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Resumo 

O texto trata de encontros com professores e crianças em um Centro Municipal de Educação 

Infantil do município de Serra – ES. Objetiva narrar experimentações a partir de aulas diferenciais 

em tessituras curriculares na escola, pelas mudanças de paisagens, cenários, espaçostempos de 

aprendizagens, na produção de subjetividades nômadeafetivas, que fogem da servidão maquínica e 

dos dispositivos de sujeição social, por uma vida mais bonita, em composições de uma 

grupalidade, como espaço potente de afetos calcados no jogo entre as singularidades e o comum. 

Compõe com as intercessões teórico-metodológicas de Deleuze, Guattari, Lazzarato e outros; pela 

experiência, pelos gestos, pelo estilo e pelo deslize surfista em uma grupalidade em devir. 

Interessa, assim, problematizar os modos de produção curricular na educação infantil, por meio da 

diferença que compõe uma força de vida que corresponda a uma política que rompe com 

condições estabelecidas de currículos, por uma produção de aulas nômades na invenção de 

subjetividades latentes como prática e preocupação de alteridade e diferença. Aposta na 

grupalidade, como alternativa de tecer territórios diferenciais na educação infantil.  

Palavras-Chave: subjetividades nômadeafetivas, currículos, grupalidade. 

 

 

Abstract 

The text comes to meetings with teachers and children in a municipal center of children`s 

education in the municipality of Serra-ES. Objective narrate from trials of differential tuition in 

school curriculum textures, the changes of landscapes, scenarios, timesspaces of learning, in the 

production of subjectivities affectivenomade, fleeing serfdom and machinic with clamps for a 

social life more beautiful, in compositions of a grouping, as space powerful emotions based on the 

match between the singularities and the common. Composes with the theoretical-methodological 

intercession of Deleuze, Guattari, Lazzarato and others; by experience, by gestures, by style and 

by the slide in a surfer grouping in future. Matter, therefore, discuss curriculum production modes 

on early childhood education, by means of the difference that comprises a life force that matches a 

policy that breaks with conditions of curricula, for a production of nomad classes in invention of 

latent subjectivities as practice and concern of otherness and difference. Bet on grouping, 

alternatively weave differential territories in early childhood education 

Keywords: affectivenomade subjectivities; curricula; grouping.  
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Ventos do norte, sul, leste, oeste. Troca de informações. Mantimentos. 

Preocupações. Temores diante da emergência do nomadismo global batendo nas 

entranhas do deserto. Sobrevivência. Prudência. Encontros ilógicos. Nem evento 

nem formalidade. Puro acontecimento. O linear neste contexto desfalece em sua 

insignificação. Não se trata de sobreviver ao mundo, mas reinventar outros 

mundos, outros possíveis no possível. Na órbita nômade, o pensamento percebe 

as coisas pelo meio, em termos de fluxo e devir, segundo uma prática milenar de 

filosofia do intervalo e do interstício, que não se interessa pelo conceito A ou B, 

nem pelo conceito B como sendo o não A, porém, pelo processo que se opera 

entre eles. Nem fusão nem simbiose: núpcias, alianças. Pausas no deserto (LINS, 

2014, p.141).  

 

Como pausas no deserto ou encontros ilógicos; devires imperceptíveis, 

experimentações, energias ou silêncios de transformação se propagam nas relações entre 

professores e crianças, (de) formando seus modos de docência, infância, aprendizagem, 

inventando nos espaços e tempos da escola, a partir dos encontros como acontecimento; 

outros mundos, formas diferenciais de experimentar a grupalidade e os movimentos 

curriculares como atividade micropolítica que conjuga uma vida e os traçados afetivos de 

suas imanências. 

Essas vidas e traçados afetivos inventam modos de viver em meio às crises 

educacionais, nacionais e por que não, da subjetividade, como diria Guattari. O Brasil 

enfrenta o ápice de uma grave crise ética e financeira, e em meio a esses processos de 

corrupção que despontam cotidianamente na mídia, questionamos com Lazzarato (2014, 

p.124) “[...] quem tem o direito e a legitimidade para tomar decisões sobre nossas vidas?”, 

como resistir, pela ação e crença em novos modos de educação com as crianças? Como 

produzir subjetividades nômadeafetivas, encontros e alegrias, apesar e a partir dos 

processos econômicos, políticos e sociais da atualidade? 

A visibilização dos cenários de produções curriculares na escola, enquanto 

espaçostempos de aprendizagens e escapes às lógicas de servidão maquínica1 e dos 

dispositivos de sujeição social2, faz-se necessária, por meio da diferença que compõe uma 

força de uma vida mais bonita, enquanto alternativa aos engessamentos sociais e 

curriculares, calcados no jogo entre as singularidades e o comum. Por entre conversas, 

encontros e composições com professores e crianças, a busca pela abertura aos sons da vida 

em grupalidade. 

Pelos corredores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Vento”3, afetos e 

afecções se propagam! Crianças de uma turma de grupo cinco (G.V – cinco anos de idade), 

ao retornarem do pátio para a sala de aula, observavam um casulo na madeira. A discussão 

era intensa: 
 

- Criança 1 - Isso aqui é um casulinho. É um casulo. Aí nasce o.... nasce o... o 

casulinho é uma semente, aí fica pequenininho... nasce o casulinho aqui aí fica 

a lagartixa.   
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- Pesquisadora - É? Lagartixa? Tem certeza que o que vai nascer de lá é uma 

lagartixa?  

- Criança 1 - Ela vai virar uma lagartixa. 

- Criança 2 - Não, vai virar uma borboleta.  

- Pesquisadora - Ah sim, ela vai virar uma borboleta. 

- Criança 1 - Aqui tem... tem... tem um monte de lagartixa. 

- Pesquisadora - Sério? Lagartixa ou lagarta? 

- Criança 1 - ah! Lagarta! E depois vai virar borboleta! (a criança sorri). 

- Criança 2 - tia, vai nascer dali um bebê de borboleta. A lagarta ficou velha e 

virou bebê de borboleta. 

- Criança 3 - tia, quer que eu explico? 

- Pesquisadora - sim, fala para mim!  

- Criança 3 - a lagarta vai virar uma borboleta! 

- Criança 1 - Vai virar uma lagarta. Aí depois vira uma borboletona para poder 

voar!  

- Pesquisadora - Nossa! Ai que delícia! Uma linda borboleta!  

- Criança 4 - ô tia! Eu já peguei uma lagarta na mão! 

- Pesquisadora - Ela não queimou você?  

- Criança 4 - Eu falei assim...óculuuuuus! e aí ela não me queimou! 

- Pesquisadora - óculos?  

*a criança sorri... 

*uma criança vem gritando...  

- Criança 3 - tia, a gente achou um passarinho! 

- Criança 4 - É mesmo. Caiu lá do ninho. Caiu no chão. Acredita?  

- Pesquisadora - nossa! Vamos lá que eu quero ver. 

- Criança 5 - Olha, ele caiu, mas não pega nele não, porque ele não está 

grande. Faz carinho, mas bem pouquinho!  

- Criança 6 - Eu pensei que era um filho ué! 

- Pesquisadora - É, é um filhote mesmo! 

- Criança 6 - Mas cadê a mãe? 

- Pesquisadora - Oi? 

- Criança 6 - A mãe?!  

- Pesquisadora - A mãe dele deve estar no mato ou voando por aí procurando 

comida. Ela vem dar comida para ele. 

 

E pelo acinzentado do chão que brilha ou seria do vermelho que cobre o telhado da 

varanda, um passarinho rouba a cena, traçando linhas intensivas de um encontro 

inesperado, das crianças com a professora, o entregador de materiais na escola e o 

delineamento da cena. Encontro que, em uma composição coletiva buscava 

experimentação, aproximação e conhecimento por parte das crianças que ali estavam e o 

pássaro, e ao mesmo tempo, a defesa pelo aconchego do bichinho indefeso e que não se 

sabia muito bem de onde vinha. Em meio à alegria de poder acariciar o passarinho, 

polifonias infantis se propagavam: 
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Fotos: Encontro de um passarinho e seu ninho com a turma de grupo V no pátio interno do CMEI “Vento”- 2014 

 

E a ida para a sala de aula é esquecida, por uma outra possibilidade de viver o espaço e 

o tempo da aula; no corredor; e o encontro prossegue pela conversa das crianças e traçados 

de uma docência que se encanta com a propagação das enunciações infantis e os seus 

olhares curiosos e encantadores de um tempo aprendente, intensivo! E a busca de algo pelo 

espaço continua. De repente, a descoberta! Alguém enuncia: olha lá em cima da lâmpada, 

tem um ninho! Deve ser do passarinho! 

A professora constata: “é isso mesmo, gente, o passarinho deve ter caído do ninho! 

Agora precisamos colocá-lo de volta, senão a mamãe dele vai chegar para dar comidinha no 

seu bico e não vai encontrá-lo”. A professora, com o passarinho na mão, questiona como 

fazer para colocá-lo no ninho. As crianças encontram uma alternativa a partir do “moço” 

que passava. Quem era? O entregador de materiais de limpeza na escola. Ele foi abordado 

por elas:  

 

  

 

Ele é tão pequenininho! 

Será que ele está com 

fome? O que ele come? 

Será que a mamãe 

dele sabe que ele está 

aqui?  

 

De onde veio esse 

passarinho? Coitadinho, 

ele está sozinho!  

 

 
Eu acho que é 

minhoca, eu já vi 

um passarinho 

comendo minhoca!  

 

 

 

Moço, você pode subir 

na escada e colocar o 

passarinho na 

caminha dele? 

Senão a mamãe dele 

vai ficar triste e ele vai 

ficar com fome!  
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Aulas se compondo em meio ao corredor, com professora e crianças nômades da escola 

e da aprendizagem, pelos encontros com os seus espaços que não são físicos, mas intensos. 

Uma aula como experimentação, criação de novos movimentos, novas regras, diferentes 

modalidades de relação, de possibilidades de vivências e enredamentos. Regras 

intercessoras que fazem do professor ou do surfista apontado por Lins (2008, p.61), artista 

do seu próprio sufoco: 
 

Criar, inventar suas próprias regras é fundamental, mormente quando uma onda grande, 

ou uma série de ondas volumosas pega-os desprevenidos (fenômeno conhecido na gíria 

surfista como varrer) e desvitaliza as regras fixadas de antemão. A passagem surpresa da 

vassoura exige mais do que regras fixas: cada singularidade deve, em certas situações, 

ser o artista de seu próprio sufoco, o que significa uma violência da calma, um 

movimento rigoroso, a toda prova, que é pura criação. Nesse caso, a regra torna-se 

intercessor e não mais barreira contra a vida, contra a economia amorosa dos signos, em 

uma economia sem sinais negativos. 

 

Aula como criação no corredor que, mais que mera observação de um casulo, 

discussões por entre lagartixas e lagartas, colocação do passarinho no ninho; envolveu uma 

relação de abertura aos afetos pedindo passagem por entre professora, crianças, casulo, 

passarinho, outros sujeitos na escola, como tomada de atitudes das crianças, ao chamarem o 

entregador, pela busca de alguém que pudesse ajudar. Chamaram também a pedagoga para 

mostrar o passarinho. Queriam chamar todas as turmas, mas concluíram que a mãe do 

bichinho pudesse chegar logo e ele poderia ficar com fome se desfilasse por toda a escola.  

Decidiram a partir das múltiplas colocações de um, de outro, que o colocariam no 

ninho e assim o fizeram pelas mãos do moço entregador de materiais, pelas mãos da 

professora, da pedagoga e das crianças segurando a escada, como uma invenção a várias 

mãos erguidas que olham o céu, onde algo lhe será restituído e a calma ou borbulhar do 

corpo se propagará, pois algo aconteceu e o dia não será o mesmo. 

 

  
Fotos: Colocação do passarinho no ninho - turma de grupo V no pátio interno do CMEI “Vento” 

 

Ele é muito pequenininho, 

precisa de comida no bico 

e a mamãe dele faz isso! 
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E os dias não são e não podem ser os mesmos na escola, no Brasil! “O espaço público 

está saturado com a [...] proliferação de dispositivos de sujeição que, ao encorajar e solicitar 

que falem e se expressem, impedem a enunciação singular e neutralizam processos 

heterogêneos de subjetivação” (LAZZARATO, 2014, p.125). É preciso buscar encontros 

com os passarinhos inusitados que, por vezes, passam despercebidos pelos telhados e chãos 

das escolas. 

Corpos em devires e experimentações intensivas de um encontro: escola, 

aprendizagem, casulo, passarinho, ninho, aula, formação, docência, vida, como o do 

surfista com a onda, apontado por Lins (2008, p.60), “[...] Devir-pássaro: ele voa e já não 

precisa dos órgãos. Seu movimento líquido encontra na onda o elemento que o insere na 

natureza: ele é natureza com a natureza”. Devir irredutível ao passado e ao presente, como 

o virtual deleuziano, ou seja, não se trata de uma montagem de imagens, pois “o 

movimento do devir é interior à montagem: é o que está sendo montado no presente (LINS, 

2016, p.50).   

Encontro na lógica da escuta sensível, na composição de experimentações alegres, 

possíveis de um devir, sem correspondência de relações ou causalidades, afinal “devir não é 

uma correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma semelhança, uma imitação e, 

em última instância, uma identificação” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.14). 

Devir em composições de dupla captura, “atos que só podem estar contidos em uma 

vida e expressos em um estilo” (DELEUZE; PARNET, 1998, p.12), na busca por uma 

política inventiva que foge da lógica discursiva do que se entende por aprendizagem, 

currículo, subjetividade; por outro arranjo, orquestra, escuta do mundo que caminha na 

contra efetuação de uma perpetuação do mesmo, por espaçostempos de encontros pulsantes 

entre ensino, conhecimento, aprendizagem, intensidade, trocas de experiências4, devires. 

Currículos diferenciais, inventados no acontecimento que desliza e propaga diferentes 

modos de aula e educação que, pelas falas, enunciações, escutas, entendimentos; criam 

novas possibilidades de encontro e composição, com infâncias e docências rabiscadas nas 

intensidades dos fluxos convergindo em relações coletivas através de linhas que se 

bifurcam em aprendizagens afetivas e novas potências de criação em devir.  

Deleuze e Guattari (1997) ao falarem do devir animal apontam uma grupalidade, pois 

se interessam pelos modos de propagação, contágio e não pelas características em si; 

porque somos um bando, temos modos de matilha. O que significa, em um devir animal, 

não se prender às características dos animais, mas na proliferação de modos de vida? Agir 

pela condição própria do desejo que, como “uma outra forma de viver e de sentir assombra 

ou se envolve na nossa e a faz ‘fugir’” (ZOURABICHVILI, 2009, p.48). 

Argumentamos, assim, por devires, por outros modos de subjetividades 

nômadeafetivas, pelo que se passa; como o encontro, a experimentação no corredor de uma 

aula, pela possibilidade de seguir fluxos momentâneos clamados pela vida que pulsa e quer 

criar outros modos de relação com o espaço, com o tempo, com a escola, com a 

aprendizagem, fora dos modelos já conhecidos, a partir de seus modos de contágio com o 

coletivo do corpo-escola. 
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Currículo que foge ao axioma do controle e cumprimento do planejado e se nomadiza, 

na sua itinerância como ética e estética de uma existência na escola, que quer produzir não 

somente aprendizagens conteudísticas ou deixar as crianças “fazerem o que querem”, mas 

currículo nômade que imbrica diversos mundos, o universo das crianças, as intenções dos 

professores; em que na relação, inventam modos coletivos de compor aprendizagens a 

partir dos desejos e não imposições e meros cumprimentos de atividades. São estas atitudes 

e pensamentos, diferenciais. Deleuze e Guattari (1997, p.41) apontam que: 
 

Desde logo, é fácil caracterizar o pensamento nômade que recusa uma tal 

imagem e procede de outra maneira. É que ele não recorre a um sujeito pensante 

universal, mas, ao contrário, invoca uma raça singular; e não se funda numa 

totalidade englobante, mas, ao contrário, desenrola-se num meio sem horizonte, 

como espaço liso, estepe, deserto ou mar. 

 

Ora, como invocar, na escola, uma raça singular que não se funda numa totalidade 

englobante? Talvez pelos encontros que acontecem quando nada parece acontecer; vidas 

singulares que pulsam na escola, pelas percepções e fluxos experimentados.  

Experimentações e potencialidades que fogem às lógicas da representação de um todo 

ou aula prescrita, fechada em um território que aprisiona o tempo e buscam pelas 

aprendizagens, os movimentos do imprevisível na vida, que é da ordem do acontecimento, 

do que pode ser uma aula, uma aprendizagem afetiva, uma grupalidade que aposta na 

alegria como potência de ação. 

Por grupalidade, entendemos com Espinosa, Pélbart, Lins e Carvalho, um processo 

acentrado de composição, “[...] calcado sobretudo no jogo entre as singularidades e o 

comum [...]” (CARVALHO, 2015, p.95), em uma experimentação potente de pluralidade 

que se deixa “[...] afetar por forças que cultuam a igualdade sem matar no ovo a liberdade 

de cada um: único, singular – liberdade/igualdade na diferença” (LINS, 2014, p.150).  

Não perder de vista as singularidades que constituem o cotidiano escolar e ao mesmo 

tempo entender uma grupalidade, exige retomar a compreensão espinosista e deleuziana de 

que ninguém sabe de antemão de que afectos é capaz, é uma questão de experimentação e 

modo de vida, o que Deleuze chama de prudência, como ética nas relações. 
 

Em outras palavras, para existir politicamente, para simplesmente existir, mais 

que integramos o mundo comum, devemos singularizá-lo, isto é, devemos impor 

uma diferenciação existencial e política por meio da criação de novas clivagens, 

novas divisões. [...] A singularidade, a divisão e a diferença não estão dadas de 

antemão: ela têm que ser inventadas, construídas (LAZZARATO, 2014, p.125). 

 

É uma questão de abertura por composições ainda não dadas, que podem constituir 

uma relação mais intensa e potente como sociabilidades e grupalidades. “Como indivíduos 

se compõem para formar um indivíduo superior, ao infinito? Como um ser pode tomar um 

outro no seu mundo, mas conservando ou respeitando as relações e o mundo próprios?” 

(PELBART, 2014, p.02). 
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O respeito aos mundos próprios, enquanto composição e variação de elementos 

heterogêneos podem levar, como apontado por Pelbart, a uma constituição de um corpo 

mais potente, ou seja, uma grupalidade múltipla com suas aberturas e afetações recíprocas 

entre potências singulares, suas velocidades e lentidões como contágio, proliferação de 

atitudes, pensamentos, trocas, encontros que podem ser compostos pelos nomadismos como 

transformações incorporais, variações intensivas. 

E os movimentos de afetos e invencionices continuam a entrelaçar o CMEI “vento”, 

pelas artes arteiras e incomuns das crianças a vaguear os espaços e possibilidades de 

aprendizagens. E em uma sala de grupo cinco, uma professora relata um acontecimento a 

partir de atividades das crianças na escola. 

A professora conta que em um determinado momento, as crianças haviam 

confeccionado panelinhas de barro na aula de arte, com a professora de arte em uma 

releitura do filme: Kiriku. Ao término da aula, perante a sobra de argila, a professora deixou 

que as crianças levassem para casa, explicando que aquele era um barro comprado em loja 

e, portanto, limpo. Sendo assim, poderiam colocar na mochila e moldar alguma outra arte 

em casa. 

No dia seguinte a essa atividade, estava agendada uma reunião de pais na escola e ao 

encontrar com a mãe de uma criança da sua turma, a professora foi logo sendo questionada 

se havia dito à criança que a argila era limpa, porque o seu filho ao chegar em casa, 

preparou-lhe uma surpresa. 

A mãe contou que a criança, alegre e orgulhosa, convocou-a para vislumbrar a limpeza 

que havia realizado no seu sofá novo; era uma pintura com argila em toda a sua extensão. A 

criança passara argila no sofá inteiro! A mãe, desesperada, pergunta o porquê do filho ter 

realizado tal arte no sofá que acabara de comprar e a criança ainda com entusiasmo 

responde que a tia o havia presenteado com aquele barro que, segundo a tia era limpinho e, 

sendo assim, ele teve a ideia de deixar o sofá ainda mais limpo, como surpresa para agradar 

a mãe que dizia sempre para não sujar o sofá.  

Por entre aquela conversa, a partir da colocação da professora de que realmente havia 

dito à criança que a argila era limpa, ao invés de desapontamentos e tristezas, sorrisos 

despontaram! Entendimentos da força produtora de novas possibilidades de uma criança, 

para além das racionalidades pré-fabricadas. 

Ora, o que importa neste encontro? As conquistas das crianças de forças de ação e 

pensamento, como uma potência, como capacidade de pensar na sua singularidade, 

aprender pelos meios que elas possuem, como potência máxima de vida, pelos modos 

inventados. 

Experiências em composição de uma grupalidade com diferentes elementos: panelas, 

argila, água, sofá, conversa, espanto, raiva, sorrisos e experimentações como 

problematização das semânticas na relação adulto-criança, e uma cumplicidade nas 

interpretações, produzindo subjetivações diferenciais. “A problematização introduz no 

espaço público não apenas novos objetos e sujeitos, mas também regras de ação, modos de 

relação consigo mesmo, ou seja, modos de subjetivação possíveis” (LAZZARATO, 2014, 

p.127). 
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O que reúne a beleza da limpeza do sofá com argila é o aprendizado possibilitado a 

tantas pessoas fazendo parte da trama. Aprendizagem dos afetos de que é capaz, em meio a 

ondas de sentimentos. Sabedoria e criação subjetiva de um pensamento nômade que, como 

argumenta Lins (2014), desvela no invisível o visível nele velado, enquanto capacidade de 

reinventar a si e ao mundo.  

Pensamentos e subjetividades nômadeafetivas que deslizam por instantes diferenciais 

em que o sentido do próprio aprender, da docência, do encontro da família com a escola, do 

currículo, dos saberes e fazeres tecidos no cotidiano escolar é enunciado, fazendo brotar 

através desses movimentos escorregadios concepções, modos de atuação grupais, 

quebrando formas enrijecidas e possibilitando novos encontros, estabelecendo linguagens 

outras no ensinaraprender, por uma afirmação de forças que somente se compõem com a 

alegria e a pulsação da vida como produção e resistência.  

De quais produções e composições somos capazes, a partir dessas experiências na 

escola, como algo que nos ensina alguma coisa, pela emissão dos seus signos5 que, a todo 

momento, tentamos interpretar? Os signos só valem pelo que nos ensinam, diria Deleuze, 

pois são um tipo de essência ou diferença que existe no seio de qualquer matéria-corpo, 

possuindo força de um questionamento que obriga a pensar. 

Partindo dessa força de problematização do signo, como compor com o corpo da 

escola, relações de pensamentos e novos sentidos de práticas na educação infantil, que 

convocam a pensar para além-aquém do sistema de representação? Como escapar dos 

modos pré-fabricados de subjetividade criança-professora, de currículo, de fazer educação 

infantil, por novas forças e políticas minoritárias e inventivas como outros possíveis de 

potência de vida e criação? 

Como estão dispostos e vividos os espaços no CMEI? Como transformar os momentos 

na escola com as crianças em experimentações? Pela abertura dos encontros para o 

inusitado em uma perspectiva de espaço e de tempo como intensidades do vivido, pela 

composição de aprendizagens por encontros alegres. 

Encontros que, permeados pela alegria, não se conduzem pela transmissão de saberes, 

atitudes, posturas, mas pela conquista de professores e crianças de uma força ativa, como 

conhecimento das formas que suas relações se compõem com a de outros corpos, o que se 

constitui, fundamentalmente, como arte e aprendizado nômadeafetivo.  
 

O aprendizado afetivo, quando pensado como uma arte do encontro, constitui-se, 

portanto, como um processo do qual participam o desejo de construir 

configurações potentes e, igualmente, o entendimento de que essas 

configurações não são resultados antecipáveis de nossos esforços, pois não 

seguem os comandos de uma suposta vontade soberana. Nosso pensar prepara-

nos, assim, para o que pode vir a potencializá-lo, e essa preparação envolve a 

própria compreensão de nossa vulnerabilidade ou finitude modal: um pensar 

forte é aquele que entende o quanto está exposto a fraquezas – sabe que não 

somos, afinal, um império em um império (MERÇON, 2009, p.80). 
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Aprendizagem como arte dos encontros, produção de sentidos, acertos, erros na 

abertura por experiência, acreditando com Benjamin e Espinosa que “para o pesquisador, 

contudo, o erro é apenas um novo alento para a busca da verdade (Espinosa). A experiência 

é carente de sentido e espírito apenas para aquele já desprovido de espírito” (BENJAMIN, 

2002, p.23). 

Partindo destas problematizações, propomos ao grupo de professores da escola, uma 

possibilidade diferente de experimentação, com um professor de arte, de uma outra escola 

do município da Serra, para trocas de saberes e experiências. Com a anuência de todos, 

acordamos a visita. 

 
 
Devir pássaro... 
 

O professor chega ao CMEI “Vento”, quase invisível por detrás de caixas, malhas 

coloridas, vasilhames de sabão feito com baba de quiabo, aros de alumínio estilo coador de 

café sem o tecido, indicando novos cheiros, sabores, delícias. Os grupos já haviam sido 

organizados com os professores e pedagogas, em um sistema de revezamento de três em 

três turmas de crianças, para que todos pudessem saborear o momento.  A ideia era a de 

uma experimentação com crianças e professores. 

E o professor entra no seu devir pássaro voador, esticando malhas nas árvores 

encontradas no pátio do CMEI, esguichando água ensaboada em bacias, espalhando potes 

pelo chão com arcos grandes, gigantes e pequenos, copos descartáveis, um pano que refletia 

a imagem lançada por um data show em um cantinho mais escuro de uma área coberta do 

pátio e de repente o anúncio: 

 

 
Fotos: Professor convidado no CMEI “Vento”- 2014 

 

E a brincadeira é iniciada em meio a olhares encantados e desconfiados! Do 

estranhamento ao ver todos aqueles materiais diferentes na escola, surgiu a relação com 

Podem trazer as 

crianças, vamos 

começar! 
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aquele espaço e tempo que se tornaram outros. E crianças e professores entraram na 

experimentação, na roda para uma conversa. 

 

 
Fotos: Roda de conversa no pátio do CMEI com o Professor convidado  

 

E os traçados, andanças, deleites vão se compondo. Crianças na roda conversam sobre 

o que podem as esculturas, as bolhas de sabão, a música, a dança? E a roda vira público de 

quem se joga na malha para inventar um corpo, uma escultura. E a conversa foi sendo 

tecida: ...O que a escultura pode fazer mais,... como é que a escultura pode fazer?... 

 

 
Fotos: Brincando de esculturas em malha no pátio do CMEI “Vento” – 2014 

 

E em meio a múltiplos movimentos inventivos nos diferentes espaços da escola, as 

crianças com olhos de espanto, pareciam não acreditar na sombra de um esqueleto que 

dançava atrás do pano com data show. Alguns levantavam para averiguar e no embalo, 

Legal! Que massa! 

Esculturas, mãos 

para cima! 

Faz uma coisa 

legal aí! Então, 

vira escultura! 



 
MARIA R. C. PRATES 
 
 

 
830 

entravam na dança por trás da cortina, inventando movimentos, traçados no ar como corpo 

que parecia ser descoberto naquele momento. 

 

 
Fotos: Brincando de teatro de sombras no CMEI “Vento” - 2014 

 

Os movimentos inventivos prosseguem. No pátio, a professora indagava: porque é bom 

brincar com bolha de sabão? Como é que a bolha faz? Então poca a bolha! Todo mundo, 

um, dois, três e..poooc, mais alto, um, dois, três, quatro, cinco e...poooc, um, dois, três, 

quatro, cinco, seis e...poooc. Quem sabe virar uma bolha? E a conversa prossegue: 

 

 
Fotos: Brincando com bolhas de sabão no pátio do CMEI “Vento” - 2014 

 

- Professor - ela vai pra frente e pra trás? A bolha de sabão, ela é leve ou ela é 

pesada? 

- Criança - ela é leve. A bolha é batendo. 

- Professor - E quando a bolha bate na gente, acontece o quê?...Ela morre, a 

bolha morre, igual a gente um dia!  

- Criança-tio, aí eu tenho dois cachorros e um dia veio um caminhão e oh! 

morreu meu cachorro. 

- Professor- ai coitado do cachorro! Mas, oh! será que a bolha tem cor? Vamos 

ver! (o professor saiu com todas as crianças para o pátio, para fazer bolhas de 

Ela vai para frente 

e para trás! 
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sabão de vários tamanhos e formas. Foi bastante divertido!). Agora, vamos 

brincar de sombra? A gente consegue ver o olho da sombra? 

- Crianças- sim. 

- Professor - às vezes sim e as vezes não. 

- Criança- o olho da escultura é a lua. 

- Professor - é a lua, pode ser uma lua? oh! não pode enfiar a cabeça no buraco 

e nem chegar lá perto da luz, porque aquela luz é tão forte que...quem já 

colocou o dedo no fogo? 

- Crianças-eu! 

- Professor - é gostoso colocar o dedo no fogo?  

- Crianças- não. 

- Professor - Pode colocar o dedo no fogo? 

- Crianças- não. 

- Professor - então. Aquela luz lá é tão forte que se botar o dedo, é como o fogo! 

Vocês vão colocar o dedo lá? 

- Crianças- não. 

- Professor - gente, a bolha de sabão é uma escultura, só que é uma escultura 

que acaba rapidinho.  

- Criança- se a formiga entrar na bolha, ela morre, porque tem sabão. 

- Professor - o que mais tem dentro da bolha de sabão? 

- Crianças-sabão, negócio de lavar, água, detergente, sabonete. 

- Professor - oh! assopra aí na sua mão assim! O quê que bateu na sua mão? 

- Crianças- vento! 

- Professor - ah! então na bolha de sabão tem vento! Sabe com o que é que o tio 

fez a bolha de sabão? 

- Crianças - água, sabão, vento 

- Professor - isso. Água, sabão e baba de qui-a-bo. 

- Criança-ihhh! 

- Professor - vocês não gostam de quiabo, não? Uh! Quiabo com frango, hum 

que delícia! Olha só, quiabo com polenta é uma delícia! Fala assim, oh! 

delíííííííííícia! 

- Crianças- Delíííííííííííícia! 

- Professor -oh! o tio fez assim, pegou uma panelona, coisa que criança não 

pode fazer, só papai, mamãe, titio, vovó, namorado da mamãe, namorada do 

papai, qualquer coisa do tipo, um panelão, aí jogou água, muita água, pegou 

um monte de quiabo, cortou...e criança não pode fazer isso, não pode mexer 

com faca. Vamos fazer isso, todo mundo, rapidinho..mexe. mexe. Mexe, rápido, 

rápido, rápido...agora devagar, devagar, devagar...agora vamos fazer as 

bolhas. Vamos ver quanto que cada  

Bolha vai viver. Vamos contar: um, dois, três! 
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Fotos: Brincando com bolhas de sabão no pátio do CMEI “Vento” - 2014 

 

Assim, se temos que ter atenção às bolhas (esses fenômenos de transitória forma 

e estabilidade), é na ousadia de também acolher a turbulência das intensidades a 

se presentificarem nas águas quentes – que criam e diluem bolhas [...]. Seria, 

pois, uma realidade a se autoproduzir de maneira contínua no calor dos 

encontros, misturas e mestiçagens (SIMONINI, 2015, p.65). 

 

No acolhimento das intensidades brincantes, professores e crianças tecem currículos, 

tramando realidades comprometidas com territórios de subjetivação singulares, colocando 

em movimento expressões que forçam o envolvimento ou indagação por outros ritmos 

(talvez descompassados) na escola. Tessituras de vida como arte de inventar gestos que 

quebram imagens estabelecidas de modos de ser professor, criança. Encontros de corpos se 

compondo por malhas e esculturas, por bolhas, ventos como contornos corporais que talvez 

possam ajudar a resistir aos gestos programados socialmente. Mas afinal, o que é o gesto? 

Agamben (2015) escreve algumas notas sobre o gesto, advogando que toda a sua 

naturalidade, foi subtraída pelo capitalismo, ou um estar na moda ou fazer parte de uma 

tribo, como diriam os adolescentes na atualidade. “O gesto é a exibição de uma 

medialidade, o tornar visível um meio como tal. Ele faz aparecer o ser-em-um-meio do 

homem e, desse modo, abre-lhe a dimensão ética” (AGAMBEN, 2015, p.59). 

O gesto se configura, assim, como meio, potência do meio. Podemos pensar, assim, 

uma saída da servidão maquínica e dos dispositivos de sujeição social a que os currículos 

ou modelações nos enquadram, como política inventiva do gesto? Gesto que produz efeitos 

nos cotidianos escolares?  

Que efeitos esses cotidianos brincantes, experimentadores e outros cotidianos 

produzem? Entre o que propomos e o que acontece existem séries de gestualidades. “A 

política é a esfera dos puros meios, isto é, da absoluta e integral gestualidade dos homens” 

(AGAMBEN, 2015, p.61). 

 

Ih! Essa viveu só até três! 
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Fotos: Confecção de bolhas gigantes de sabão no pátio do CMEI “Vento” - 2014 

 

Uma possibilidade de potência gestual e criadora talvez seja o exercício político de 

uma grupalidade que, em meio às coexistências de linhas que potencializam devires 

pássaro, linhas que aprisionam e linhas que escapam, caminham por compartilhamentos das 

heterogeneidades múltiplas, permitindo composições singulares e múltiplas que inspiram 

políticas minoritárias, currículos inventivos e subjetividades nômadeafetivas na Educação 

Infantil. 

Linhas e encontros que compõem um campo de relação, como o estabelecido na 

história do barro e da argila por entre a professora, a criança e a mãe produzindo 

entendimentos de si e do outro. Das semânticas diferenciais em uma sala de aula, que 

ajudam a entender a multiplicidade que povoa o universo, chamado sala de aula e das 

gestualidades nos encontros com esculturas, bolhas e teatros de sombras. 

Como saber o que cada criança pensa e como entender as relações estabelecidas a 

partir de cada situação oportunizada nos diferentes espaços de aprendizagem na escola? “É 

preciso que nos coloquemos em movimento no intuito de atuar-pensar de uma forma mais 

próxima possível da complexidade social [...], problematizando a vida em suas múltiplas 

relações” (FERRAÇO, 2018, p.12). O que há é experimentação e fuga da sujeição social! 

Resta a opção: a que tipo de experimentação estar abertos? Serão experimentações políticas 

de entendimento da diferença pensante, que cria subjetividades nômadeafetivas? ou serão 

experimentações que “formam” todos, ou seja, colocam na “forma”? 

A questão é o cuidado com a diferença e singularidade do outro, que não exige uma 

falsificação de um consenso ou de um nós, mas relação de respeito à proposição do outro 

pela escuta, compartilhamento e afecções em devir. 

Ora, por afecção entendemos com Espinosa (2011), um efeito, ou seja, o estado de um 

corpo que sofre a ação de outro corpo. Assim sendo, importa as ideias que se formam a 

partir dessas afecções, no sentido de conhecer, cada vez mais, a constituição de si, do 

próprio corpo, das ideias que afetam e se essas ideias produzem alegria, conhecimento, 

movimentação do pensamento. Sendo assim, o que podem as subjetividades 

nômadeafetivas e a alegria no jogo de resistência aos diversos desencontros e à servidão 

maquínica que assolam a educação? 
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Podem experimentar novos modos de vida, de educação, pela grupalidade, pelos 

processos de produção de subjetividades nômadeafetivas, pela composição com o que se 

torna outro, a partir de um estatuto político que traduz a própria existência. O que pode um 

professor? Provocar, oportunizar na escola com as crianças, uma vida exercida no seu mais 

alto grau de potência, como encontros não dados, que se desenham pela força de mútuas 

afetações. 

Interesses vitais na educação e apostas nos diferentes espaços e tempos de composição 

curricular. O que pedem os corpos na escola? Talvez o encontro, a composição! Em que 

medida os afetos estão pedindo passagem na escola e por vezes sendo impedidos de passar? 

Como a sala de aula e os diferentes espaços de aprendizagem são experimentados pelos 

seus habitantes? Como professores e crianças vivem esse lugar dia após dia? Para além do 

espaço ocupado, das atividades realizadas e expostas, o que se passa neste lugarespaço 

como encontro que pode não se efetivar? Como a vida se encontra imersa na escola, nas 

redes de sentidos produzidos pelos professores com as crianças, com os outros professores? 

Interesses, questionamentos que fazem encontrar para além das paixões, um 

compartilhamento de noções comuns, ponto de encontro das diferenças, gestos 

micropolíticos que habitam a escola em devires pássaros, arrancadas do lugar que não 

suporta o mesmo, por sobrevoos, pousos, decolagens em vivências curriculares como 

aprendizagens nômadeafetivas. 
 

 

Notas 

 
1. Na servidão maquínica, o indivíduo não é mais instituído como um “sujeito individuado”, um “sujeito econômico” 

(capital humano, empresário de si mesmo) ou como um “cidadão”. Ao invés disso, ele é considerado uma 

engrenagem, uma roda dentada, uma parte componente do agenciamento “empresa”, do agenciamento “sistema 

financeiro”, do agenciamento mídia, do agenciamento “Estado de bem-estar social” e de seus “equipamentos 

coletivos” (escolas, hospitais, museus, teatros, televisão, internet etc) (LAZZARATO, 2014, p.28). 

2. A sujeição social produz um “sujeito individuado” cuja forma paradigmática no neoliberalismo tem sido a do “capital 

humano” e do “empresário de si” (LAZZARATO, 2014, p.27) 

3. Um pouco de ar, senão sufoco, já diria Deleuze. Atribuímos o nome “Vento” ao CMEI, na tentativa de pensar os 

encontros e as composições curriculares na escola como uma possibilidade de brisa ou suspiro que podem fazer-se 

fluidos, leves e políticos, sem perder sua força revolucionária que, por vezes, pode criar grandes movimentos e 

mudanças. 

4. Experiência aqui tomada a partir de Foucault, Benjamin e Larrosa como alguma coisa da qual saímos transformados, 

algo que arranca o sujeito dele mesmo, escapando da subjetividade do sujeito para os processos de subjetivação. 

5. Os signos são objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, considerar uma 

matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não existe aprendiz que não 

seja “egiptólogo” de alguma coisa. Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira, e 

médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é sempre uma predestinação com relação a signos. 

Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos. Todo ato de aprender é uma interpretação de signos ou de hieróglifos 

(DELEUZE, 2010, p.04). 
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