já tive que dizer isso? 

É claro que n... 

 E, de repente, parou. 

 Lá estava, uma vez mais, a enxurrada de “não”. 

 



 

 

 Olhou ao redor e viu que ainda não tinha respondido à 

menina. 

 A menina olhava como se 

segurasse um martelo. Olhava 

feio para uma colega que 

parecia parada no tempo, 

suspensa, aguardando a 

decisão da professora. Uma 

segurava o martelo pronta 

para julgar o corpo da outra; a 

outra segurava o tempo, 

esperando apenas o juízo final 

para dar ao corpo alguma 

liberdade. 

 – ... Pode. 

 Quatro letras. 

 A menina que segurava o tempo saiu a mil. Mais rápida 

que o próprio Chronos! 

  



 

 

Cuidar do mundo talvez comece por dizer 

menos “NÃO”. 

E envolva fazer mais pelo outro... 

  

 Quantos “nãos” ela vinha dando às crianças em uma 

tentativa tão maluca de controlar a própria vida? 

 Riu do rosto da menina a reger o tempo e, ao fazê-lo, riu 

de si mesma. Viu o cartaz na parede com os “acordos” da sala e 

lembrou que só tinha um monte de não! Nenhuma proposta, 

nenhuma criação deles. Era não seguido de não. Alguns até 

necessários! Mas o imperativo reinava na pura negação das 

potências. 

 Quando foi para casa naquele fim de tarde, começou 

novamente a planejar. Porque planejamento é sempre isso! Um 

fluxo contínuo de ideias que nunca cabem em uma janela de 

horário de 50 minutos ou cinco horas! Dentro do ônibus, com os 

seus botões, pôs-se a pensar em um monte de coisas pequenas. 

Começariam pelos acordos! Estava cansada de viver a dizer não! 

O não agora seria apenas para as baboseiras e absurdezas! 

 Também não sabia como faria ainda. E, todavia, o trajeto 

pôs um monte de minhocas em sua cachola. Era tudo o que ela 

precisava por hora! 

 Enquanto ia para casa, pensou nas inúmeras vezes em 

que, quando criança, recebeu um monte de não como justificativa. 



 

 

“Não, porque não pode”, diziam-lhe os mais velhos. Aprendeu a 

estudar ouvindo isso. Riu lembrando-se da quantidade de vezes 

em que ela e outras tantas crianças zombavam com o famoso: 

“‘Porque não’ não é resposta” e como isso ainda parecia tão 

necessário hoje. Por que a criança não pode ir ao banheiro ou 

beber água logo depois do recreio? E quando perguntava por que 

não queria mais ouvir aquele discurso do recreio ser tempo para 

fazer isso. Também era! Porém, não era também tempo de 

brincar? De conversar com tantos amigos? De inventar coisas 

com o corpo que só as crianças conseguiam? 

 Ficou encasquetada. 

 Ainda que os tempos mudassem e alguns discursos 

ganhassem outras roupagens, a escola parecia ainda a terra dos 

“nãos” áridos. Não um deserto! Os desertos eram demasiado 

potentes! Há sempre a potência de um oásis, de uma miragem ou 

de uma tempestade no deserto! A vida ali é alto grau de 

movimento de superfície! Não, não. A escola dos “nãos” parecia 

mais uma erosão onde tudo cheio de vida mal se sustentava 

naquela terra que insistia em ruir, em arrastar para baixo o que 

pulasse ou pululasse em demasia. 

 

Comecei hoje uma disputa comigo mesma! 

Vou contar todos os nãos descabidos que eu der 

às crianças! 



 

 

E, a cada não sem pé e nem cabeça, pagarei uma 

prenda. 

Imagino que as crianças vão rir... Sei nem o que 

farei ainda! 

Mas quero que seja algo tão louco quanto o não 

que eu der. 

Algo que tire do sério toda a fixidez que eu 

impuser. 

 

 Naquele momento, a professorinha começou a pensar na 

escola não mais como um lugar para ensinar boas maneiras, bons 

modos. Sempre detestou o termo “bom cidadão” e ainda assim 

fazia uso dos princípios que vinham com o tempo. 

 A escola tinha que ser para outra coisa, não é? 

 Começou, então, a se perguntar o que poderia ser. Sabia 

que jamais chegaria a uma resposta e nem queria! Tinha medo de 

dar uma resposta boa do que era a escola e para que ela servia e, 

logo em seguida, ver-se amarrada a uma única ideia. 

 Assim que pôs os pés na escola no dia seguinte, mudou 

tudo! 



 

 

 Ir ao banheiro e beber água não era mais com ela! 

Também não é papel dos representantes de turma! Cada criança 

seria responsável por sua própria saída. Sem crachá, cartãozinho 

ou qualquer coisa do tipo. O acordo era apenas restrito a uma 

coisa: “Não saiam quando eu estiver explicando alguma 

parte da matéria ou estiver dando uma bronca em vocês, 

pode ser?”, riu a professora. Todos concordaram com o acordo. 

 E, com ele, outros tantos acordos foram refeitos, e um 

bom tanto foi jogado fora. 

 Dessa vez a turma, em si, tinha construído seu acordo. Os 

“nãos” tinham dado uma boa volta. No lugar, vinham proposições 

que, pensava ela, dariam muito mais conta de dar às crianças um 

afeto capaz de abraçá-los. 

 Porque, no fim, foi isso que ela decidiu para si mesma. 

 Fazer uma escola e um modo de ensinar que pudessem 

abraçar a todos e fazê-los abraçar o mundo. 

  

– Meninas, meninos, carrapatos, periquitos e 

algas marinhas – chamou a professorinha lembrando da 

conversa que tanto a frustrara – Preciso de ajuda, gente... 

Ainda estou encucada com o mundo! 

 

 A turma, obviamente, riu de sua frustração. 



 

 

 

– Mas, professorinha, a gente já não conversou sobre 

isso? 

 

 Já, sim. Tinham conversado e todos tinham falado coisas 

maravilhosas. 

 Maravilhosas que, infelizmente, pareciam apenas reforçar 

a lógica de uma vida triste, de uma vida cheia de “não”, de uma 

vida reativa. A professorinha falou-lhes sobre isso. 

 

– Mas será que a vida é só dizer não? Não a isso e 

aquilo? A gente não cansa de não fazer algo? 

Tudo bem que não podemos matar as plantas e 

as árvores, mas também não é interessante que 

a gente cuide delas? Não plantamos girassóis 

aqui na escola? Vocês não gostam de cuidar 

deles? 

 

 As crianças não levaram nem meio segundo para se 

enturmarem e falarem das coisas que gostavam de fazer. Tinha, 

inclusive, sempre uma briga para saber quem iria regar os 



 

 

girassóis no dia! Quem iria lá conversar com eles, quem iria 

verificar se a terra estava fofinha ainda... 

 E assim seguiram. 

 Aos poucos, os  “nãos” foram ganhando outra forma de 

pensar e de se expressar. As crianças e a professorinha aprendiam 

a falar o que sentiam, pensavam e entendiam. Ainda que um não 

aqui e ali surgisse, vinha sempre acompanhado de sentidos de um 

viver. E, mais ainda, de um viver junto do outro. 

 

– Professorinha, será que cuidar do mundo também 

não é cuidar do meu amigo? 
 

 Ela, que sempre pensara ser necessário explicar e 

justificar tudo, viu-se no contexto de começar a levantar 

possibilidades. Achava que uma conversa estava no movimento 

de quem fala e responde... Coitada! Os talvezes lhe valiam muito 

mais para uma conversa. Talvezes, tambéns, poderia e as 

reticências. 

 Aos poucos, a professorinha e sua turma criaram um 

momento que lhes era único: 

 



 

 

Como eu cuidei do mundo 

hoje? 

 Todo dia alguém contava uma história. 

 

– Na minha rua tem um morador de rua que 

está sempre fedendo... Ele fede muito! Mas 

eu perguntei à mamãe se a gente não podia 

deixar ele tomar banho lá em casa... Ela ficou 

bem assustada. Aí depois ela deixou. Eu falei 

com ela que a gente tem sempre que cuidar 

do outro. 

 

– Alguém aqui já comeu gambá ou tatu? Meu 

vizinho treinou os cachorros dele para caçar 

alguns animais... Eu acho muito cruel. Já viu um 



 

 

cachorro atacando um gambá? Ele grita muito... 

ele chora e eu também... Então, hoje, antes do 

meu vizinho conseguir soltar o cachorro dele, eu 

vi o gambá e corri atrás dele com a vassoura. A 

minha mãe brigou comigo, mas eu só queria 

salvar ele. Não quero ouvir os gritos do gambá 

de novo! 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

Logo, não eram só histórias. 

As crianças e a professorinha foram inventando modos de estar 

na escola que escutassem o canto dos pássaros, o sussurro dos 

ventos, as voltas do sol e da lua. 

 

Aos poucos, encantavam-se de um mundo que não cabia nos 

livros didáticos ou nas regras persistentemente controladoras 

de um modo de viver a escola sempre reagindo ao mundo ao 

invés de criá-lo. 

 

A professorinha e a turma foram se descobrindo menino-do-

mato bem aos modos da poesia crianceira de Manoel de Barros. 

Menino-do-mato que faz da língua um modo de fugir das 

significâncias rumo às insignificâncias. “Escrever o que não 

acontece é tarefa da poesia” (BARROS, 2010, p. 31), a 

professorinha lera com sua turma certa vez. Leram e logo se 

puseram também a sonhar mundos que traçavam possíveis em 

paralelo com o mundo que conheciam. 

 



 

 

 

Eu queria fazer parte das árvores como os 
pássaros fazem. 

Eu queria fazer parte do orvalho como as 
pedras fazem. 

Eu só não queria significar. 
Porque significar limita a imaginação. 
E com pouca imaginação eu não poderia 

fazer parte de uma árvore. 
 

(Barros, 2010, p. 93). 

 

  

 Partindo do ninho, a professorinha e a turma voltaram à 

Amazônia, mas também à Mata Atlântica. Ali perto da escola 

tinha um pequeno pedaço – quase intacto – de uma reserva da 

Mata Atlântica, e as crianças todas conheciam aquele pedaço. 

Várias histórias eram contadas, umas beirando o mundo das 

fantasias e misticismo; outras, dos casos policiais. Em tom de 

promessa e de curiosidade, perguntou à escola se poderia levar a 

turma lá, mas, obviamente, a resposta foi uma preocupação 



 

 

cabeluda sobre a segurança das crianças. “Tudo bem, talvez 

não esse ano... mas a gente tenta e tenta, insiste até que 

uma hora aconteça”, pensou a professorinha. A diretora era 

uma pessoa maravilhosa e tinha gostado da ideia, mas, bem, todo 

movimento em uma escola é sempre um passeio sobre areias 

movediças. 

 Por causa do ninho, certa manhã a “tia” da limpeza 

chamou a professorinha e informou: “Professorinha, você já viu o 

ninho que está em cima da sua janela?”. E, como era de se 

esperar, também por causa desse outro ninho – agora não só uma 

memória e uma virtualidade, mas também uma acontecência –, a 

professorinha e sua turma passaram a fazer registros diários da 

alimentação do passarinho que cuidava dos ovos, identificaram o 

pássaro, passaram a criar um registro do tempo necessário para 

o nascimento do filhote e tantas outras cientificidades. 

 Do ninho, professorinha e alunos fizeram nascer, na sala, 

um outro ninho. Um ninho como aconchego, como lugar de 

segurança, um lugar para se abraçarem. Certa vez ela ouvira 

algum professor falar sobre fazer a escola como uma metodologia 

do abraço... Um abraço que dobra a própria escola para fazer 

vazar dali outras tantas (ALVIM, 2021) – ouvira e, agora, punha-

se a praticá-la. Uma escola-ninho-que-abraça, duplo de 

aconchego e dobra-desdobra da própria imagem-escola. 

 Com o ninho, certa vez, chegou na sala com uma caixa de 

som enorme e uma música. Uma música que lembrava uma tarde 



 

 

tranquila, uma tarde cheia de esperanças, ainda que marcada de 

tantos desafios. Ouviram uma, duas, três, cinco, dez vezes. 

Ouviram, mas não apenas de orelha; ouviram de corpo, ouviram 

dançando. Dançaram e dançaram e dançaram ao ritmo da música 

que acalmava não como quem amortece as sensações e os afetos 

do corpo, mas como quem cria no corpo a sensação de um tempo 

em puro devir, de um tempo que se abre. 

 Criando ninhos, a professorinha brincou de dobraduras 

com as crianças, criando pássaros, tsurus, beija-flores... mil 

tsurus e o desejo de que o mundo fosse outro... 

 

 



 

 

 Às vezes, ela lembrava que não era só a si mesma que 

precisava afirmar e afirmar a escola para além eco infinito do 

“ ”. O ninho que fez em sua sala com as crianças, ninho para 

aninhar-se e aninhar o mundo, era apenas uma pequena 

experiência. Talvez, no próximo ano, pudesse criar com outras 

crianças outros ninhos em outros lugares da escola. Tipo 

passarinhos que, como Emicida e Vanessa da Matta cantavam, 

estavam soltos a voar dispostos a achar um ninho. E, quando não 

se encontrasse, que se criassem. 

 Talvez todo dia, dali para frente, pudesse se perguntar, 

junto aos outros, quais cuidados com o mundo eles estavam 

dispostos a fazer. Ou, antes, de quais modos abraçariam o mundo 

em seus ninhos. 
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“Se precisar piscar, 
pisque agora” 



 

 

“Se preciSar piScar, piSque 

agora” 

 

Jannaina Calixto de Lima 

 



 

 

A frase ecoava em seus ouvidos fazendo vibrar o pensamento... 

Que filme provocador! 

 

PRO-VO-CA-DOR... 
A professorinha punha-se a pensar, ao relembrar cenas, falas, 

vibrações e intensidades que o filme Kubo e as cordas mágicas 

provocara em seu corpo. No fim da semana anterior, um colega 

professor falara-lhe do filme. Dizia ele: – Como você gosta de contar 

histórias e de andarilhar pela literatura, acho que vai amar esse filme. 

E acrescentou: – Que tal assistirmos com as crianças? Seria uma 

ótima ideia, mas precisava tirar tempo para assistir a ele antes, 

disse a professorinha, e ambos riram, ao ouvirem a palavra 

TEMPO. Temática muito comum em suas conversas cotidianas. 

Sabe aquelas conversas que surgem assim pelos corredores das 

escolas quando os professores saem de suas salas de aula? Ou 

aquelas adentrando a sala de planejamento ou quando vão 

desfrutar uma pausa para um no movimento ziguezagueante do 

cotidiano? Esses momentos são como fagulhas em brasas... 

costumam acender, vibrar, reverberar forças, produzir outros 

modos de docências em que os currículos ganhem virtualidades 

expansivas beirando a uma explosão (CARVALHO; ROSEIRO, 

2022). Explosão irradiante adentrando os espaços escolares e 

produzindo forças moventes... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

Mas seria isso apenas uma conversa de 

corredor? 

Ou correria seguindo o fluxo da vida em suas intensidades? Quer 

mesmo saber onde foi parar essa prosa? Sim, as fagulhas 

produziram calor, aqueceram os planejamentos naquela semana, 

misturando-se nos espaçostempos do/no cotidiano escolar, e 

transbordaram num movimento criativo em que as crianças (e a 

professorinha) experimentaram, ousaram entrar no fluxo da vida 

que acontece na escola, conforme afirma Ferraço (2005, p. 39): 

[...] quando habitamos o cotidiano das escolas, 
encontramos dificuldades em responder ‘quando’, 



 

 

‘como’ e ‘com quem’ acontece, por exemplo, o 
planejamento, a avaliação, a aprendizagem, o ensino, 
dentre outras questões. De fato, se nos situamos em meio 
às redes cotidianas das escolas, e junto aos seus sujeitos, 
a resposta para essas questões é uma só: acontece tudo 
ao mesmo tempo e com todos! 

 Tudo ao mesmo tempo e com todos, seja nos movimentos 

coletivos, seja nos processos de singularidades em meio às 

multiplicidades e afetações, entre forças e formas nos currículos 

engendrados de resistência e criação, seja ainda nos momentos 

formativos e de planejamento, e, e, e. Tudo acontece 

simultaneamente e entrelaça-se pelos encontros cotidianos 

daquela escola em processo de (trans)formação e (re)forma ou 

seria possível (re)forçar? Afinal, as escolas encontram-se nesses 

entremeios de constantes (re)formas – legais, físicas e estruturais 

–, mas sem forças que as movimentem. 

 Bem, a conversa-planejamento continuara e lá estavam 

eles pensando na quantidade de pipoca, nos saquinhos, quem 

baixaria o filme, afinal, poucos ali sabiam lidar com os aparatos 

tecnológicos, mas, no quesito colaboração, ah, sim! Eram todos-

um, coletivo de forças. Planejamentos que transbordam nos 

corredores e espaçostempos experienciados do/no cotidiano das 

escolas produzindo vida, aprendências e libertando corpos 

docilizados, subordinados aos documentos normativos 

(FOUCAULT, 1987), os quais reprimem, assujeitam corpos e 

mentes, obstruindo a potência de agir com seus currículos 



 

 

prescritivos e engessando os modos de pensar, sentir e viver 

currículos (CARVALHO; ROSEIRO, 2022). 

 Potência inventiva experimentada nas práticas com 

as/das cria(nça)tividades que pulsa, ecoa e faz mover outros 

modos de viver a docência, outros currículos – expressando 

VIDA... 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

 Trim... toca o sinal, que se mistura com outras 

onomatopeias em explosão de sons pelos fluxos pulsantes da vida 

na escola: uhuuul (gritos de alegria); blá-blá-blá (falatórios); 

ebaaa, sextouuu! (frases reproduzidas para dizer – chegou a 

sexta, ou seja, final de semana, dias de descanso), tudo que a 

professorinha estava precisando. Outros sons a arrebatam, desta 



 

 

vez o toque das mensagens do celular que se enche de 

animações2... 

 

 

 Enfim, é 

hora de voltar pra casa depois da rotina extensa de duas cadeiras 

em municípios diferentes. Mais uma imagem aparece via 

WhatsApp, fazendo-a rir livremente, ao repetir a frase em voz 

alta: – Quem tem limite é município... 

O humor movimenta o pensamento trazendo outras 

imagens e sons que a afetam... Ela cruza esses limites territoriais 

físicos e geográficos durante os dias da semana, ao fim dos quais 

se sente exausta. Fora uma semana difícil – organização das 

pautas e registros no computador para o fechamento do 

trimestre, a solicitação da pedagoga na atualização dos dados dos 

alunos faltosos para o envio à secretaria –, entre tantas demandas 

endurecidas, molares presentes na escola. Além disso, tinha de 

 

2 Imagens utilizadas nas comunicações via WhatsApp. 



 

 

acordar às 5 horas todas as manhãs para pegar o ônibus e 

percorrer o longo trajeto até a primeira escola. 

 Já em casa, o corpo jogado ao sofá no início da noite 

“daquela semana” externava o cansaço que a professorinha 

sentia; entretanto, era impossível negar os afetações e 

provocações experimentadas na sala de aula do turno vespertino. 

As vibrações, os flashes dos acontecimentos e as provocações 

experienciadas no fim do trimestre com a aposta na utilização dos 

signos artísticos realmente provocaram abalos. Era preciso 

(re)existir na docência. E... 

 

 

O pensamento pensa, 

nada pode o deter. O 

pensamento tem vida 

própria. Não é só isto 

ou só aquilo. 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 



 

 

 Seu pensamento não se continha, lembrara a frase acima 

descrita no livro A Criança Mágica, da autora capixaba Lilian 

Menengucci (2017), que lera com as crianças na semana 

passada... Que semana! Quantos movimentos, afetos, 

reverberações desde os encontros com a arte! Seria esse o motivo 

pelo qual as crianças estavam tão eufóricas e desejosas por 

adentrarem os espaços da escola nos últimos dias? Sentira que 

algo mudara em sua prática. Estaria ela transitando entre outras 

docências? Diante de tantos questionamentos, veio à memória o 

planejamento que fizera para a próxima semana: assistir ao filme 

Kubo e as cordas mágicas com as crianças. De salto, levantou e foi 

pôr as pipocas na bolsa para não esquecer – algo habitual na vida 

–, pois, como diziam as crianças: Cinema tem que ter pipoca. 

 Agora era preciso tomar banho e relaxar, pois queria 

assistir novamente ao filme indicado pelo professor, e como ele 

disse: – Esse filme mexeria com seu pensamento... E não é que 

movimentou mesmo! Que trama interessante! Que enredo! 

Ademais, o filme trazia a cultura japonesa que tanto a fascinara 

desde criança. Ficou pensando... Como ela nunca ouvira falar 

nesse filme? Logo ela, que se encantava com histórias místicas... 

E o que falar das frases que anotara no caderno, ao rever o filme 

mais uma vez no domingo? Realmente o filme a provocara, 

deslocara – força que o cinema possui, pois o aparecimento das 

imagens seguindo a história da trajetória percorrida pelos 

personagens demonstra uma de suas principais características: a 

imagem-tempo (DELEUZE, 1990). E que movimentos a 



 

 

violentaram! Contava as horas para poder compartilhar com as 

crianças essa história. 

Fonte: Fotografia tirada da cena do filme. 

 

 Sem querer dar spoiller3, Kubo e as cordas 

mágicas é um filme que conta a emocionante história de um 

menino que foge de um perigo. A trama é uma ousada animação 

envolvendo as artes marciais e provocando surpresas e lágrimas. 

Kubo é um garoto que vive com a sua mãe em uma caverna de 

um pequeno vilarejo no Japão feudal. Ele é um garoto esperto, 

tem apenas um olho e possui poderes mágicos. Sonhador e 

 

3 Expressão atualmente usada significando a revelação ou uma informação 
importante sobre filmes ou outras artes com que alguém ainda não teve 
contato. 



 

 

decidido a desafiar os grandes poderes com seu shamisen4 e suas 

histórias contadas por meio dos origamis que vão ganhando vida. 

Conta com a ajuda de personagens que fazem parte da intrigante 

história de Kubo. O filme é uma mistura de sensações que 

envolvem cenas de amor, luta, ancestralidade, perdas, medo, 

morte, conflitos familiares e outros sentimentos vividos pelo 

personagem Kubo. 

Uma quebra 

 Dia de filme era sempre aquele misto de empolgação e 

agonia. Será que o som sairia alto o suficiente? Será que a 

coordenação iria precisar usar o auditório para alguma 

emergência? E ainda tinha toda a questão do filme em si! Será 

que as crianças iriam gostar do filme? E se as crianças achassem 

o filme 

ASSUSTADOR? 

 E se as crianças ficassem com medo? E se depois alguém 

dissesse que o filme não era apropriado? Mas o que é um filme 

apropriado? Lembrara que havia decidido que “era preciso 

(re)existir na docência”. E pensou... O que é o filme se não 

 

4 O shamisen, ou samisém, é um instrumento musical japonês com três cordas, 
cuja caixa de ressonância tem um tampo de pele de gato ou cobra. Passou a 
ocupar o lugar do biwa (antiga balalaica japonesa) nas músicas narrativas por 
seu som mais potente. Fonte: https://fjsp.org.br/musica-no-castelo-tamie-
kitahara/. 



 

 

provocações para movimentar o nosso pensamento, alçar-nos 

para além, tirar-nos do chão (pesado da vida), dos dualismos que 

nos impregnam, dos ensinamentos dogmáticos? (CARVALHO; 

ROSEIRO, 2022). Inquietações! Porque dia de filme é muito 

disso tudo. 

 O ônibus parou em frente ao ponto da escola, sem ela 

sequer ter dado atenção ao caminho percorrido, tamanha era sua 

expectativa. Viera mais cedo um pouco naquele dia e já foi 

correndo à cozinha pedir às “tias” aquele típico favor: 

 

– Meninas, meninas5... podem estourar uma pipoquinha 

pra gente? 

– Claro que sim (nem hesitam). Passa pra cá, ‘fessora! 

A gente hoje está um pouco atarefada, mas podemos já 

começar a estourar – disse uma delas – Antes das crianças 

chegarem, já vai estar tudo no saquinho! 

 

5 Meninas, como são carinhosamente chamadas as merendeiras nas escolas. 



 

 

– Ah não, que isso! Deixa que a gente coloca nos 

saquinhos. 

– Não, não! Eu insisto! É bom para ver se as crianças 

estão espertas! – disse a professorinha. 

 

 Não que ela gostasse particularmente de pôr pipoca no 

saquinho, mas tinha muito do fazer com suas crianças que ela 

gostava, mesmo quando ela em si não se alegraria muito em fazer 

noutra situação. Era algo de que ela se orgulhava com sua família 

e amigos. “As crianças me fizeram...”, e, junto a isso, vinha sempre 

uma aventura diferente, uma comida de que ela de repente 

descobrira gostar, uma habilidade nova que desenvolvia com os 

pequenos. 

 “Corre, corre que tempo nenhum espera!”, pensou consigo 

mesma. Passou na coordenação correndo. Falou do filme: Kubo e 

as cordas mágicas. A coordenadora estampou um sorrisão e disse 

empolgada: 

 

– Filme novo para mim! 

 



 

 

 Ambas sabiam que ela dificilmente conseguiria parar um 

pouco no auditório para assistir ao filme. Como se escola fosse 

lugar cheio de calmarias, de não acontecimentos para que alguém 

pudesse só sentar e curtir um bom filme com uns biscoitinhos e 

café quente! Tão logo disse que iria ver o filme com a turma, 

caíram na gargalhada. Era sempre uma piada entre as duas. Uma 

promessa de sentar juntas, e calmas, e tranquilas, e assistir a um 

monte de filmes que elas listavam para ver com os alunos. 

Promessa de longa data, sempre interrompida pelas 

acontecências da escola. 

  

– Mas você sabe o que eu sempre falo, né, 

professorinha? – disse a coordenadora em seu tom reprovador 

de repente: 

– Tem que marcar o auditório antes, menina! Ai, ai, 

ai... sempre acho que mimo você demais... 

– Pode deixar! A próxima vez eu marco! – riram juntas 

do impossível anunciado. 

 



 

 

 Promessas e promessas! Às vezes, pensava nisto: Quanto 

a escola prometia às crianças? Às pessoas? À comunidade? À 

sociedade? Pensava quanto as pessoas criavam expectativas em 

torno da escola. Pensava quanto ela mesma criava essas 

expectativas junto de suas crianças. E não adiantava dizer que 

não tinha. Todo dia, quando ela passava de ônibus olhando o 

bairro, via algumas crianças cruzarem as ruas já caminhando 

para a escola, ora sozinhas, ora acompanhadas de outras crianças 

ou de seus familiares... “O que traz elas à escola senão um pouco 

de esperança?”. Foi dando o horário da entrada. Ela já ouvia as 

famílias e as crianças se amontoando no pátio da escola. A 

televisão estava certinha, o filme rodava com imagem perfeita! 

Linda! Mas o som só saía da televisão, e ela já não sabia mais o 

que fazer! Estava ficando louca. “Será que vou ter que desistir?”, 

pensou consigo mesma. 

 O filme era uma surpresa para as crianças. Não ficariam 

chateadas se naquele dia não desse certo. Vendo por esse ângulo, 

não seria tão ruim. E, contudo, todavia, porém... aquele filme 

tinha tudo a ver com “como” vinha se sentindo em relação à 

própria turma. Contar histórias. Vinha passando por vários 

perrengues na escola. Ou melhor, nas escolas como um todo! 

Qualquer grupo de escola quase só falava disso! Das dificuldades, 

das crianças que não liam, que não escreviam, que isto e aquilo! 

Mas como escrever algo que não nos vem à cabeça? Era isso que 

ela havia matutado. Como contar algo que não sei, que não 



 

 

conheço? Como escrever algo que não quero contar? Ela, 

decididamente, não dava conta disso. 

 “Escrever é contar uma história”, era o que ela queria 

conversar com as crianças depois. É claro, já imaginava que teria 

um zilhão de outras questões e talvez nem conseguisse chegar a 

esse ponto. Nesses dias em que ela ia mais aberta às conversas, 

sentia, em alguns deles, que não saíra de lugar nenhum! Sentia-

se uma viajante naufragada em plena duna! As crianças eram as 

tempestades de areia que acertavam sua pele exposta e mesmo a 

despiam de tantas ideias bem encaixotadas. Sensações que 

compartilhara com os colegas nas conversas pelos corredores, 

durante as quais fora indicado a escolha do filme. Um menino que 

se sentava e contava histórias... 

 “Agora só precisa dar bom com o som!” Coisa que, 

obviamente, não deu tão certo. Tentou, e tentou, e não se 

resolveu. Quando a hora da entrada já havia passado e ela ainda 

estava lá, uma criança apareceu para chamá-la. 

 

– Tia, tia! A tia coordenadora tá te chamando! 

 

 Mal disse e já foi entrando. A professorinha riu. Mandar 

o João para o auditório chamar alguém era quase dar um perdido 

no menino. O aviso estava dado. Ele tinha cumprido sua parte do 



 

 

acordo, não tinha? Então, por que não poderia se deliciar um 

pouco com outra coisa, certo? Pois sim! Lá estava ele, já grudado 

no chão, olhando a cena silenciosa do filme. 

– Tia, tia, aumenta o som, eu quero ouvir... 

– Eu não estou conseguindo, João... 

– Deixa que eu ajudo. 

 

 E, de um pulo, lá se foi o menino correndo para a tomada. 

Puxou, plugou a tela e, de repente, gritou: 

 

– Eba, eba! Já posso ouvir! 

 

 A professorinha riu aquela gargalhada gostosa. João era 

desses meninos que são sempre um evento. Ia tão ocasionalmente 

quanto a vida lhe permitia. Todavia, suas idas eram sempre 

marcantes. Ela lembrava a primeira vez que tinha pisado na 

escola esse ano. Aquele frio típico na barriga de conhecer um 

lugar novo, de conhecer de novo outras crianças... Lembrava 

tudo isso. Entretanto, lembrava-se mais ainda do pequeno João. 

Porque João nem era o nome dele. Caio, Augusto, Felipe ou 

qualquer coisa do tipo. Ela já nem lembrava mais. Ele? Nem 



 

 

ligava. Ela mal pisara na escola, e essa criaturinha colara nela. 

Um colar de agarrar as pernas, de não soltar, de fazer simbiose 

menino-perna-da-professora. E ele nem era da turma dela! Mas 

fora com ela que ele passara o primeiro dia. E ela, péssima como 

era com nomes, conseguira errar o nome dele todas as vezes que 

se referia a ele. No fim, tinham chegado a um acordo. A partir 

daquele dia, ele seria “João” para ela. João e só João. Um João-

qualquer e nada mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 



 

 

– Então você vigia a sala para a tia? Eu vou só trazer 

a turma e a gente começa o filme de novo, pode ser? – 

disse a professorinha. 

– Sim, sim!  

Ela correu para a sala. Seus meninos faziam o alvoroço de 

sempre, típico de qualquer amontoado de corpos demasiado vivos 

para serem estátuas. 

– Licença, professorinha! Sua pipoca já está prontinha 

esperando vocês, tudo bem? 

Interrompeu uma das merendeiras, colocando a cabeça para 

dentro da sua sala e completando: 

– Quem serão os ajudantes de hoje? 

Se ela tivesse com uma câmera ali na hora, teria amado ver a 

mudança nas fisionomias entalhadas na tecnologia digital. 

Pipoca, obviamente, queria dizer uma coisa bem específica, e as 

crianças sabiam... 

Cinemaaaaaaaaaaaaaaa!!! 



 

 

– Obrigada, Maria! Já vamos lá pegar e ir para o 

auditório. 

 

 Disse a professorinha com seu largo sorriso de gratidão. 

Então, a partir dali, as crianças não deram sossego. Algumas 

gritaram de empolgação e outras pedindo silêncio para “a tia não 

mudar de ideia”. A professorinha só ria da situação. Já havia 

esquecido a pipoca também, porque ela era esse tipo de professora 

muitas vezes... “Professora, o que você já esqueceu hoje?”, uma 

das alunas dela vivia perguntando-lhe. E tamanha era sua 

mestria em esquecer, que, vez por outra, isso levava as duas a 

uma brincadeira infindável dos esquecimentos infinitos dela. – 

“Professora, lembra quando você esqueceu de acordar?” – dizia a 

menina, por exemplo. – “Ahhhh, mas nada se compara com a vez 

que eu esqueci o que era falar, lembra? Eu não lembro, mas sei 

que esqueci!” – respondia a professorinha. 

 Era muita floração para um filme tão curto! “Será que as 

crianças vão gostar?”, ela continuava a se perguntar. Por fim, 

acabaram conseguindo chegar ao auditório e começar a assistir 

ao filme, que, ainda bem, provocou euforia e um misto de 

sensações na turma... 

 



 

 

– Shhhhhh! Silêncio, gente, o filme já está começando. 

Professora, por favor, volta no início, eu não consegui 

ouvir a frase antes da onda – disse uma criança sentada mais 

lá no fundo da sala. 

 

Se precisar piscar, pisque agora, pois, se 

você fechar os olhos, mesmo que por um 

segundo, nosso herói certamente morrerá. 

 

 A frase provocou um silêncio. A concentração invadiu a 

sala praticamente durante todo o filme, salvo algumas 

interrupções que saltavam nas reverberações: 

 

– Que susto! Que medo! 

– Eu não senti medo, não! 



 

 

– No início eu não estava gostando muito, mas agora 

quero ver o final. 

– Acho que eles estão na China... 

– Não menino, é no Japão! – disse outra criança. 

A professorinha apressou-se a perguntar: – Como você sabe 

disso? 

– Por causa desse monumento vermelho aí (referindo-se 

ao torii6) que aparecera na cena. 

 

 A atenção voltara para aquela criança que, atenta, tomou 

para si a frase inicial do filme. Olhares atentos demonstravam 

apreciação pelas cenas. Suspiros e respirações marcantes 

denotavam que o filme provocava o corpo e fazia ecoar em 

diversas sensações, algumas das quais a professorinha conseguira 

registrar... 

 

6 Um torii (japonês: 鳥居, [to.ɾi.i]) é um portão tradicional japonês mais 
comumente encontrado na entrada ou dentro de um santuário xintoísta, onde 
simbolicamente marca a transição do mundano para o sagrado. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torii. Acesso em 25 de setembro de 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_japonesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_xinto%C3%ADsta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torii


 

 

 

– Será que essa velha é a avó dele? 

– Eu já vi esse filme todinho... O avô dele roubou o olho 

dele para ficar mais poderoso. 

– Shhhh! – alguém retrucou: – Não conte o filme não. 

– O filme passa no Japão. É muito interessante. 

– Eu vi que os fios da corda do violão eram o cabelo da 

mãe dele que ficou na mão. 

– A macaca era a mãe dele. E antes era um amuleto. E 

brinquedo não é a mesma coisa que brincadeira. O 

amuleto traz sorte. 

– Algumas pessoas morreram. 

– A história me deixou emocionada. 



 

 

– No Japão, quando alguém morre, eles acendem uma 

lanterna daquela e colocam na água. E ele vive no 

Japão. 

– E ele conta histórias. 

– Eu não estava gostando muito do filme, porque fiquei 

com medo. 

– A macaca deu vida pra ele. 

– Eu também gostei da parte que a macaca salva o 

menino. 

– Essa história me deixou emocionada. É bem legal. 

– Mas o que aconteceu com o olho dele? Quem tirou o 

olho dele? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Surpresa   Susto             

Suspense      Suspiros 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

Crianças atentas às cenas seguem assistindo empolgadas e 

misturando-se aos corpos de crianças-professoras. Ouve-se: 

 

– Ah!!! A macaca é a mãe dele! Surpresa! Bingo! 

Eu já sabia. 



 

 

– Ele toca o instrumento, mas as cordas arrebentaram, 

aí ele usou o cabelo da mãe dele. Por isso que ele é 

mágico. Achei muito legal! 

 

 Essas falas movimentaram o pensamento da 

professorinha... Sentira-se como uma criança quando ouvia o 

primeiro timbre da corda do shamisen. Na verdade, os sons 

emitidos por cordas musicais sempre a faziam alçar, deslocar. 

Talvez por ser invadida por afecções que a arte provoca 

(CARVALHO, 2017; 2022). 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

 E, por falar em provocações, é claro que a pipoca foi uma 

dessas... deu um gás extra e novamente ela acabou se descobrindo 



 

 

gostar de algo chatinho quando feito junto das crianças. Com o 

movimento de vibrações que o filme provocara, resolveu 

registrar com as crianças outros possíveis... 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

 Ao retornarem à sala, uma das crianças perguntou: 

– Professora, você sabe escrever aquela frase inicial do 

filme em japonês? Posso trazer na próxima aula? 

– Que ideia legal, claro! – disse a professorinha afetada pelas 

curiosidades crianceiras. 

 



 

 

 Definitivamente, fora um filme provocativo. Como 

crianças têm dessas coisas: promessa é promessa. No outro dia, 

ele vem todo empolgado com sua pesquisa e ansioso para 

compartilhar com os colegas. Foi logo dizendo com uma voz 

rouca imitando a narrativa do filme: 

 

Quem precisar piscar, pisque agora. 

Em japonês, escreve assim: 点滅する場合は、

今点滅します。E pra ler é assim: Moshi 

uinku. Ima shite kudasai. E continuou: Eu perguntei a 

uma tia minha que é japonesa. Ela disse que lá, no 

Japão, os pais e avós costumam contar muitas histórias 

para as crianças. 

– Que interessante! – falou a coordenadora que chegara à sala 

nesse exato momento, aproveitando a deixa: 



 

 

– Professorinha, que tal fazer uma contação de histórias 

para as crianças com aqueles incontáveis artefatos que 

você tem? 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

 Euforia na certa – gritos e frases se entrecruzam. Queria 

ousar, dançar com os corpos num curricular dançante, e não mais 

forçar os corpos, engessá-los (PARAÍSO; CHAR, 2022). Assim, 

disse às crianças: 

 



 

 

– Está bem! E o que mais podemos fazer além desse 

momento? 

– Pintura na mão, professora, com aqueles lápis 

aquareláveis que trouxe uma vez e amamos, lembra? – 

disse uma criança. 

– Ótima ideia. Então, ficara combinado. 

 

 No outro dia, teriam um momento de contação de 

histórias e pinturas. Chegara a hora de libertar-se dos 

aprisionamentos do currículo prescritivo. 

  



 

 

 

 

Arte(fatos) e 

 malas e  

histórias e... 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

– Quer ajuda, professora? 

 

 Um pai, à porta da escola, ofereceu-se para carregar sua 

mala repleta de objetos que trouxera para aquele dia. Logo foi 

percebido o sorriso intrigante no rosto, ao ver, na mão da 

professorinha, a bolsa com um pinico de esmalte. De certo, 

pensara o pai, ela iria contar histórias como fizera na primeira 

reunião pedagógica. 

– Suas narrativas ficaram pra história, professora! 



 

 

Disse o pai a ela enquanto colocava a mala de histórias em cima 

da mesa. 

– Obrigada pela ajuda e espero que as lembranças e os 

afetos alegres acompanhem essas crianças... 

 

 Disse a professorinha ao entrar na sala e já tendo de lidar 

com os olhares curiosos das crianças, ao verem aqueles 

apetrechos todos (como dizia sua avó). Mas, para ela, aqueles 

apetrechos – objetos, brinquedos, miniaturas, bonecos – eram 

seus artefatos que se iam enredando, provocando sensações, 

afetos, criando e compondo sua docência-vida (BENJAMIM, 

2009; 2020; MORAES, 2012). Como eram muitos, logo a 

coordenadora veio para auxilia-la, pois, dias assim, era tudo ao 

mesmo tempo: euforia e corpos moventes, e alegria, e calor, e 

silêncios, e curiosidade, e. E escutar era um exercício difícil, até a 

chegada dos amigos inseparáveis – Zé da Hora e Chico 

Perguntador (na sequência) –, que já estavam a postos, 

aguardando as crianças se aproximarem. 



 

 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

– Eles são companheiros de longa data... 

Começou a professorinha a falar com a entonação de voz que 

usara ao contar histórias, além do corpo, da alma, do olhar. 

Todos enunciando, dizendo, transpondo, afetando. Assim, como 

sempre fazia, começava apresentando os amigos: 

– O Zé da Hora sempre aparece quando na escola é 

dia de histórias. Vive pensando que controla as horas e 

o que se passa. Mas não sabe ele que o tempo não é 

bem assim. Ele se mistura, perpassa, flui, escoa, afeta. 

Ele é multiplicidade (DELEUZE, 2007). 



 

 

 

E o Chico Perguntador, o queridinho das crianças. 

Curioso que só. Tudo quer saber. Interrupções, 

questionamentos, dúvidas é com ele. E, por falar em 

interrupções, vem ele querendo provocar o Zé da Hora: 

 

 Que tempos se fazem presentes nos cotidianos escolares? Tempos 

rígidos, tempos inventivos, tempos de fuga, tempos escolarizados? Quais 

tempos nos afetam quando entramos os portões das escolas? Como outros 

tempos atravessam essas instituições e neles são percebidos? (CARVALHO E 

ROSEIRO, 2017, p. 23). 

 Inquietações que se entrelaçaram nas conversações com 

as crianças enquanto a professorinha contava histórias: 

 

– O que é isso? Um pozinho? 

– dizia uma criança, ao ver um tubo com purpurina. 

– E isso aqui, perguntou a professorinha, ao mostrar o 

artefato: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

– É a lâmpada do Aladim! É mágica... Uau! 

 

 A professorinha, então, provoca as crianças, cada uma, a 

fazer três pedidos. Ouvia-se até o barulho do silêncio, afinal 

desejos não podem ser contados, senão perdem o encantamento 

e não se realizam. O silêncio pairou, pensamentos voaram, 

tomaram asas, e desejos foram lançados ao vento. Agora o 

suspiro da espera..., mas uma pergunta a deslocou: 

 

– Professora, eu não sei escrever. Eu posso pedir ajuda 

da minha mãe pra escrever meus três pedidos? 



 

 

– Qual a outra forma que a gente tem para registrar? 

– interrogou a professorinha. 

– Desenhar... ah, é isso! – disse a criança. 

E insistiu: 

– Mas, e se eu contar apenas um pedido e os outros 

não? 

A dúvida pairou até a próxima fala: 

– Professora, é verdade. Lá em casa, um dia estava de 

noite, e eu pensei e pedi, e aí, do nada, caiu trovão. 

 

 A literatura, é isto: produção de forças, vida, afetos e 

afecções que movimentam o corpo, experimentação de outras 

histórias, outros saberes (DELEUZE, 2003). É possibilidade de 

um ir e vir criativo, é magia, conforme diz MENENGUCI (2017). 

Magia que foi contagiando crianças, professores, estagiários, 

pesquisadores, nos movimentos dançantes inventivos vividos 

nestes últimos dias, quando a docência se põe a cantar o coro das 

infâncias... Na pausa para aguardar a hora do recreio, ainda no 

auditório, a professorinha pôs-se a brincar com as crianças 



 

 

enquanto o tempo passava. Movimento dos corpos. O auditório 

virou uma grande brincadeira com a professorinha e as crianças.  

 Um grande coro cantava: 

– Uma sardinha e um pato inventaram uma maneira de 

entrarem em um sapato azul... 

 

 E a música ia compondo-se entre sequências de fatos, 

personagens e muita alegria. À medida que cantavam, o som ia 

aumentando e a empolgação das crianças com a brincadeira 

tomava conta de todos que ali participavam. 

 Em meio à agitação, era preciso uma pausa, ou seria uma 

dobra? Enfim, era o momento do recreio, anunciava o Zé da 

Hora: 

 

– Galerinha, está na hora do recreio, iuhuuu! 

Enquanto isso, Chico Perguntador indagava: 

– Quando faremos as pinturas? 

– Calmaaaaaaaaa, tudo tem seu tempo! – falou Zé da 

Hora. 

 



 

 

 

 

Na pele, pinturas de uma vida crianceira... 

muitas cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

E agora, o que desejam? Quais pinturas? 

Os lápis aquareláveis e tintas de múltiplas cores nas mãos e os 

desejos de pintar a vida... 



 

 

– Tia, pinta uma flor bem bonita em mim? 

– E eu quero uma flor e um coração. 

– Tia, eu quero um sol e uma nuvem. 

– Por que você pensou no Sol? – perguntou a 

professorinha. 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

– Eu tenho medo do escuro. O Sol é a nossa luz para 

viver. 



 

 

– E a nuvem? – perguntou à menina. 

– A nuvem é muita coisa. É vida também, precisamos 

da chuva, da água que cai lá de cima e molha a terra. 

 Queria continuar com essa aposta de pintar a vida, não 

apenas nos papéis. Mas... uma pintura corporal. Na pele, onde os 

afetos pedem passagem. Seguia pintando e sendo afetada... 

– Eu já sei o que vou fazer... uma caveira. 

– Tia, pinta uma aranha pra mim? 

– Mas será que eu sei pintar uma aranha? E seguiu 

ousando... 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 



 

 

 Enquanto pintava as mãos das crianças com os desenhos 

que solicitavam, a professorinha pensava: Será que elas 

guardariam essas imagens em suas memórias? O que mais as 

afetaram nesses encontros com os signos artísticos? Uma fala a 

arrebatou e encantou pela aposta na simplicidade da vida: 

 

– Professorinha, o que mais gostamos de fazer nessas 

últimas aulas foi quando pintamos com os materiais 

diferentes – o carvão, os temperos e aqueles pozinhos 

coloridos. Aquela aula da pintura rupestre foi de arrasar. 

– Pra mim, o dia que eu mais gostei foi quando todo 

mundo estava junto. É muito importante ficar junto. É 

muito bonito de ver todo mundo junto. Aquele dia que 

plantamos os girassóis. Eu amei! 

 



 

 

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores. 

 

 Naquele dia, ao escolherem as imagens para serem 

pintadas no corpo – flores, borboletas, corações, arco-íris e 

aranhas –, as crianças mostraram a ela que o colorido da vida está 

nas pequenas coisas, nos gestos, na simplicidade de uma pintura 

e da criação infantil. Marcas na pele que trazem consigo 

afirmações e desejos de crianças pela vida inventiva. Aquela tarde 

fez-se mágica. 

 Ao chegar à casa, colocou seus apetrechos num cantinho 

da sala. O fim do ano estava chegando e aquele dia fora bem 



 

 

movimentado, pensou a professorinha. Era preciso descansar. 

Mas uma coisa ela não queria esquecer: a experiência com a 

composição com a arte naquele ano fora propulsora de afetos, de 

ação, de aprendizagens, de encontros alegres, de vida. 

 Lembrou o pensamento que a afetara naquele dia: 

“Escrever é contar uma história.” 
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Afugentar os medos, ver 
com os sonhos 



 

 

Afugentar os medos, ver com 

sonhos 
 

Suzany Goulart Lourenço 

 

 

 Como sempre que podia, a diretora passava de porta em 

porta para saudar as crianças e professoras, ver se estava tudo 

bem, se precisavam de alguma coisa. Ela sentia essa necessidade 

de enfatizar que estava ali, de fazer passar sua preocupação com 

os processos aprendentes, com as vidas que os produziam de 

maneira mais direta... Já estávamos em dezembro, e ela insistia 

nesses pactos. Talvez, tivesse aprendido com feiticeiros sobre a 

força do contágio, de operar pelos limiares. Fazer fugir os 

sacerdotes e os medos que nos habitam não é uma tarefa fácil, 

mas ela buscava esses deslocamentos junto aos professores e às 

crianças.  

 Ao chegar na sala da professorinha, como sempre, muito 

movimento. Ela tenta localizar a professorinha... Havia vários 

grupos de crianças realizando atividades. No fundo da sala, lá 

estava a professorinha em um dos grupos. As crianças logo 

chamam a sua atenção... 

 



 

 

“Professorinha!” 

“Professorinha!”   

                                            “Professorinha! 

“Professorinha, a diretora!” 

 

Só estou passando para desejar ‘boa tarde e boa 

aula’. Precisam de alguma coisa? 

 

 A professorinha, com um riso amarelo no rosto, responde 

um tanto sem graça: “Sim, está tudo certinho... Estamos 

conversando sobre um artista africano, alguns grupos 

estão com imagens de suas obras, outros estão 

terminando algumas atividades sobre seu país de 

origem...”. Antes mesmo da professorinha terminar, a diretora 

foi entrando na sala, aproximou-se das crianças, e elas a 

interpelavam: “Você sabia que esse artista é um escultor?”, 

“Ele tem uma grande exposição em um museu africano”. 

O riso amarelo da professorinha se transformava em um riso 

largo e satisfatório. Um riso que rasura o rosto professoral; 

docência que rasura, com um giz colorido, os currículos 



 

 

petrificados (LOURENÇO, 2019). Mas o seu coração permanecia 

acelerado, pois ela se preocupava com a tal hierarquia na escola e 

quase explodiu quando ouviu da diretora: “Depois passa na 

minha sala para conversarmos”. A professorinha só acena 

positivamente com a cabeça, e a diretora vai se afastando até sair 

da sala. Volta, então, a se sentar no chão da sala com um dos 

grupinhos de crianças. 

 Mil e uma situações passam em sua cabeça! A 

professorinha fica um pouco aérea... Uma das crianças a cutuca, 

e ela volta a si; continua tecendo os processos aprendentes com 

sua maestria. “Aprendemos tanta coisa esse ano, mas o 

mais legal é quando estamos todos juntos fazendo algo 

como agora”, disse a criança. A professorinha a olha com feição 

de alegria, pois ela e as crianças compartilhavam as mesmas 

causas, eram testemunhas de suas (re)existências. Elas 

fortaleciam sua crença no mundo ao cuidarem umas das outras. 

 Ao sair da sala de aula, a diretora caminha lentamente e 

lembra de Dabondi, uma das personagens do escritor 

moçambicano Mia Couto, no livro “O bebedor de horizontes”. 

Dabondi era uma feiticeira tida como louca por enxergar além: 

“Não vejo com os olhos. Vejo com os sonhos” (COUTO, 2018, p. 

267). E, naquele momento, ela pensava que era assim que a 

professorinha via processos aprendentes: com os sonhos! A 

professorinha, junto às crianças, vislumbrava outros mundos 

possíveis para os processos aprendentes. “Quem poderia 



 

 

imaginar em juntar Matemática com História, 

formando a Mitolomática?”, indagava em seus pensamentos. 

 Então, a diretora lembrou ainda do primeiro dia de aula, 

em que a professorinha chegou atrasada na escola. “Como 

alguém se atrasa no primeiro dia? E era seu primeiro dia, 

de fato, com uma turma ‘para chamar de sua’”, pensava ela. 

Lembrança que fez cócegas em seu coração!  

 As linhas duras da maquinaria escolar nos perseguem, 

nos recortam, mas também sabemos que não poderíamos viver 

somente em linhas de fuga [será? Possivelmente, nunca 

saberemos]. Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997) chamam a 

nossa atenção: prudência! É necessário prudência para não 

criarmos linhas de destruição. Horários, normas, matrizes, 

listagens, planejamentos. Importa mesmo é o que fazemos com 

tudo isso. Aprisionamo-nos ou usamos a nosso favor? E nada 

disso faz sentido fora do coletivo. 

 

 

  



 

 

Imagem 1 – Sonhando juntos uma escola outra 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 Ao falarmos em coletivo, não podemos pensar em 

homogeneidade ou simples consensos, visto que estaríamos 

falando de um coletivismo abstrato e vazio. É preciso pensar em 

como podemos constituir modos de vida comunitários, constituir 

comuns em meio à articulação das singularidades. E o nosso 

grande potencial comum é a aposta na educação pública, gratuita, 

laica, inclusiva e de qualidade para todas e todos. Seguimos, 

assim, organizando modos de agir nos quais o outro não deve ser 

pensado a partir de suas insuficiências, mas a partir de sua 

potência em expandir as alianças (LOURENÇO, 2019). 

 



 

 

Imagem 2 – Construindo comuns por uma docência artista.

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 Continuando sua caminhada para a sala dos professores, 

a diretora é parada por uma criança com um abraço. 

 

“Que pena, né? O ano está acabando!” 

“Mas, você não quer as férias?” 

“Eu gosto tanto da escola. Vou sentir falta dos meus 

colegas, dos professores...” 

“E de mim? Não vai sentir falta?” 

“Muita!” 

 



 

 

 O abraço se alonga, aperta ainda mais... Um silêncio se 

espalha, mesmo com os burburinhos que ecoam pela escola. Ao 

soltarem-se, cada uma deixa um pouco de si com a outra. 

Agenciamentos afetivos, minoritários. É como se toda a 

comunidade escolar estivesse contida nesse abraço, pois somos 

sempre multiplicidade; somos outros sem que haja vários, 

conforme aprendemos com Gilles Deleuze. Alianças. 

Proliferação de afetos.  

 A criança vai beber água saltitando, e a diretora continua 

sua caminhada à sala dos professores. E, nesse caminho, seu 

pensamento vagueia em relação à força da escola pública para 

todos que a compõem. A escola pública como força expansiva dos 

movimentos de mundo, como espaços-tempos de fazer ver 

horizontes outros, como pontos de impulso, a partir dos 

quais possamos atravessar nossos esquemas sensório-motores 

(LOURENÇO, 2019). 

 Chegando à sala dos professores, a diretora encontra com 

alguns que estavam empolgados, relembrando as experiências do 

ano letivo. Partilhavam ali suas alegrias em ver crianças que 

iniciaram o ano cabisbaixas e que agora o brilho dos seus olhos 

toca-os como o sol da primavera, cheio de sutilezas, fazendo 

florescer a esperança do verbo esperançar, como outrora 

aprenderam com Paulo Freire.  

 



 

 

 

“Como é bom ver que a Estela fez amigos...” 

“Isso fez toda diferença para suas aprendizagens!” 

“Esse nosso olhar mais cuidadoso em relação às suas 

questões familiares também fez muita diferença” 

“Não há como pensarmos no seu processo de 

aprendizagem, sem pensarmos no que ela vive fora da 

escola” 

 

 É claro que, muitas vezes, há espinhos que se destacam 

mais que algumas flores. 

 

“É uma pena que com a Roberta não conseguimos nos 

aproximar tanto.” 

“O contato com a família, por exemplo, é muito difícil. 

Não conseguimos perceber que, de fato, há alguém que 

a acompanha fora da escola.” 

“Mas este ano ainda não acabou e ano que vem 

teremos mais uma chance. Continuaremos insistindo!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – A escola pública insiste 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 

  



 

 

Imagem 4 – (Bio)encontros 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 Dentro-fora. Relações que evidenciam a não 

existência de vidas pré-determinadas. Não estamos confinados, 

pois experienciamos processos de subjetivação dinâmicos 

operados por agenciamentos coletivos. Relações dentro-fora que 

se dobram ao infinito e não sabemos de antemão o que virá. Há 

apenas uma certeza: a de que precisamos de agenciamentos 

coletivos que prezem de maneira ético-político-estética pela vida 

em seu maior grau de potência. Independentemente de não 

sabermos de antemão o que podem essas relações, o esperançar 



 

 

permanece, pois implica esperar, mas não desistir [Paulo Freire 

vive!].  

 

A diretora 

lembrou dos medos 

que as crianças da 

turma da 

professorinha 

desenharam ao 

conhecerem a Lili. 

“Lembram da 

história ‘Os medos 

de Lili’?”. Talvez, 

precisemos pensar 

como uma das 

crianças aqui da 

escola: permitir que 

as estrelas 

transformem nosso 

medo, olhar para 

cima e criar coragem”. Estar na escola pública exige 

coragem! É preciso mobilizar forças ético-estético-políticas, 

coletivamente, para que o medo se dissipe e possamos sonhar e 

rir junto às crianças. Essas devem ser nossas máquinas de luta 
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Fonte: Acervo da autora. 

Imagem 5 – Lili vai à escola 



 

 

contra o desespero, a tristeza e até a morte, como o dramaturgo 

brasileiro Ariano Suassuna nos ensinou. 

 

“Vocês sabiam que uma das crianças, ao escrever a 

carta para Lili, perguntou: ‘você amanhece?’” 

“Como alguém pode amanhecer?” 

“Pode ter relação com esse lance da coragem ou até 

mesmo da esperança. O amanhecer pode ter a ver com 

se iluminar ou fazer algo novo.” 

“Estamos nos amanhecendo como professores?” 

  

 Os professores entram em relação com a ideia de 

amanhecer como iniciar algo e lembram da professorinha. A 

professorinha estava iniciando sua carreira como regente de 

classe, mas o mais interessante é que ela se amanhecia todos os 

dias. “Eu já tenho 27 anos de carreira no magistério, não 

sei se posso ainda amanhecer!”, disse uma das professoras 

ali presentes. E uma outra indaga: “Como não? Toda vez que 

vou à sua sala de aula ou encontro com sua turma pela 

escola, você está sempre lá acreditando nas crianças; 

acreditando em suas possibilidades de aprendizagem”. 

“É... É possível que eu ainda amanheça...”, responde a 



 

 

professora com os olhos fitados para cima, como se um filme 

passasse em sua memória. 

 E a diretora, ouvindo toda a conversa, pensa na força dos 

processos aprendentes produzidos naquele ano e em como ela 

também aprendia com os professores e as crianças. “É nesses 

agenciamentos que precisamos apostar, nessa 

constituição de comuns, na qual podemos encontrar um 

amigo em sua singularidade, como li certa vez em um 

livro”, pensamento que escapou pela sua boca. Os professores 

sorriram, concordando com a cabeça, pois todos sabiam como o 

ano foi difícil e que, sem as alianças produzidas, não seria 

possível compor processos aprendentes que potencializassem a 

vida na comunidade escolar. Esses mesmos autores do livro lido 

pela diretora afirmam que não podemos deixar de encarar a 

tormenta, a partir de movimentos mais sorridentes do que nunca 

(GUATTARI, NEGRI, 1987). É nesses movimentos que a 

comunidade escolar tem buscado embarcar. 



 

 

 A tormenta se expressa quando as escolas buscam apoio 

de diferentes setores, 

e não encontram 

respostas. Quando 

parcerias público-

privadas são 

produzidas não com 

o intuito de 

colaborar, mas de 

desqualificar o que 

produzimos no 

cotidiano escolar e 

em benefício das 

empresas, pois os 

“agentes parceiros” 

é que possuem as 

melhores soluções 

para os problemas 

que enfrentamos e, 

assim, por exemplo, têm seus impostos reduzidos. Quando 

enviam para as escolas formulários e mais formulários para 

serem preenchidos no final do ano, desconsiderando toda a 

demanda que possuem nesse período. Quando orientações 

urgentes são dadas apenas em cima da hora. Quando não há um 

investimento em formação continuada no horário de trabalho. 

Imagem 6 – Enfrentemos a tormenta 

Fonte: Acervo da autora. 



 

 

Quando o 1/3 do planejamento não é garantido aos professores. 

Quando o melhor salário se transforma em um dos piores.  

 Mesmo com toda essa tormenta e muitas outras, os 

sujeitos que compõem o cotidiano escolar estão lá, todos os dias, 

buscando brechas para dizerem NÃO à extração de suas forças 

subjetivas vitais, fazendo valer sua crença no mundo e 

principalmente nas crianças. “Tudo o que nois tem é nois” 

(Emicida). 

 A diretora sai da sala dos professores pensativa, pois 

entendia que não bastava dizermos NÃO. Lembrou-se de uma 

conversa que teve com a professorinha sobre quando ela encucou 

com as crianças a respeito do cuidado com o mundo. O NÃO, em 

diversas situações, é necessário. Mas, faz-se ainda mais 

necessário exercitar o pensamento com indagações 

do tipo: ao dizermos NÃO, que mundos outros inventamos e 

efetuamos? Traçamos linhas moleculares e de fuga em meio às 

linhas duras? Precisamos amanhecer, como o menino de Manoel 

de Barros, que carrega água na peneira, ou como o espírito de 

Tuahir, personagem de Mia Couto, que acredita que o sonho é o 

que faz a estrada permanecer viva.  

 A escola como campo movente no compartilhamento de 

subjetividades singulares. Subjetividades 

nômades que dobram, desdobram, redobram ao infinito nos 

encontros dentro-fora. Pintemos nossos medos como as crianças 



 

 

da professorinha em suas relações com Lili, para fazê-los fugir. 

Transformemo-los em sonhos. E se, ao invés de nos 

aprisionarmos no medo de, por exemplo, não cumprir com toda 

a listagem de objetivos de aprendizagem, partíssemos dos sonhos 

das crianças para compor experimentações na escola? E quais são 

os nossos sonhos como professorinhas de escolas públicas? 

Sonhamos com grades curriculares ou com a possibilidade de 

tecer aprendências como rendeiras que inventam pontos, 

(des)cruzam linhas? 

 

 

 

 

 

Não falamos de sonhos de quem 

adormece ou se desinteressa pela 

potência da vida. Falamos de sonhos que 

ativam nossa memória, ainda que 

acordados, que proliferam possíveis no 

plano de imanência. Sonhos que nos 

indicam fagulhas de uma escola 

metamorfoseante (LOURENÇO, 2019, p. 

20). 
 



 

 

 

 Em passos pensativos, a diretora sente a escola. Olha ao 

redor, diferentes intensidades compartilhadas ao mesmo tempo. 

O cheiro da merenda já se espalha pelo ar. “Diretora, você 

precisa provar o que fizemos hoje”, diz uma das cozinheiras. 

E assim vai a diretora experimentar a escola também em seus 

sabores. “É por isso que as crianças amam o que vocês 

fazem”, afirma ela após provar um pedaço do quitute que estava 

no prato. As merendeiras seguem seus afazeres com satisfação, e 

a diretora continua o caminhar para sua sala. A ideia de com-

Imagem 7 – Quais sonhos giram com a escola? 

Fonte: acervo da autora (2022). 



 

 

versar com a professorinha a perseguia, devido ser o seu 

primeiro ano como regente de classe. Não que já não tivessem 

trocado figurinhas e até mesmo com-versado de maneira longa, 

mas algo a mais precisava ser dito. 

 A diretora chega à sala; mal se ajeita e alguém já bate à 

porta: era a professorinha. Ela entra, e as duas se sentam uma de 

frente para a outra. A diretora podia sentir o pulso acelerado da 

professorinha e logo começa a falar: “Como é seu primeiro ano 

na escola, gostaria de saber se você tem noção do que você 

fez com as crianças?”, pergunta em tom sério. “Ah, eu acho 

que dei o meu melhor, diante das circunstâncias, porque 

não podemos deixar de pensar que estamos em um ano 

pós-pandêmico...”, começou a falar a professorinha quando foi 

interrompida pela diretora. 

 

“Esqueça a ideia de ‘pós-pandemia’ por um momento, 

pensa na sua relação com as crianças.” 

“Eu fiz o melhor que pude. Cumpri com os objetivos 

de aprendizagem da melhor maneira.” 

 

 Um riso desponta no rosto da diretora. 

 



 

 

“Não, você ensinou e aprendeu a sonhar com as 

crianças. Criou com elas novos horizontes, 

evidenciando outros mundos possíveis. Vocês 

aprenderam juntos a afugentar os medos”. 

  

 Os batimentos cardíacos da professorinha começam a 

desacelerar. Um vento arejou seu rosto, fazendo-a sorrir no canto 

da boca. Seu pensamento vagueia pelos graus de memórias-

lembranças que contribuíram com as atualizações de 

impulsos vitais nos processos aprendentes. Ela sabia que 

não era mais possível conceituar a escola simplesmente como um 

espaço onde professor ensina e aluno aprende. Aprendera com 

suas professorinhas da Educação Básica e do Ensino Superior a 

ser corajosa diante das macropolíticas despóticas e góticas. A 

escola, para ela, é lugar de vida. Vida repleta de intensidades e 

singularidades. Mas ela sabia também que tudo foi possível 

graças aos agenciamentos produzidos. E a diretora continua... 

 

Então, vou ler um trechinho do livro de um líder 

indígena que, a meu ver, tem relação com esse nosso 

com-versar: 

 



 

 

“Nosso tempo é especialista em criar 

ausências: do sentido de viver em 

sociedade, do próprio sentido da 

experiência da vida. Isso gera uma 

intolerância muito grande com relação a 

quem ainda é capaz de experimentar o 

prazer de estar vivo, de dançar, de 

cantar. E está cheio de pequenas 

constelações de gente espalhada pelo 

mundo que dança, canta, faz chover. O 

tipo de humanidade zumbi que estamos 

sendo convocados a integrar não tolera 

tanto prazer, tanta fruição de vida. 

Então, pregam o fim do mundo como 

uma possibilidade de fazer a gente 

desistir dos nossos próprios sonhos”.  

(KRENAK, 2020, p. 26-27) 
 

 Nos agenciamentos produzidos com as crianças, as 

famílias e os outros profissionais na escola, a professorinha 

afugentou o medo e sonhou. Um sonho múltiplo a favor das 

belezas da escola pública. Contou mais uma história, contribuiu 

com o adiamento do fim do mundo. Diretora e professorinha 

agora riem juntas. Riso como um pequeno gesto coletivo que faz 

passar um novo ar, uma des-contração. Contágios. Alianças. 

“Sejamos mais como Dabondi e como os indígenas”, pensa 

a diretora.  

 A professorinha agradece, aliviada. Seu relógio apitou; 

era hora de ir embora. Mas ela ainda permaneceu por alguns 



 

 

segundos compartilhando o riso com a diretora. “Um sorriso 

ainda é a única língua que todos entende” (Emicida). Um ano de 

muitas experiências, muitos encontros. Mas ainda há muito o que 

se experimentar, muito o que encontrar. “Será que estou 

pronta para o próximo ano?”, pergunta a professorinha. E a 

diretora, com tranquilidade, a responde: “Nunca estamos 

prontos, mas devemos estar abertos a novas histórias 

para continuarmos adiando o fim do mundo, fazendo 

fugir o medo, vendo a vida com sonhos e amanhecendo”. 
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