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Resumo 

Este artigo problematiza as relações de poder que, macro e micropoliticamente, atuam nos corpos 

coletivos potencializando uma vida em composição com forças heterogêneas no plano de 

imanência dos cotidianos escolares. Argumenta os lugares, os espaços e a ordem institucional que 

tomam corpo e possibilitam a constituição de coletivos articulados como políticas ativas. Dialoga 

com Deleuze, Guattari, Foucault, Agambem, Pelbart como intercessores teóricos, e a abordagem 

metodológica utilizada são as redes de conversações derivadas de encontros com professores de 

uma escola de educação infantil. Apresenta uma cartografia dos devires-afetivos de corpos 

coletivos que potencializam a vida em composição com forças heterogêneas no plano de 

imanência dos cotidianos escolares. Aposta num currículo como processo de conversação e ação 

complexa como forma de afetar e ser afetado na produção de cooperação para o trabalho coletivo. 

Conclui que, no desejo social da coletividade definida como um corpo político, se inscreve a 

perspectiva de currículo como composição de corpos engendrados por forças e fluxos conectados 

com a produção de subjetividades inventivas que escapam e vazam do controle. 

Palavras-chave: Currículos como corpos coletivos. Máquinas de guerra. Redes de conversações. 

Cotidianos escolares. 

 

 

Abstract 

This article problematizes the relations of power that, macro and micropolitically, act in the 

collective bodiespotentializing a life in composition with heterogenous forces in the plane of 

immanence of the school everyday life. It argues the places, the spaces and the institutional order 

that take shape and make possible the constitution of an articulated collective as active policies. 

It dialogues with Deleuze, Guattari, Foucault, Agamben, Pelbart as theoretical intercessors, and 

the methodological approach used are the networks of conversations derived from meetings with 

teachers of a kindergarten. It presents a cartography of the affective becoming of collective bodies 

that potentiate life in composition with heterogeneous forces in the plane of immanence of the 

school everyday life. It asserts a curriculum as a process of conversation and as a complex action 

to affect and be affected in the production of cooperation for collective work. It concludes that, 

in the social desire of the collective defined as a political body, the perspective of curriculum is 

inscribed as composition of engenderedbodies by forces and flows connected with the production 

of inventive subjectivities that escape and leak from control. 

Keywords: Curriculum as collective bodies. Machines of war. Conversation networks. Everyday 

school.  
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Introdução 
 

Este artigo objetiva problematizar as relações de poder que, macro e 

micropoliticamente, atuam nos corpos coletivos potencializando uma vida em composição 

com forças heterogêneas no plano de imanência dos cotidianos escolares. Busca 

argumentar sobre os lugares, os espaços e a ordem institucional que tomam corpo e 

possibilitam a constituição de coletivos articulados como políticas ativas, assim como 

questionar os conceitos e as práticas a partir das quais os corpos que habitam e/ou 

atravessam os cotidianos escolares são qualificados, passando pelas forças e fluxos que os 

modelam ou os criam. Usa como abordagem metodológica redes de conversações 

derivadas de pesquisa1 no cotidiano escolar com professores de uma escola de educação 

infantil do município de Vitória-ES, cujas expressões, registradas no diário de campo, se 

apresentam entremeadas ao texto como devires-afetivos de corpos coletivos, 

problematizando e potencializando uma vida em composição com forças heterogêneas no 

plano de imanência dos cotidianos escolares. 

Assim como uma gaivota que, buscando um peixe-alimento, se confunde com o mar, 

tornando-se indiscernível momentaneamente, os currículos e as escolas são atravessados 

por linhas existenciais que os enquadram em linhas molares, moleculares e de fuga, de tal 

modo que a configuração de um cotidiano escolar não nos é dada de imediato. Faz-se 

necessário cartografar as linhas de um dispositivo, entrando nelas (nas linhas) e se deixando 

atravessar para sentir e viver com o que habita e compõe a vida escolar. 

Explicitar, problematizar e superar as limitações desses cotidianos escolares como 

corpos coletivos orienta as práticas discursivas apresentadas nos entremeios de nossa 

argumentação como condição de sua potência de vida – a vitalidade propriamente dita desta 

escritatexto. Dessa vitalidade emana o poder que terá uma proposta de ativar a 

sensibilidade ao concentrado de forças que ela presentifica na subjetividade daqueles que 

a vivem e, por extensão, ativar a sensibilidade das forças que transbordam a cartografia 

vigente em seu entorno e exigem um trabalho de criação que redesenhe seus contornos. 

 
 
Os currículos como dispositivos pedagógicos e equipamento coletivo 
 

Deleuze (1999) conceitua um dispositivo como um conjunto multilinear, composto por 

linhas de natureza diferente, as quais não se delimitam nem envolvem sistemas 

homogêneos, mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em desequilíbrio e 

ora aproximam, ora afastam umas linhas das outras. 

As três grandes instâncias que Foucault (1985a, 1985b, 1987) sucessivamente 

distingue – saber, poder e subjetividade – não possuem contornos definidos; são, antes, 

cadeias de variáveis que se destacam umas das outras. É sempre por via de uma crise que 

será descoberta uma nova dimensão, uma nova linha. Pensa-se, assim, em termos de linhas 

que se movimentam. Há linhas de sedimentação, diz Foucault, mas também há linhas de 

“fissura”, de “fractura”. Desenredar as linhas de um dispositivo é construir um mapa, 
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cartografar, fazer um trabalho de reconhecimento de terreno, instalar-se sobre as próprias 

linhas; estas que não se detêm apenas na composição de um dispositivo, mas atravessam-

no, e, para conhecê-lo, mesmo que provisoriamente, deve-se atravessá-lo também 

(Deleuze, 1999). 

Em síntese, um dispositivo se constitui como um conjunto heterogêneo, que inclui 

virtualmente uma pluralidade de coisas, linguísticas e não linguísticas (discursos, 

instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas, etc.). Sendo 

assim, o dispositivo, em si mesmo, porta três características: é a conexão que se estabelece 

entre esses elementos; tem uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em uma 

relação de poder; é algo como uma “rede”, porque inclui em si a episteme que, para 

Foucault, é aquilo que, em uma certa sociedade, permite distinguir o que é considerado 

como um enunciado científico daquilo que não é científico, aquilo que é visível do não 

visível, aquilo que é aceito como enunciado e o que não deve ser dito, pois é interdito. 

Para Agamben (2005), dispositivo é um termo técnico decisivo na estratégia do 

pensamento de Foucault, que o usa com frequência, sobretudo desde a metade dos anos 

1970, quando começa a se ocupar daquilo que chamava de “governabilidade” ou “governo 

dos homens”. 

Assim, o que define os dispositivos com os quais temos que lidar na fase atual do 

capitalismo é que eles já não agem nem pela produção de um sujeito, nem pelos processos 

que podemos chamar de dessubjetivação. O que acontece nesse momento é que os 

processos de subjetivação e os de dessubjetivação aparecem reciprocamente indiferentes e 

não dão lugar à recomposição de um novo sujeito. Aquele que se deixa capturar no 

dispositivo “telefone celular”, qualquer que seja a intensidade do desejo que o tenha 

impulsionado, não adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas somente um número por 

meio do qual pode ser provavelmente controlado; o espectador que passa as suas noites 

diante da televisão não recebe mais, em troca da sua dessubjetivação, que a máscara 

frustrante ou a inconclusão no cálculo de um índice de audiência. Dessa forma, observa-

se, de modo crescente, a futilidade daqueles discursos bem-intencionados sobre a 

tecnologia, os quais afirmam que o problema dos dispositivos se reduz àquele de seu uso 

correto. Esses discursos parecem ignorar que todo dispositivo corresponde a um 

determinado processo de subjetivação (ou, neste caso, de dessubjetivação), e aqueles com 

discursos similares tendem a ser a expressão do dispositivo midiático em que estão 

capturados (Agamben, 2005). 

As sociedades contemporâneas se encontram como corpos inertes atravessados por 

gigantescos processos de dessubjetivação, o que não corresponde a nenhuma subjetivação 

real. Sendo assim, o eclipse da política pressupunha sujeitos e identidades reais (o 

movimento operário, a burguesia, o movimento sindical, o movimento estudantil, etc.), ou 

seja, uma pura atividade de governo não visa a outra coisa senão à reprodução de uma 

mesma máquina governamental. Daqui, sobretudo, há singular inquietude do poder 

exatamente no momento em que se encontra diante do corpo social mais dócil e frágil de 

que se tenha notícia na história da humanidade. E paradoxalmente o inócuo cidadão das 

democracias pós-industriais executa pontualmente tudo o que lhe é dito para fazer e deixa 



 
JANETE M. CARVALHO; SANDRA K. DA SILVA e TANIA M. Z. G. F. DELBONI 
 
 

 
804 

que os seus gestos cotidianos, como a sua educação e a de seus filhos, sua saúde, seus 

divertimentos, suas ocupações, sua alimentação e seus desejos, sejam comandados e 

controlados por dispositivos nos mínimos detalhes. Quanto mais os dispositivos difundem 

e disseminam o seu poder em cada campo da vida, mais o governo se encontra diante de 

um elemento inapreensível, em que a presa mais se submete docilmente a ele. Isso não 

significa que ele represente, em si mesmo, um elemento revolucionário, tampouco possa 

deter ou ameaçar a máquina governamental. 

Sendo assim, o problema da profanação dos dispositivos – isto é, da restituição ao uso 

comum daquilo que foi capturado e separado de si – é, por isso, tanto mais urgente 

(Agamben, 2005). Na escola, a vida não é outra que a própria vida produzida no tecido 

doentio da sociedade. À luz da penumbra que aparentemente esses dois atores evocam, 

parecemos desabitados de esperanças: o tecido doentio se alastra, não apenas criando 

perturbações, mas fazendo-se norma. É o “estado de exceção” descrito por Agamben 

(2014, p. 25) como aquele “[...] próprio espaço no qual a ordem jurídico-política pode ter 

valor” – valor em efetivar e valor em suspender. A vida, nessa ordem, parece sempre à 

mercê de um juiz, de um soberano, de quem lhe diga se é válida ou não, legítima ou não, 

defensável ou não. 

Ordenada por essa lógica, a biopolítica2 contemporânea parece assaltar a vida em todo 

lugar. Como Pelbart (2011) afirma, é a vida, em todo lugar, que é pega no pulo e curvada 

subalternamente. As escolas parecem nos lembrar dessa vida controlada, vida vivida em 

biopoder – crianças adentram a escola e automaticamente parecem deixar de ser crianças. 

Em um movimento quase imperceptível, as crianças – potência de vida, como devir –, ao 

adentrarem o plano organizacional da escola, a dimensão política de sua vida parece ser 

sequestrada para introduzi-las num jogo identitário. Nos corpos das crianças é introjetada 

uma identidade apriorística da instituição escola – a criança torna-se, com efeito, aluno e 

estudante e carrega consigo toda uma carga de valores e signos dessa nova identidade da 

qual precisa dar conta (Carvalho; Roseiro, 2015). 

Nesse contexto, inserimo-nos na escola pública – apesar de considerarmos que a vida 

nua não é característica somente do tratamento dado às crianças das camadas populares que 

frequentam as escolas públicas, considerando que todas as crianças são submetidas ao 

funcionamento do dispositivo pedagógico geral – movidos por uma problemática que nos 

afeta no lugar de docentes: como a vida escolar se conecta com a produção de processos 

de significância e de subjetivação de alunos e professores de escolas públicas, em suas 

possibilidades de composição de vida nua ou vida política? 
 

Fico pensando o tanto de “nãos” que verbalizamos para os nossos alunos: “Não 

pode subir no escorregador, você vai se machucar, não pode isso, não está na 

hora de brincar!” Recordo-me da letra da música que diz: “vamos nos permitir, 

pois não há tempo que volte amor!” Essa música cai como uma luva para nós! 

Estamos precisando ouvir mais isso! É impressionante como a gente se prende 

a um modelo de escola e pensa que tem que ser dessa única forma e não se 

permite experimentar e inventar outras maneiras de se fazer professor, não 
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permitindo, nem mesmo, que as crianças sejam crianças e que vivam 

intensamente as infâncias3. 

 

A fala repleta de emoção dessa professora liberou uma carga de desterritorialização 

provocando o desalojar de pensamentos. Mesmo com apenas trinta minutos reservados para 

a formação, as professoras começaram a expressar os seus diferentes modos de se 

constituírem professoras e de produzir escolas nas escolas por meio das múltiplas 

experimentações e relações estabelecidas no corpo coletivo, rompendo, assim, com os 

processos de padronização e engessamentos de corpos e ações. Nessas redes de 

conversações, encontramos a abertura de espaços para os espaços lisos inventarem as ações 

coletivas educativas. 
 

Vivemos em uma sociedade que está produzindo medos, é padronização de 

tudo. Os pais dessa escola têm medo de a criança não aprender, não socializar 

com os amigos, não serem aceitas. Nós também temos medo: do aluno não se 

alfabetizar, da remoção [risos], de ir para uma escola que não comunga com as 

nossas ideias. E, se a gente não responde às expectativas? Esses dias, uma mãe 

comentou que estava dando um remédio fitoterápico para o filho e todo mundo 

quis saber o nome, querendo fazer o mesmo. A caixa da produção vem 

empacotada e com manual de instrução de como tem que ser e fazer. Fica difícil 

até para pensarmos o que podemos ser ou fazer e pensar que escola desejamos 

para os nossos alunos. 

 

Na minha sala tem uma criança que não sabe perder. Ela tem um excelente 

desenvolvimento, mas só se agrupa com quem costuma ganhar nas brincadeiras 

e jogos. Fui conversar com a mãe da criança e perguntei se ela já tinha 

observado isso. A mãe disse que sim e que ela também tinha essa característica. 

Mas, é tão forte, que, quando ele perde na brincadeira, ele quer logo justificar o 

motivo: ‘é porque eu caí!’. Ele forja um ‘acidente’ para justificar a sua perda. 

A criança nem pode ser criança, nem pode errar, quanto mais perder. Vemos 

algumas crianças com atitudes de adolescentes, pois não tem sido permitido 

para elas viver livremente a infância. Tem hora para tudo. Acho que temos que 

questionar: Porque temos produzido isso? Por que estamos agindo assim? Que 

práticas educativas desejamos para os nossos alunos? 

 

Masschelein e Simons (2013) apontam a necessidade de defender a escola e 

evidentemente os escolares. Entretanto, argumentam sobre a dificuldade em face da 

pedagogização tanto da escola quanto da sociedade que, orientada pelos interesses da 

maquinaria capitalística, foca uma formação estreita voltada para os interesses do capital e 

da formação dos futuros cidadãos docilizados. Nesse sentido, perguntam: em uma 

sociedade pedagogizada, por que a escola precisa ser defendida, se ela colabora como 

aparelho de governo dos homens, como equipamento coletivo a serviço da dominação? 

Segundo Carvalho e Gallo (2017), o equipamento coletivo refere-se a relações regidas 

por automatismos e repetições dos comportamentos de seus integrantes, funcionando como 
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uma usina de modelagem subjetiva presente no extenso corpo social e, portanto, como uma 

usina de modelagem social composta por muitas máquinas de poder funcionando, mas 

todas replicando processos de dessubjetivação e/ou sujeição social. 

Para Guattari (1985), os equipamentos coletivos não são apenas as instituições, os 

escritórios, as circulações, as transmissões de ordens e de informações, mas também, e 

principalmente, uma modelagem de atitudes, de rituais de submissão impostos por meio de 

múltiplos componentes semióticos. 

Sendo assim, poderia a escola agir num sentido de oposição, de resistência e/ou de 

modo insurrecional ao estabelecido? 

 
 
Os currículos como máquinas de guerra 
 

Definimos “máquina de guerra” como um agenciamento linear construído sobre linhas 

de fuga. Nesse sentido, a máquina de guerra não tem, de forma alguma, a guerra como 

objeto; tem por objeto um espaço muito especial, espaço liso, que ela compõe, ocupa e 

propaga. O nomadismo é precisamente essa combinação máquina de guerra – espaço liso. 

“Uma máquina de guerra pode ser revolucionária, ou artística, muito mais que guerreira” 

(Deleuze, 1992, p. 47). 

Embora o senso comum tenha o hábito de pensar a máquina de guerra como um 

subproduto do aparelho de Estado, Deleuze e Guattari (1997, p. 12) enfatizam a diferença 

radical, de natureza, entre esses dois polos e anunciam que “[…] a máquina de guerra é 

exterior ao aparelho de Estado”. Para os autores, a máquina de guerra não se refere ao 

aparato militar que um Estado é capaz de construir para se opor a seus inimigos internos 

ou externos; a máquina de guerra é sempre exterior às diversas formas de Estado surgidas 

ao longo da história. 

A tese da exterioridade4 da máquina de guerra significa simultaneamente que não se 

concebe o Estado sem uma relação com um fora de que ele se apropria sem poder reduzi-

lo (a máquina de guerra institucionalizada como exército) e que a máquina de guerra se 

relaciona, de direito, positivamente com um agenciamento social que, por natureza, nunca 

se fecha sobre uma forma de interioridade. Portanto, não há dicotomia entre máquina de 

guerra e aparelho de Estado, e sim tensões, atrações, aproximações e rupturas. 

Para Deleuze e Guattari (1997), a própria atividade de pensar implica a existência de 

uma máquina de guerra. O movimento de colocar o pensamento em relação imediata com 

o fora, com as forças do fora, significa fazer do pensamento uma máquina de guerra 

diferente do modelo gerado pelo Estado de redução ou subordinação do pensamento, que 

o objetiva a uma forma de interioridade que remete a formas de racionalidade. 

A presença de um devir problematizante ameaça tudo aquilo que é da ordem do saber 

como conquista ou posse. Enquanto o aparelho de Estado limita o elemento-problema para 

subordiná-lo a um teorema com suas proposições demonstráveis, a máquina de guerra é o 

paradigma da experimentação. 
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Para Foucault (1985), o problema ético consiste em responder à questão: como se pode 

praticar a liberdade? Sendo assim, a ética seria a prática racional e refletida da liberdade, e 

a liberdade a condição ontológica da ética. Os ecos foucaultianos são bastante persistentes 

e profundos, em particular, na visão dos exercícios e práticas de si que permitem certa 

libertação das práticas de governo e certo exercício prático da liberdade por meio do 

cuidado de si. Assim, a vida do sujeito como exercício e o trabalho sobre si de quem não 

quer ser governado pelo outro apareceriam como o fundo da vida escolar de experimentos 

e exercícios com outros, de exercícios de pensamento para pensar de outra maneira, para 

ver o mundo de outra forma, para habitar e atentar para outros mundos. 

Poderíamos, então, pensar currículos nos cotidianos escolares como máquina de guerra 

que implica um vetor de desterritorialização? 
 

Os pais querem mesmo é que os alunos façam muita atividade, que tenha livro 

didático com as disciplinas bem compartilhadas, com aulas de português, de 

matemática, pois é esse o único modelo de escola que conhecem. Eles não 

entendem que é possível a articulação da aprendizagem com o brincar, então, 

eu tive que explicar para eles como as crianças aprendem. Os pais das nossas 

crianças precisam compartilhar com o que pensamos e desejamos para as 

infâncias e para as escolas. Precisamos ampliar os espaços-tempos para 

falarmos com as famílias do que é a vida nessa escola, da potência de vida desse 

CMEI. 

 

Estamos vivendo um momento muito tenso, pós-greve. Como podemos 

registrar as enunciações das crianças, das professoras e das famílias? Os poucos 

pais que vieram nas reuniões já têm uma força política que, no momento, 

estamos precisando. Acho também que nós, professores, precisamos nos 

fortalecer, precisamos conversar mais, para a gente não se constranger diante 

das ações, para que a gente possa falar das nossas apostas e nossas crenças. 

Teremos nessa semana o debate sobre o livro didático para a Educação Infantil. 

Quem vai comigo? Precisamos ir e dizer “Não ao livro didático na educação 

infantil”, que só servirá para encher o bolso das editoras. 

 

Falamos da inclusão dos negros e de todas as diferenças. Como é difícil lidar 

com pessoas que tem modos de vida diferentes dos nossos. Na minha sala tem 

uma criança com necessidades educativas especial, e penso que se ela está 

naquele espaço, não tem que sair da sala para trabalho extra. Nós já temos 

crianças que rotineiramente estão em diversas salas, por que nesse momento ela 

está precisando fazer esses deslocamentos? Ou seja, por que ainda separamos 

por idade? Os pais questionam: eles se misturam? Eles não sabem o quanto 

esses encontros são potentes. Estamos vendo como esse modelo de seriação, 

dos alunos estarem reunidos por faixa etária não necessariamente precisa ser 

assim o tempo todo. Outras possibilidades estão sendo pensadas. E nas reuniões 

de pais isso aparece também, os pais acham interessante que as crianças 

começam a querer levar amigos de outras salas para as suas casas também. Nós 
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temos uma criança que adora ficar perto do extintor de incêndio e agora está 

descobrindo outros deslocamentos. Como podemos compor com essas 

enunciações das crianças, essa experimentação que essa criança pratica? 

Precisamos conversar com as famílias e perguntar: como as crianças enunciam 

as experiências que elas experimentam? 

 

De algum modo, já estamos fazendo isso. Outro dia entrei na sala e falei com 

as crianças: Aurora, a diretora, quer saber como é a nossa turma: Eles disseram: 

Somos bagunceiros. Ela quer saber quem precisa de ajuda? Eles responderam: 

acho que ninguém precisa de nada não. Só a professora [risos]. 

 

Os corpos coletivos, em meio às redes de conversação, potencializam a vida em 

composição com forças heterogêneas no plano de imanência, em um processo de invenção, 

que provoca deslocamentos nos movimentos curriculares. 

Em meio às tentativas de modelização e padronização, há possibilidades de rompermos 

com os mecanismos de aprisionamento. Há sempre uma coexistência entre essa captura e 

a emergência de linhas de fuga desterritorializantes. Entremeados aos processos de 

territorialização, de maquinarias e maquinismos, há sempre possibilidade de 

desterritorialização, de produzir agenciamentos como invenção: considerando-a “[...] um 

conjunto de singularidades e de traços extraídos do fluxo – selecionados, organizados, 

estratificados – de maneira a convergir (consistência) artificialmente e naturalmente” 

(Deleuze; Guattari, 1997, p. 88). 

Para Deleuze e Guattari (1997), a própria atividade de pensar implica a existência de 

uma máquina de guerra. O movimento de colocar o pensamento em relação imediata com 

“o fora”, com as forças “do fora”, significa fazer do pensamento uma máquina de guerra, 

diferente do modelo gerado pelo Estado de redução ou subordinamento do pensamento, 

que o objetiva a uma forma de interioridade que remete a formas de racionalidade.  

Quando o currículo nos cotidianos escolares se constitui em máquina de guerra, 

mobiliza e libera uma carga de nomadismo ou de desterritorialização, “[…] duplica o 

migrante como um nômade que o acompanha, ou com um nômade potencial que ele está 

em vias de tornar-se, para além de uma forma-Estado” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 59). 

Implica uma variabilidade das direções, de pensamentos cambiantes. O currículo como 

máquina de guerra volta-se contra a forma sujeição/servidão, em direção a modos de 

liberdade (Foucault, 1985, 1998), como essência do ato educativo e, portanto, da escola 

divergente do equipamento coletivo dominante. 

 
 
Afetos e relações de composição de corpos 
 

O currículo nômade, como máquina de guerra no cotidiano escolar, assume a ideia da 

potência de ação coletiva, tomando seus intercessores como hipótese principal de que essa 

“potência” depende fundamentalmente da capacidade de indivíduos e grupos se colocarem 

em relação para produzir e trocar conhecimentos. Produz-se, então, o agenciamento de 
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formas-forças comunitárias, a fim de melhorar os processos de aprendizagem e criação nas 

coletividades locais e no interior de redes cooperativas de todo tipo. 

Desse modo, ao focarmos as práticas discursivas no cotidiano escolar, as entendemo-

las inseridas em todo um esforço coletivo, envolvendo a participação de múltiplos agentes 

sociais que, direta ou indiretamente, contribuem para a melhoria das condições de vida de 

indivíduos e populações. Entendemos também que a dimensão política se efetiva pelos 

fluxos de conhecimentos, linguagens e afetos, enfim, em redes de trabalho informativo, 

linguístico e afetivo que ocorrem buscando a emergência de outra concepção de público, 

coletivo e currículo. 

Sendo assim, mesmo focando nosso trabalho no cotidiano escolar e no currículo tecido 

nesse espaço-tempo, ressaltamos que ele deve ser visualizado como um elemento integrado 

a todas as redes mais amplas de trabalho social que, direta e indiretamente, se enredam com 

os processos de produção de subjetividades na sociedade capitalista. 

Nesses processos de produção de subjetividade no capitalismo maquínico, observa-se 

a transformação da vida em mercadoria e a captura das forças em fluxos dos corpos, 

impondo aos corpos uma intensa produção de percepções e desejos. 

A relação é plural com o mundo externo. A pele é limite que separa o homem do 

mundo que o cerca, mas vivemos dessa troca. Quanto mais amplos seus modos de agir, 

quanto mais complexos os movimentos, maiores serão suas afecções. Por ser muito 

complexo, o corpo humano é capaz de muitas coisas; por ser composto por várias partes, 

ele é capaz de ser afetado e de agir de muitas formas. A relação do indivíduo consigo, assim 

como com os corpos exteriores, jamais será simples, mas múltipla e diversificada. 

Na visão de Espinosa (2007), pelo conatus5, como esforço e/ou potência de agir, os 

indivíduos se definem pela variação incessante de suas proporções internas de movimento 

e repouso, ou variação de sua força interna para a conservação, de sorte que o esforço de 

autoconservação visa a manter a proporção interna no embate com as forças externas, pois 

elas podem destruí-los, como também auxiliá-los a regenerar-se e a crescer. 

O corpo humano, segundo Espinosa (2007), é um indivíduo extremamente complexo, 

composto de vários corpos, cada um dos quais também muito composto. Graças a essa 

complexidade, ele é apto a afetar e ser afetado de diversas maneiras pelos corpos exteriores, 

sendo capaz de reter essas afecções, isto é, as modificações nele causadas por essas 

interações. Assim, os corpos complexos são produzidos pela integração de corpúsculos 

simplíssimos, segundo diferentes proporções de movimento e repouso; por isso, são 

indivíduos concretos que se definem como conatus, o qual, além de pressupor um sistema 

de movimento e de repouso individual interno e sua relação com o exterior, supõe, 

sobretudo, o corpo como singularidade complexa. Isso determinará a capacidade de cada 

conatus para relacionar-se com a pressão externa, produzida por outros corpos tão 

complexos quanto o seu. 

O corpo é um leque de possibilidades. Tais possibilidades múltiplas estão, na 

atualidade, anestesiadas. Os corpos tendem à passividade e/ou aos afetos tristes, e, sendo 

assim, torna-se urgente, no cotidiano escolar, ampliar as perguntas de Espinosa (2007): 

sobre o que pode um corpo? Quais sensações experimentamos com nosso corpo? 
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Experimentamos sozinhos ou no coletivo? Compomos com outros corpos uma vida 

coletiva? Nesse contexto, questionamos às professoras: que afetos expandem e/ou reduzem 

a potência coletiva na escola? 
 

O diálogo é o que mais nos potencializa, quando conseguimos ser escutadas. O 

respeito à diferença; a afetividade e todo tipo de incentivo que potencializam o 

fazer docente; a heterogeneidade; crianças com faixa etária diferentes. 

 

São as ideias compartilhadas com a contribuição de todos; planejamento 

coletivo, não só para produção dos eventos e ou datas comemorativas, mas para 

pensar todas as nossas práticas. Todas as ações pedagógicas precisam ser 

pensadas coletivamente. Discutir e rediscutir as nossas concepções de infância, 

de educação, de aprendizagem, de currículos. 

 

Estamos com as crianças que são as nossas principais potências. A criança vem 

para escola com as suas singularidades. O que nos potencializa são os encontros, 

as parcerias. O bom relacionamento. A participação e envolvimento das 

famílias nos projetos que realizamos com os alunos. 

 

O que nos despotencializa é o individualismo, a resistência à mudança, o medo 

de arriscar, o preconceito, o autoritarismo. Saímos de uma greve recentemente. 

E esse autoritarismo nos causa pânico, raiva. A forma que estamos sendo 

tratadas nos indigna: o desrespeito. 

 

A falta de recursos, a falta de pessoal de apoio, a falta de organização e de 

estrutura física, o engessamento de professores por falta de incentivo da equipe 

gestora, isso nos desanima. 

 

Estamos desencantados, quando estamos atuando de forma mecanizada, isso 

tira a nossa potência. Quando estamos sem grupo, a insatisfação é muito grande, 

adoece. Estamos aqui juntas e atentas às relações de poder. Imagine se não 

estivéssemos aqui reunidas! Se não houvesse espaços de discussão, onde vamos 

falar de tudo isso? 

 

Como fazer diferente? Não tem como fazer diferente? Eu tenho 20 anos de 

profissão. Tem muita gente que só sabe reclamar. Por mais que tenhamos 

movimentos de controle, vejo que temos também resistência. Eu acredito no 

nosso trabalho. Pensar coletivamente exige tempo, disposição e muita 

disponibilidade. Há pessoas que não aceitam mudar a rotina, não aceitam o 

novo, até que dia vai ficar assim? Pessoas assim pensam apenas no individual e 

não no coletivo. 

 

Junto com objetos e sujeitos, há um plano de forças, de relações que compõem o real 

social de modo aparentemente tão verdadeiro quanto o espaço-tempo que nos toca, mas tão 
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mutável quanto a nossa percepção em relação a ele. O que toca são forças. Sempre há um 

conjunto de forças agindo em um lugar e o transformando a cada instante. 

Assim sendo, torna-se, cada vez mais necessário, numa micropolítica do corpo, que se 

enfatize a dimensão sensível e inacabada que é própria dos seres vivos, como afirmam 

Guattari e Rolnik (1986, p. 127): “A questão micropolítica [...] diz respeito ao modo como 

se cruza o nível das diferenças sociais mais amplas (que chamarei de ‘molar’), com aquele 

que chamarei de molecular”. E prosseguem: “Parece difícil, mas é preciso simplesmente 

mudar a lógica [...] as lutas sociais são ao mesmo tempo molares e moleculares” (p. 127). 

Rolnik (2008) enfatiza que a ação micropolítica interfere na cartografia social 

dominante e na realidade sensível e, na maior parte das vezes, invisível, que é fruto da 

presença da alteridade, da capacidade de diferir que não cessa de afetar os nossos corpos. 

A operação própria da ação macropolítica intervém nas tensões que se produzem na 

realidade visível, estratificada, entre polos em conflito na distribuição dos lugares 

estabelecidos pela cartografia dominante num dado contexto social (conflitos de classe, 

raça, etnia, religião, gênero, etc.). 

A ação macropolítica inscreve-se no coração desses conflitos, num combate por uma 

redistribuição de agenciamentos e lugares, visando a uma configuração social mais justa. 

Já a operação própria à ação micropolítica intervém na tensão da dinâmica paradoxal entre, 

de um lado, a cartografia dominante com sua relativa estabilidade e, de outro, a realidade 

sensível em constante mudança, efeito da presença viva da diferença como campo de forças 

que não param de afetar nossos corpos e nos forçam a criar, de modo a dar expressividade 

à realidade sensível que pede passagem (Rolnik, 2008). Porém, não se trata de opor o 

individual ao coletivo, o corpo orgânico ao “corpo sem órgãos” (CsO)6, mas construir um 

espaço de abertura intensiva a outros possíveis atuais e virtuais. 

 
 
Corpos articulados em forças de contágio proliferando currículos 

coletivamente orientados 
 

Incrementar a inteligência coletiva significa melhorar os processos de aprendizagem e 

criação nas coletividades locais, constituindo redes cooperativas de todo tipo, organizadas 

e vividas por corpos articulados em forças de contágio para a produção de currículos 

orientados para o coletivo. 

Para Rancière (2009), uma comunidade política não é simplesmente como um grupo 

de indivíduos governados por um poder, visto que precisamos pensar a comunidade como 

um organismo animado. Concordamos que, na qualidade de organismo animado, a política 

precisa ser afirmada como ação coletiva nos espaços-tempos públicos e, nestes, os 

educativos. 

Partimos desse ponto de vista, ou seja, do pressuposto de que a constituição de 

currículos coletivamente orientados no cotidiano escolar pode estar na origem de uma nova 

racionalidade, assim como do desejo de que essa constituição avance à medida que, pela 
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linguagem, conhecimento, afetos e afecções, se introduzam experimentações e exercícios 

de solidariedade cada vez mais vastos. 

Conforme vimos, para Espinosa (2007), a afecção de um corpo (envolvendo tanto a 

dimensão física como o mundo das ideias) pode produzir aumento ou diminuição da 

potência de agir e, dessa forma, do ponto de vista dos afetos (bons e maus encontros), a 

distinção entre paixões tristes e paixões alegres remete a uma distinção entre paixões e 

ações; mas as ações são baseadas não na servidão, mas na compreensão obtida pelas noções 

comuns e pela intuição intelectual, ou seja, pelo uso da razão. Portanto, razão, afetos e 

afecções estão intrinsecamente relacionados, pois, pelas afecções, podemos aumentar 

nosso grau de compreensão e, escapando das paixões e da alienação, produzir ações 

reflexivas sociais e comunitárias (constituição do comum). 

Sendo assim, é necessário evitar a mutilação da alegria de aprender, do prazer de criar 

nas salas de aula das escolas, e, nesse sentido, devemos explorar o currículo como um 

“acontecimento” vivido nele mesmo. O currículo muda à medida que nos envolvemos nele, 

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 nem normalizado. 

Assim, falar sobre o cotidiano escolar e currículo como coletivo atravessado por 

linguagens, conhecimentos, afetos/afecções implica acompanhar movimentos que vão 

transformando a cultura da escola e fortalecendo a criação coletiva e individual, ou seja, 

para o questionamento dos “possíveis” do coletivo escolar constituir-se nas dimensões 

pessoal, profissional e coletiva de forma processual e relacional (Carvalho, 2009). 

Postulamos, nesse sentido, que partilhar uma experimentação com grupos por meio de 

conversações entre professores e estudantes favorece a constituição de “bons encontros”, 

funcionando as conversas como um operador do aprender e ensinar que envolve uma 

produção de um corpo de importância política social na produção de subjetividades; 

portanto, conversação como intercessora de encontros potentes de criação e 

compartilhamentos de saberes e como fluxo propulsor da potencialização de 

agenciamentos coletivos de linguagem e diferenciação de subjetividades concretizadas em 

práticas de linguagens e afetos /afecções (teatro, dança, música, poesia, literatura, etc.) em 

variados formatos de socialização de modos de experimentação do currículo no cotidiano 

escolar. 

Importa ressaltar que a conversação é aqui entendida num sentido mais abrangente não 

se refere somente ao falar, mas também ao escrever, ler, narrar, etc. Portanto, a fala, a 

leitura, a narrativa extensiva e intensiva no encontro entre os corpos coletivos fortalecem 

os laços de constituição de comunalidades educativas expansivas, pois, para Deleuze e 

Guattari (1997), o caráter extensivo indica o movimento e o campo de visibilidade de uma 

experiência; e o intensivo, a esfera de dizibilidade, dos afetos que sustentam, pelos “bons 

encontros”, a grupalidade e o caráter potencial da máquina de guerra contra a redução da 

experiência ao que está formulado como concepção e/ou poder dominante7. 

Para isso, torna-se necessário lutar com as palavras na leitura, na escrita e na dialogia. 

Trata-se de formar por conversações e rachar as palavras para acionar um processo 
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educativo diferencial, aberto às possibilidades libertárias de viver e afirmar a 

singularização nos planos estético, ético e político das existências (Lemos et al., 2016). 

Conversações, problematizações com o outro no falar, ler e escrever constituem modos 

de agenciar a solidariedade e a amizade e a produção coletiva dos saberes nos encontros de 

aprender-ensinar entre professores e estudantes. Os modos de produzir, divulgar, publicar 

saberes dizem de uma forma política, econômica, cultural, de uma determinada sociedade 

e suas formas de subjetivação e maneiras de organizar o trabalho: como dispositivo 

pedagógico para docilizar os corpos; como máquinas de guerra que forjam trocas e 

deslocamentos que Corrêa (2013) denomina tráfico de ideias, de compartilhamento de 

empiria e conceitos. 

Enfim, cabe-nos perguntar: sobre quais efeitos produzem o experimentar/usar o 

pensamento, que produz a intercessão inventiva das conversações com um coletivo que ao 

mesmo tempo forma e se forma? Como acontece essa conversação de um e de muitos, no 

movimento da enunciação coletiva? 
 

Vejo como nós, professoras, precisamos nos unir. Se estamos unidos, tudo fica 

mais fácil. Eu tenho sentido falta porque trabalhei em uma escola que nós 

planejávamos juntos. Eu gostaria que aqui também tivesse essa oportunidade. 

Na outra escola, a gente planeja coletivamente, sinto que aqui precisamos fazer 

mais isso. Podemos tentar fazer? Vou dizer como conseguimos nos organizar lá 

[...]. Outro ponto importante é o clima para a interação. E isso vai depender de 

todos nós. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Temos que cuidar da gente 

para estarmos bem com os outros. A pessoa tem que querer estar aqui. 

 

Fabulações são importantes, mas a mediação é imprescindível. Nas minhas 

fabulações, a primeira coisa que eu faria em relação à educação infantil era 

quebrar essa marcação dos espaços-tempos. Mudar para outro modelo de tempo 

e espaço. Quando percebemos que não está funcionando, podemos mudar. Será 

que essa escola pode ser diferente? Queremos fazer um PPP [projeto político-

pedagógico] que seja realizado. Eu já tive alunos com faixas etárias diferentes 

na mesma sala, em outra escola. A gente fala dar voz às crianças, mas temos 

que dar voz aos pais também. 

 

Essas conversas/narrativas processuais são modos de expressão criados no contágio de 

experimentações com o processo de formação compartilhada que evidencia o caráter 

coletivo e político da linguagem, que deixa de ser um sistema de representação e/ou de 

pensamento fechado para dar lugar ao pensamento inventivo. 

Ao envolver relações de saber, poder e subjetivação (presentes tanto no pensamento 

representacional clichê modelado como no pensamento em movimento não dogmático), o 

grupo se torna um dispositivo de invenção de saberes e de relações potentes produtoras de 

modos de resistência e existência. A enunciação passa a ser coletiva e forma um rizoma, 

uma teia de forças que ganham o mundo e afetam outros corpos em relação e em tempos e 

espaços outros. 
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Assim, a produção coletiva de saberes pauta-se em conversas coletivas que ocorrem 

no processo de ensinar-aprender, nas experiências, na composição de corpos em ação. 

Traçados educativos construídos tendo a parceria como dispositivo sustentam encontros 

que permitem um aumento da potência de agir. 

Falamos de um entrecruzamento de forças, movimentos e enunciações que ocorrem 

nos entremeios de uma política de fabricação de saberes, em termos de poderes afirmativos 

da potência de vida como criação. Portanto, de desconstruir o que é considerado uma 

essência da prática educativa: a palavra de ordem verticalmente orientada; a autoria 

individual; e a vida refletida nas práticas e publicações como lugares de autoria marcada. 

 
 
Concluímos com as forças dos processos inventivos dos corpos coletivos 

que pulsam nas escolas 
 

Privilegiar a política dos encontros significa entender currículos para além dos 

processos de aprender-ensinar da condição de algo solitário, individual, pessoal e da ordem 

da interioridade de uma consciência, para afirmar que os saberes se fazem por composição 

e singularização dos acontecimentos vividos. 

Encontros grupais vão construindo um percurso, elaborando pensamentos e apostando 

que a criação coletiva imprime dúvidas diante das certezas dos saberes hierarquizados em 

currículos previamente formatados e avaliados. Enunciação coletiva, +polifonia, subversão 

dos saberes formatados que buscam a fuga dos impeditivos das conversas e dos encontros. 

Busca de ativação dos saberes pelo agenciamento de forças, em dinâmicas móveis, 

pois o pensamento não está dissociado da política, da problematização e da 

experimentação. A avaliação não é individualizada. Os trabalhos são feitos em grupos. A 

heterogênese e a multiplicidade podem agir nos entremeios da prática educativa, na criação 

de relações sociais e na composição de saberes e subjetividades. 

Trata-se de criar condições orientadas por uma posição política, ética e estética, para 

agenciarmos entre as forças que produzem a vida no cotidiano escolar, na heterogeneidade 

dos modos que possibilitam a conversação compartilhada e a produção de currículos como 

corpos coletivos. 

Assim, falar sobre o cotidiano escolar e currículo como coletivo atravessado por 

linguagens, conhecimentos, afetos/afecções implica acompanhar movimentos que vão 

transformando a cultura da escola e fortalecendo a criação coletiva e individual, ou seja, 

para o questionamento dos “possíveis“ do coletivo escolar constituir-se nas dimensões 

pessoal, profissional e coletiva de forma processual e relacional. 

A conversa participa, então, de redes de comunicação onde se produzem, se 

interpretam e se medeiam histórias. Dependerá do processo de ouvir e ler conversas, de 

conversar, de mesclar conversas, de contrapor algumas conversas a outras, de participar, 

em suma, desse gigantesco e agitado conjunto de conversações que é a cultura e a política. 

A constituição narrativa da experiência de si não é algo que se produza num diálogo íntimo 
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do eu consigo mesmo, mas em um complexo processo de conversações entre textos e 

contextos, cuja fabricação não se faz sem conflitos (Carvalho, 2009). 

Cumpre considerar que, num currículo como processo de conversação e ação 

complexa, o conhecimento acadêmico, a subjetividade e a sociedade estão 

inextricavelmente unidos. Essa ligação, essa promessa de educação para a nossa vida 

privada e pública a teoria do currículo deve elaborar, persistindo na causa da educação 

pública, para que um dia as escolas trabalhem a diferença e afastem a exclusão e a 

desconexão. Quando assim o fizermos, as escolas não serão mais fábricas de competência 

e de conhecimento, nem negócios acadêmicos, mas escolas: locais de educação para a 

criatividade, a erudição, a intelectualidade interdisciplinar, os saberes transversais, a 

comunicação, a afetividade cooperativa; a forma de afetar e ser afetado na produção de 

cooperação para o trabalho coletivo. 

Nesse desejo social da coletividade definida como um corpo político, inscreve-se a 

perspectiva de currículo como composição de corpos articulados por forças e fluxos de 

contato conectados a uma produção de subjetividades inventivas que escapam, vazam do 

controle. 

Esse corpo político se manifestaria em uma ação problematizada pela conversação, 

meio potencial agenciador de outras práticas. As conversações, nesse sentido, remetem a 

novos questionamentos das situações vividas e, dentro das situações, potencializam, pela 

criação e experimentação, a possibilidade do singular. A ação de grupos e indivíduos 

visaria a uma construção coletiva na/pela qual procuraria coletivamente ser um vetor de 

produção de resistência e/ou do campo dos possíveis de libertação das misérias do contexto 

social derivadas da sociedade de controle do “sistema maquínico capitalista” (Deleuze; 

Guattari, 1996). 

A perspectiva é processual, evitando, desse modo, a burocratização e normalização de 

indivíduos ou grupos de indivíduos tomados de forma abstrata e fictícia, por não ser 

possível o estabelecimento de nenhum consenso sobre o que venha a ser o “currículo ideal”. 

A dimensão política do pedagógico será estabelecida na relação, a qual se processará não 

apenas entre conhecimentos, linguagens, afetos e afecções e os entes educativos inseridos 

no cotidiano escolar, pois atravessará outros entes e instâncias com as quais o currículo 

vivido estabelecerá conexões e ações. 

Segundo Guattari (1985), são os micro agenciamentos analítico-militantes que se 

cristalizam em torno de uma classe, de uma escola, de um grupo de crianças que permitem 

que o desejo coletivo rompa com as territorialidades que o cercam, promovendo as linhas 

de fuga, mesmo que minúsculas. É o desejo pela vida que instaura novos modos de ser-

estar professor e de forçar o pensamento na produção de movimentos inventivos 

curriculares e de outros modos de pensar escolas e educação. Essa energia do desejo 

instaura uma “revolução molecular”, favorecendo uma responsabilidade coletiva, fundada 

em uma ressingularização da relação com o trabalho e da existência pessoal, em um 

processo de reinvenção permanente. 

Inspirados em Guatari (1985), problematizamos: como seria a vida nas escolas se 

ampliássemos as possibilidades inventivas e reduzíssemos as tantas ações repetitivas e sem 
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sentidos? Como desviar das segmentações disciplinares e normativas das escolas que 

impedem a passagem de devires que expandem os processos inventivos e intensivos? 

Guattari afirma que a revolução molecular possui uma maneira de organizar a vida 

cotidiana, e o nível intrapessoal diz respeito aos modos como você vivencia a relação social 

e a presença das forças políticas. Assim, a revolução social passa pela capacidade das 

nossas articulações, dos nossos encontros, de como permitimos que os processos de 

singularização se afirmem. 

O cotidiano praticado por singularidades se enreda entre o afetivo e o cooperativo das 

práticas. Existe, nesses cotidianos, uma micropolítica que compõe uma individualização 

normalizante, que busca a modelização de corpos e de ações – todo um emaranhado de 

regras, legislações, carga horária, descritores avaliativos, prescrições curriculares, etc., 

assim como há outras maneiras singulares de “fazer” e “viver” nesses cotidianos. Essas 

linhas de fuga, linhas menores, linhas moleculares, podem nascer das macropolíticas, e o 

molar pode nascer do micro, ambos coexistem e se entrelaçam continuamente. 

Rolnik, em conversa com Guattari (1986, p. 102) sobre a escola, destaca a capacidade 

extraordinária da criança de cantar, dançar, desenhar, inventar e afirma que a escola reduz 

a potência desse processo, ao propor atividades que modelizam conforme as atitudes 

dominantes. Defendemos, portanto, outros modos de pensar escola, para que essa riqueza 

de expressividade seja preservada, pois, dentro de uma instituição formal, também é 

possível criar um espaçooutro de ação. 

Ao adentramos as linhas de um corpo coletivo pensante e pulsante, muitas dúvidas 

foram explicitadas e muitos processos de negociações foram tecidos na produção de 

invenções curriculares: Será que a população está disposta a apostar com os professores e 

alunos em um projeto coletivo? Como expandir a força do coletivo na constituição do plano 

de imanência habitado pelo corpoescola? 
 

 

Notas 

 
1. Pesquisa em andamento intitulada “Filmes e Conversas: por uma estética dos encontros”, realizada em um Centro 

Municipal de Educação Infantil, na cidade de Vitória-ES. Busca problematizar, em redes de conversações, as 

práticaspolíticas curriculares e cartografar os movimentos micropolíticos de invenção curricular que expandem a 

força do coletivo que se constitui no plano de imanência do corpoescola. 

2. A vida, hoje, no contexto do mundo contemporâneo, apresenta-se diante de movimentos contrapostos, porém 

coengendrados: no primeiro, o poder penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou, colocando-as para 

trabalhar em proveito próprio. Desde o corpo, a afetividade, a inteligência, a imaginação, tudo foi invadido e 

colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Os poderes operam de maneira imanente, não mais 

de fora, nem de cima, mas como que por dentro, incorporando, integralizando, monitorando – seria o exercício do 

biopoder por meio da biopolítica. Entretanto, quando parece que está tudo subsumido ao biopoder, no extremo da 

linha se insinua outro movimento, a biopotência, numa reviravolta que ressignifica a própria dominação, ou seja, 

aquilo que parecia inteiramente submetido, que parecia subsumido, controlado, dominado, isto é, a vida, revela, no 

processo mesmo de sua expropriação, a sua positividade indomável que se manifesta nas escolas pela (re)existência 

e busca de outros modos menos massivos e mais inventivos de estar escola (Pelbart, 2014). 

3. As redes de conversações com as professoras aparecem entremeadas à composição dessa escritatexto. Não 

apresentamos os nomes das professoras, como forma de dar força aos movimentos dos processos de subjetivação que 

são sempre coletivos e não individualizados. 
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4. “Não basta afirmar que a máquina é exterior ao aparelho, é preciso chegar a pensar na máquina de guerra como sendo 

ela mesma uma pura forma de exterioridade, ao passo que o aparelho de Estado constitui a forma de interioridade 

que tomamos habitualmente por modelo, ou segundo a qual temos o hábito de pensar” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 

15-16). 

5. Termo latino que significa esforço. Para Espinosa (2007, p. 293): “Proposição 25 [...]. Demonstração: O esforço pelo 

qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser é definido exclusivamente pela essência da própria coisa (pela 

Proposição 7). E exclusivamente dessa dada essência, e não da essência de outra coisa, segue-se (pela Proposição 6) 

necessariamente que cada um se esforça para conservar o seu ser”. 

6. Assim como “[...] o coletivo não deve ser entendido somente no sentido de agrupamento social: ele implica também 

a entrada de diversas coleções de objetos técnicos, de fluxos materiais e energéticos, de entidades incorporais, de 

idealidades matemáticas, estéticas, etc.” (Guattari; Rolnik, 1986, p. 319), um CsO não é equivalente a um corpo 

orgânico, mas a um corpo, como o corpo político em constante processo de formação e deformação (Deleuze; 

Guattari, 1996). 

7. Basilar, nesse sentido, é a proposição de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2017, que afirmamos 

como um anti acontecimento (Lazzarato, 2014), tanto no sentido de não refletir as Diretrizes Curriculares propostas 

em 2013, ou seja, desvirtuá-las em seu potencial de conversação entre as instâncias políticas e agentes envolvidos, 

como por diminuir o potencial de “mundos possíveis” devido à excessiva centralização de poder expressa não 

somente em seus princípios, mas fundamentalmente em sua proposta centralizadora de organização e planificação de 

conteúdos e competências para todas as escolas da Educação Básica no Brasil. 
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